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คำนำ 
  

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

โดยรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ในระยะ 6 เดือน  

(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการพัฒนาการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในความรับผิดชอบของ

หน่วยงานต่าง ๆ 

 

 
        สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
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สารบัญ 

           
                                       หน้า 

  
คำนำ           ก 

บทนำ           ค   

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน          ง 

ผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ                                  

และคาดการณ์แนวโน้มแตล่ะด้าน        

ด้านที่ 1  มหานครปลอดภัย      1 

ด้านที่ 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย             88    

ด้านที่ 3  มหานครสำหรับทุกคน              128 

ด้านที่ 4  มหานครกระชับ               148 

ด้านที่ 5  มหานครประชาธิปไตย              163 

ด้านที่ 6  มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้            179 

ด้านที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร             195 
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บทนำ 
 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน 
โดยใช้โครงสร้างและเป้าหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เป็นหลัก และได้พัฒนาเป้าหมายและโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมถึงการสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมถึงนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ด้าน คือ ด้านที่  1 มหานครปลอดภัย  ด้านที่  2 มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย  ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน  ด้านที่ 4 มหานครกระชับ  ด้านที่ 5 มหานคร
ประชาธิปไตย ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้แปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของหน่วยงานเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนากรุงเทพมหานครให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 
 
 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
โดยรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา สรุป และจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีงบประมาณ 
(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)    
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สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 
รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครไว้  
7 ด้าน ประกอบด้วย 20 มิติ 45 เป้าหมาย 107 เป้าประสงค์ 96 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย  ประกอบด้วย 5 มิติ 15 เป้าหมาย 43 เป้าประสงค์ 43 ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 
  ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  ประกอบด้วย 3 มิติ 5 เป้าหมาย 13 เป้าประสงค์  
18 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
  ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน  ประกอบด้วย 2 มิติ 9 เป้าหมาย 17 เป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 
  ด้านที่  4 มหานครกระชับ  ประกอบด้วย 2 มิติ 2 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัด  
ผลการดำเนินงานหลัก 
  ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย  ประกอบด้วย 2 มิติ 5 เป้าหมาย 8 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก  
  ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้  ประกอบด้วย 3 มิติ 3 เป้าหมาย 8 เป้าประสงค์ 
7 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
  ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร  ประกอบด้วย 3 มิติ 6 เป้าหมาย 16 เป้าประสงค์  
7 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 

ซึ่งสัดส่วนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครจำแนกรายด้านสามารถ
แสดงได้ตามแผนภาพด้านล่างนี้ 

 
แผนภาพแสดงสัดส่วนตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำแนกตามด้าน 
 

 
 
 

43 ตัวช้ีวัด
44.79%

18 ตัวช้ีวัด
18.75%

9 ตัวช้ีวัด
9.38%

9 ตัวช้ีวัด
9.38%

3 ตัวช้ีวัด
3.13%

7 ตัวช้ีวัด
7.29%

7 ตัวช้ีวัด
7.29%

มหานครปลอดภัย
มหานครสีเขียว
มหานครส าหรับทุกคน
มหานครกระชับ
มหานครประชาธิปไตย
มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
การบริหารจัดการเมืองมหานคร
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จากโครงสร้างของแผนดังกล่าวข้างต้นเมื่อพิจารณาถึงการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในรอบครึ่งปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) พบว่า มีการนำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2565 ไปดำเนินการทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด (จาก 96 ตัวชี้วัดตามแผนฯ) คิดเป็นร้อยละ 82.91 บรรลุผล 
13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 13.54 อยู่ระหว่างดำเนินการ 61 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 63.54 ไม่บรรลุผล 5 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 5.21 ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดำเนินการ 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 17.71 สามารถสรุปผลการ
ดำเนินงานได้ดังนี ้
 

ด้าน 
ตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนิน 
งานหลัก 

ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 

1. มหานครปลอดภัย 43 6 
(ร้อยละ 13.95) 

33 
(ร้อยละ 76.75) 

- 4 
(ร้อยละ 9.30) 

2. มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย 

18 6 
(ร้อยละ 33.33) 

9 
(ร้อยละ 50.00) 

2 
(ร้อยละ 11.11) 

1 
(ร้อยละ 5.55) 

3. มหานครสำหรับทุกคน 9 - 7 
(ร้อยละ 75.00) 

- 2 
(ร้อยละ 2500) 

4. มหานครกระชับ 9 - 2 
(ร้อยละ 22.22) 

- 7 
(ร้อยละ 77.78) 

5. มหานครประชาธิปไตย 3 1 
(ร้อยละ 33.33) 

1 
(ร้อยละ 33.33) 

1 
(ร้อยละ 33.33) 

- 

6. มหานครแห่งเศรษฐกิจ 
และการเรียนรู้ 

7 - 
 

5 
(ร้อยละ 71.43) 

- 2 
(ร้อยละ 28.57) 

7. การบริหารจัดการเมือง 
มหานคร 

7 - 
 

4 
(ร้อยละ 57.14) 

2 
(ร้อยละ 28.57) 

1 
(ร้อยละ 14.29) 

รวม 96 13 61 5 17 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 13.54 63.54 5.21 17.71 

 
ทั้งนี้ จากตารางดังกล่าวข้างต้นจะพบว่า ตัวชี้วัดที่ดำเนินการทั้งหมดจำนวน 79 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุ 

ผลการดำเนินงานแล้วในช่วงระยะเวลาครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.46              
ของตัวชี้วัดที่มีการดำเนินการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 13.54 ของตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด อยู่ระหว่างดำเนินการ 61 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 77.22 ของตัวชี้วัดที่มีการดำเนินการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 63.54 ของตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด และ
ไม่บรรลุผล 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 6.33 ของตัวชี้วัดที่มีการดำเนินการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 5.21 ของตัวชี้วัด
ตามแผนทั้งหมด โดยภาพรวมของการบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สามารถ
แสดงได้ตามแผนภาพด้านล่างนี้ 
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นอกจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 แล้ว 

หน่วยงานของกรุงเทพมหานครยังได้กำหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครอีก จำนวน 10 ตัวชีว้ัด ใน 4 ด้าน 
 

 
ด้าน 

ตัวช้ีวัด 
สนับสนุน 

(เพิ่มตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน/ 

นโยบาย ผว.กทม.) 

ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 
ดำเนินการ 

ไม่ได้ดำเนินการ 
บรรลุผล อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ ไม่บรรลุผล 

1. มหานครปลอดภัย 6 1 5 - - 
2. มหานครกระชับ 1 - 1 - - 
3. มหานครประชาธิปไตย 1 1 - - - 
4. มหานครแห่งเศรษฐกิจ 
และการเรียนรู้ 

2 - 2 - - 

รวม 10 2 8 - - 
คิดเป็นร้อยละ 100 20 80 - - 

 
สรุปภาพรวมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครในช่วงระยะเวลาครึ่งปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย การดำเนินตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ. 2565 และตัวชี้วัดสนับสนุน (ตัวชี้วัดเพ่ิมตามภารกิจของหน่วยงาน/ตัวชี้วัดสนับสนุนตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 

17 ตัวช้ีวัด
(17.71 %)

13 ตัวช้ีวัด
(16.45 %)

5 ตัวช้ีวัด
(6.33 %)

61 ตัวช้ีวัด
(77.22 %)

79 ตัวช้ีวัด
(82.29%)

ไม่ได้ด าเนินการ ด าเนินการ บรรลุผล ไม่บรรลุผล อยู่ระหว่างด าเนินการ

แผนภูมิแสดงภาพรวมการบรรลุผลการดำเนนิงานของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 
รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 



   
 

ช 
 

มีจำนวนทั้งสิ้น 106 ตัวชี้วัด บรรลุผลการดำเนินงาน 15 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 69 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุผล  
5 ตัวชี้วัด และไม่ได้ดำเนินการ 17 ตัวชี้วัด  

ทั้งนี้ จากภาพรวมของผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นเมื่อพิจารณาเป็นรายด้ านพบว่า ด้านที่มีการนำ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครแปลงไปสู่การปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ด้านมหานคร
ประชาธิปไตย โดยมีสัดส่วนการนำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 ไปดำเนินการ
ร้อยละ 100 รองลงมา คือ ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย มีสัดส่วนการนำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ไปดำเนินการร้อยละ 94.44 ส่วนด้านที่มีการนำตัวชี้วัดฯ ไปสู่การปฏิบัติ
น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านมหานครกระชับ โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 22.22 และเมื่อพิจารณาถึงการบรรลุผลการดำเนินงาน
พบว่า ในรอบครึ่งปีงบประมาณด้านที่มีสัดส่วนการบรรลุผลการดำเนินงานมากที่สุด ได้แก่ ด้านมหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย โดยมีจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลการดำเนินงาน 6 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักที่นำมา
ดำเนินการทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 35.29 และคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก  
ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 18 ตัวชี้วัด ซึ่งสามารถสรุปผล
การดำเนินงานจำแนกเป็นรายด้านพอสังเขปได้ ดังนี้ 

ด้านมหานครปลอดภัย กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้ 43 ตัวชี้วัด หน่วยงานนำไป
ดำเนินการทั้งสิ้น 39 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.70 ซึ่งสามารถดำเนินการบรรลุผล 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
13.95 อยู่ระหว่างดำเนินการ 33 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.75 และไม่ได้ดำเนินการ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
9.30 โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในมิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ 19 ตัวชี้วัด หน่วยงาน
นำไปดำเนินการ 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 89.47  

ผลการดำเนินงานสำคัญของด้านมหานครปลอดภัย อยู่ในเป้าหมายที่ 1.1.1 แหล่งน้ำสาธารณะ 
ทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 คือ 1) คุณภาพ
น้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมขึ้น ซึ่งมี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.1 ร้อยละของจุดตรวจวัดของ
น้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีเป้าหมาย
เท่ากับร้อยละ 30 และสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 61.06 1.2 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำ
เจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีเป้าหมาย
เท่ากับร้อยละ 3.5 และสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 1.56 (ผ่านเกณฑ์ 5 จุด จาก 321 จุด) 1.3 ร้อยละของจุด
ตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร ซึ่งมีเป้าหมายร้อยละ 3 และสามารถดำเนินการได้ร้อยละ ร้อยละ 3.43 (ผ่านเกณฑ์ 11 จุดจาก 321 จุด) 
2) ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ ซึ่งมีเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 46 และ
สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 47.76 3) ร้อยละของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพ้ืนที่บริการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมี
เป้าหมายเท่ากับร้อยละ 14 และสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 14 4) ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งมีเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 6.6 และสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 8.54 

อย่างไรก็ตามด้านมหานครปลอดภัยมีตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำปี พ. ศ.2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ คือตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดำเนินการ 5 ตัวชี้วัด  เนื่องจาก
ไม่ได้รับงบประมาณ เช่น 1) ร้อยละของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Safety Zone) 
ซึ่งมีเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 85 2) ร้อยละการกระทำความผิดกฎจราจรลดลง ซึ่งมีเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 4  
จากปีที่ผ่านมา 3) ความสำเร็จของการก่อสร้างแนวคันหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งมีเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 60 4) 
จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีเป้าหมายอย่างน้อย 2 สถานี และเนื่องจากหน่วยงานปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด 
เช่น ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียงลดลง (ปีฐาน 2557 = 1,661 เรื่อง) เป็น  
“ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียงของสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ



   
 

ซ 
 

ร้องขอจากสำนักงานเขตได้รับการตรวจสอบและรายงานผล ซึ่งมีเป้าหมายคือลดลงร้อยละ 25 (หรือไม่เกิน 1,246 
เรื่อง) และมีผลการดำเนินงานคือ มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ 9 เรื่อง และได้ตรวจสอบ/แจ้ง
แนวทางการปรับปรุงแล้ว 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 77.78  

 

 
 
ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้ 18 ตัวชี้วัด หน่วยงาน

นำไปดำเนินการทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 94.44 ซึ่งสามารถดำเนินการบรรลุผล 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
33.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50 ไม่บรรลุผล 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.11 และ
ไม่ได้ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 5.56 โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในมิติที่ 2.3 ระบบขนส่ง
มวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ 11 ตัวชี้วัด หน่วยงาน
นำไปดำเนินการ 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.91  

ผลการดำเนินงานสำคัญของด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย อยู่ในเป้าหมายที่ 2.3.1 ประชาชน
เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพ่ึงพารถส่วนบุคคล คือ 1) จำนวนเส้นทางที่ดำเนินการ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง (Feeder) ซึ่งมีเป้าหมายเท่ากับ 2 เส้นทาง และสามารถดำเนินการได้เท่ากับ  
4 เส้นทาง 2) จำนวนเส้นทางสัญจรทางน้ำเพ่ิมขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายอย่างน้อย 1 เส้นทาง และสามารถดำเนินการได้  
2 เส้นทาง  

อย่างไรก็ตามด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบายมีตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีงบประมาณ คือ ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผล  
2 ตัวชี้วัด เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ ได้แก่ 1) จำนวนสถานีขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการปรับปรุง
ตามผลการศึกษา การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 2 สถานี และ 
อยู่ระหว่างของบประมาณ 2 โครงการ (1 พ้ืนที่) 2) ร้อยละของจุดเชื่อมต่อขนส่งมวลชนที่ได้รับการปรับปรุงตามผล
การสำรวจความต้องการเพ่ือปรับปรุง หรือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้จักรยานในการสัญจร ซึ่งมีเป้าหมาย
เท่ากับร้อยละ 100 และมีผลการดำเนินงานที่จะสำรวจจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่จำเป็นต้องปรับปรุง/หรือจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับผู้ใช้จักรยานในการสัญจร และตัวชี่วัดที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ คือ 
1) ร้อยละของพ้ืนที่ (ทางแยก) ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบจราจร ซึ่งมีเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 100  
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ด้านมหานครสำหรับทุกคน กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้ 9 ตัวชี้วัด หน่วยงานนำไป
ดำเนินการทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.78 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง 7 ตัวชี้วัด และไม่ได้ดำเนินการ  
2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 22.22 โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในมิติที่ 3.2 การศึกษาสำหรับทุกคน  
ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ 5 ตัวชี้วัด หน่วยงานนำไปดำเนินการ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80  

ผลการดำเนินงานสำคัญของด้านมหานครสำหรับทุกคน อยู่ในเป้าหมายที่ 3.2.2 การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา คือ 1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลัง ซึ่งมีเป้าหมาย
เท่ากับร้อยละ 10 ทั้ง 3 ระดับ (ป.๖, ม.๓ และ ม.๖) และสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 50  

อย่างไรก็ตามด้านมหานครสำหรับทุกคนมีตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ ่งปีงบประมาณ เนื ่องจากไม่ได้รับ
งบประมาณ ได้แก่ 1) จำนวนของสถานีขนส่งมวลชนที่ได้รับการออกแบบหรือปรับปรุงเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่
ผู้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งมีเป้าหมายเท่ากับ 16 สถานี 2) ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำ
นวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 95 
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บรรลุผล อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่บรรลุผล ไม่ได้ด าเนินการ
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มิติที่ 3.1 มิติที่ 3.2

แผนภูมิแสดงตัวชี้วัดการด าเนินงาน
ด้านมหานครส าหรับทุกคน

บรรลุผล อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่บรรลุผล ไม่ได้ด าเนินการ

มิติท่ี 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม 
มิติท่ี 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พืน้ท่ีสีเขียว 
             กระจายทั่วทุกพ้ืนท่ี 
มิติท่ี 2.3 ระบบขนส่งมวลชนท่ัวถึง สะดวก 
              ประหยัด การจราจรคล่องตัว 
              และมีทางเลือก 

มิติท่ี 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก    
             สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพ   
             ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และ  
             เด็กด้อยโอกาส 
มิติท่ี 3.2 การศึกษาสำหรับทุกคน 
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  ด้านมหานครกระชับ กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้ 9 ตัวชี้วัด หน่วยงานนำไปดำเนินการ
ทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 22.22 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง 2 ตัวชี้วัด และไม่ได้ดำเนินการ 7 ตวัชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 77.78 โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในมิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมือง
รวม ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ 8 ตัวชี้วัด หน่วยงานนำไปดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25  

ผลการดำเนินงานสำคัญของด้านมหานครกระชับ อยู่ในเป้าหมายที่ 4.1.1 กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้น
กลางมีการใช้ประโยชน์ที่ ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธาร ณูปโภคและสาธารณู ปการ คือ   
1) จำนวนพ้ืนที่ที่มีการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองตามผลการศึกษาหรือแผนฯ ที่จัดทำขึ้น  ซึ่งมีเป้าหมายอย่างน้อย 1 พ้ืนที่ 
ได้แก่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน และอยู่ระหว่างดำเนินการร้อยละ 73  2) พ้ืนที่ที่ได้รับการศึกษารอบบริเวณ 
สถานีขนส่งมวลชน (TOD) ได้รับการผลักดันไปสู่การพัฒนา ซึ่งมีเป้าหมายอย่างน้อย 1 พ้ืนที่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ
ร้อยละ 48 

อย่างไรก็ตามด้านมหานครกระชับมีตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีงบประมาณ คือ ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดำเนินการ 7 ตัวชี้วัด เนื่องจาก
ไม่ได้รับงบประมาณ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและ
เพ่ิมความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง ซึ่งมีเป้าหมายเป็นความหนาแน่นของประชากร 
ได้แก่ เขตเมืองชั้นใน (22 จุด) พ้ืนที่อนุรักษ์/ เมืองเก่า (7 เขต) 9,800 คน/ตารางกิโลเมตร ย่านศูนย์กลาง ธุรกิจ/
ที่อยู่อาศัย หนาแน่นมาก (7 เขต) 11,200 คน/ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ (8 เขต) 5,960 คน/ตาราง
กิโลเมตร และเขตเมืองชั้นกลาง (17 เขต) 4,800 คน/ตารางกิโลเมตร 2) จำนวนมาตรการเชิงบวกและมาตรการ
เชิงลบ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเป้าหมายเท่ากับ  
2 มาตรการ (มาตรการ เชิงลบ 1 มาตรการ เชิงบวก 3) จำนวนแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ได้รับการจัดทำ (เขตเมืองชั้นนอกและเขตเมืองชั้นใน) ซึ่งมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ 4) จำนวนแผนพัฒนา 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการจัดทำ (ศูนย์ชุมชนย่อย เขตเมืองชั้นนอก) ซึ่งมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 
1 ฉบับ 5) จำนวนพ้ืนที่ที่มีการศึกษา แนวทางการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย  ซึ่งมีเป้าหมายอย่างน้อย 1 แห่ง  
6) จำนวนศูนย์ชุมชนย่อยที่มีการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผน แม่บทการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ ซึ่งมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 
1 แห่ง 7) จำนวนพ้ืนที่เป้าหมายที่มีการดำเนินกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) ซึ่งมี
เป้าหมายเท่ากับ 2 พ้ืนที่ 
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มิติท่ี 4.1 มิติท่ี 4.2

แผนภูมิแสดงตัวชี้วัดการด าเนินงาน
ด้านมหานครกระชับ

บรรลุผล อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่บรรลุผล ไม่ได้ด าเนินการ

มิติท่ี 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโต 
             อย่างเป็นระเบียบตาม 
             ผังเมืองรวม 
มิติท่ี 4.2 กรุงเทพมหานครปรับตวั 
             รองรับการเปลีย่นแปลง  
             มีความทันสมัย ประชาชน     
             มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
             มีความสุข เป็นเมืองน่าอยู่ 
             อย่างยั่งยืน 
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ด้านมหานครประชาธิปไตย กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้ 3 ตัวชี้วัด หน่วยงานนำไป
ดำเนินการทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสามารถดำเนินการบรรลุผล 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33  
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 และไม่บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.34  
โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในมิติที่ 5.1 การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้  
2 ตัวชี้วัด หน่วยงานนำไปดำเนินการบรรลุผล 1 ตัวชี้วัด  

ผลการดำเนินงานสำคัญของด้านมหานครประชาธิปไตย อยู่ในเป้าหมายที่ 5.1.1 ลดบทบาท
ส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จำเป็นและให้อำนาจในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการ
สาธารณะในระดับพ้ืนที่ คือ กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมในการรับโอนภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
ต่อคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระจายอำนาจ ซึ่งมีเป้าหมาย
เท่ากับ 6 ภารกิจ จาก 25 ภารกิจ คิดเป็นร้อยละ 24 ประกอบด้วย 1) การอนุญาตให้เดินเรือโดยสาร (กรมเจ้าท่า) 
2) ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง) 3) งานลาดยางทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง) 4) ทางหลวงชนบท  
(กรมทางหลวงชนบท) 5) วิศวกรรมจราจรและสัญญาณไฟจราจร (กรมทางหลวง) 6) วิศวกรรมจราจรและสัญญาณไฟจราจร 
(กรมทางหลวงชนบท) และสามารดำเนินการได้ 14 ภารกิจ จาก 26 ภารกิจ คิดเป็นร้อยละ 53.85  

อย่างไรก็ตามด้านมหานครประชาธิปไตยมีตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีงบประมาณ คือ ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผล
เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ ได้แก่ เครือข่ายประชาสังคมกรุงเทพมหานครเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน 
ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเป้าหมายเป็นทุกสำนักและสำนักงานเขต  

 

 
 

ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้  กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้ 7 ตัวชี้วัด 
หน่วยงานนำไปดำเนินการทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง 5 ตัวชี้วัด และไม่ได้
นำไปดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.57 โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในมิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาส
ทางธุรกิจและการลงทุน ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ 4 ตัวชี้วัด หน่วยงานนำไปดำเนินการ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100  

ผลการดำเนินงานสำคัญของด้านมหานครประชาธิปไตย อยู่ในเป้าหมายที่ ๖.1.๑.3 พัฒนาระบบ
การผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร เพ่ือสินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัย และเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
คือ 1) ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัย ได้แก่ ได้รับการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 15 และสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100  
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มิติที่ 5.1 มิติที่ 5.2

แผนภูมิแสดงตัวชี้วัดการด าเนินงาน
ด้านมหานครประชาธิปไตย

บรรลุผล อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่บรรลุผล ไม่ได้ด าเนินการ

มิติท่ี 5.1 กระจายอำนาจและ 
             การมีส่วนร่วม 
มิติท่ี 5.2 การสื่อสารสาธารณะ 
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อย่างไรก็ตามด้านมหานครประชาธิปไตยมีตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีงบประมาณ คือ  1) ตัวชี้วัดที่ไม่ได้
ดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ ได้แก่ จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 6 แหล่ง จากปี 2564 (กลุ่มเขตละ 1 แห่ง) 
และจำนวนการประชุม/นิทรรศการ/การจัดงานนานาชาติที่กรุงเทพมหานครร่วมดำเนินการ ซึ่งมีเป้าหมายเท่ากับ  
1 ครัง้  
 

 
 

ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้ 7 ตัวชี้วัด หน่วยงาน
นำไปดำเนินการทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.14 
ไม่บรรลุผล 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.57 และไม่ได้ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 14.29 โดยให้
ความสำคัญกับการดำเนินงานในมิติที่ 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ 4 ตัวชี้วัด หน่วยงานนำไป
ดำเนินการ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75  

ผลการดำเนินงานสำคัญของด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร อยู่ในเป้าหมายที่ 7.3.1 
กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพ่ือสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital 
Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพ (SMART CITY) คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 50 
และสามารถดำเนินการไดต้ามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 50 

อย่างไรก็ตามด้านการบริหารจัดการเมืองมหานครมีตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการผลักดันให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีงบประมาณ คือ  1) ตัวชี้วัด 
ที่ไม่บรรลุผล 2 ตัวชี้วัด เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ ได้แก่ 1.1) ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บริการ
ประชาชน และ/หรือ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งมีเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 50  
อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนสำคัญที่สะท้อนระดับที่ 3 Transactional Services ยื่นคำร้องทำธุรกรรมได้ครบ
วงจร และระดับที่ 4 Connected Services สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ตามนิยามศัพท์เฉพาะคำว่า 
ดัชนีบริการออนไลน์  (Online Service Index : OSI) ภายใต้  E-Government Development Index (EGDI)  
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มิติที่ 6..1 มิติที่ 6.2 มิติที่ 6.3

แผนภูมิแสดงตัวชี้วัดการด าเนินงาน
ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

บรรลุผล อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่บรรลุผล ไม่ได้ด าเนินการ

มิติท่ี 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจ 
             และการลงทุน 
มิติท่ี 6.2 เมืองแห่งนักท่องเที่ยว 
             ระดับโลก 
มิติท่ี 6.3 เมืองแห่งการจัดประชุม  
             นิทรรศการ และการ 
             จัดงานนานาชาติ 



   
 

ฐ 
 

แต่ไม่สามารถระบุการบรรลุค่าเป้าหมายเนื่องจากไม่ได้ระบุถึงข้อมูลฐาน (Baseline) และ/หรือรายละเอียด 
เชิงคุณภาพของค่าเป้าหมายร้อยละ 50 ที่กำหนดไว้ได้  1.2) บุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานสากล ซึ่งมีเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 50 และอยู่ระหว่างจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566  
เพ่ือดำเนินการต่อไป 2) ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด คือ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง  ซึ่งมีเป้าหมายเท่ากับ
ร้อยละ 80 ของประสิทธิภาพ โดยการประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จะเป็นการติดตามผลในรอบปีงบประมาณ (12 เดือน) 

 

 
 

โดยสามารถแสดงการบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบเป็นรายด้านดังแผนภูมิที่แสดงด้านล่างนี้ 

แผนภูมิแสดงการบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร รอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำแนกรายด้าน 
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มิติที่ 7.1 มิติที่ 7.2 มิติที่ 7.3

แผนภูมิแสดงตัวชี้วัดการด าเนินงาน
ด้านบริหารจัดการเมืองมหานคร

บรรลุผล อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่บรรลุผล ไม่ได้ด าเนินการ
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แผนภูมิแสดงการบรรลุผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 2565 จ าแนกรายด้าน

บรรลุผล อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่บรรลุ ไม่ได้ด าเนินการ

มิติที่ 7.1 การบริหารทรัพยากรบคุคล 
มิติท่ี 7.2 การคลังและงบประมาณ 
มิติท่ี 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 



   
 

ฑ 
 

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี  
พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตลุาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
 ปัญหาการจัดทำแผน   

1)  หน่วยงานไม่ได้นำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วน  
 2)  หน่วยงานเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี  
พ.ศ. 2564 
 3) หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ปัญหาการติดตามประเมินผล   

1)  สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจจำเป็น เร่งด่วน ส่งผลกระทบต่อการประเมินผลและจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานฯ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

2) ข้อมูลมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลการประเมินในภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำปีมีความเหมาะสมในการอ้างอิงเฉพาะช่วงเวลาและจะล้าสมัยอย่างรวดเร็ว 
 ปัญหาด้านบุคลากร   

1)  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญและไม่มีความเข้าใจการรายงาน  
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี ทำให้การประเมินผลภาพรวมของ
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครขาดความครบถ้วน ชัดเจน  

2)  การปรับเปลี่ยนบุคลากรซึ่งรับผิดชอบในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจำปีทุกปีส่งผลให้การประเมินผลและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า ทำให้ต้องใช้เวลาในการประสาน
และแก้ไข 
ข้อเสนอแนะ 
 1)  ทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ตลอดจนตรวจสอบความครบถ้วนก่อนส่งให้หน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติ 

2)  ผู้บริหารหน่วยงานควรให้ความสำคัญและกำกับดูแลการนำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปีไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 3)  การกำหนดตัวชี้วัดเพ่ิมของหน่วยงานต้องสอดคล้องและส่งผลสัมฤทธิ์ต่อแผนปฏิบัติราชการ -
กรุงเทพมหานครประจำปีและการพัฒนากรุงเทพมหานคร  
 4)  สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักงบประมาณควรร่วมกันกำหนดกรอบวงเงินในการจัดสรร
งบประมาณเป็นรายยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีและ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานรวมทั้งมีการจัดลำดับของโครงการเร่งด่วน เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน รวมทั้งเหมาะสมกับ
สถานการณ์ทางการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานครด้วย 
 5)  เพ่ื อให้ การประเมินผลและจัดทำรายงานตามแผนปฏิบั ติ ราชการกรุ งเทพมหานครประจำปี  
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควรจัดเจ้าหน้าที่ชุดเดิมดำเนินการเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การดำเนินงาน 
 

************************* 
 
 



๑ 

 

ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
 

  ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 

มิต ิ
จำนวนตัวชี้วัด ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงานหลัก บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล  
   ดำเนินการ   
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 19 3 14 - 2 
มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพตดิ 5 1 4 - - 
มิติที่ 1.3 ปลอดอุบตัิเหตุ 3 - 2 - 1 
มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 7 2 3 - 2 
มิติที่ 1.5 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 9 - 9 - - 

                     รวมท้ังสิ้น 43 6 32 0 5 
คิดเป็นร้อยละ 100 13.95 74.42 0 11.63 

 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้จำนวน 
43 ตัวชี้วัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 38 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 88.37 บรรลุผล จำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 13.95 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 32 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 74.42 และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 11.63 เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ มิติที่ 1.3 
ปลอดอุบัติเหตุ อย่างละ 1 ตัวชี้วัด และมิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ จำนวน 2 ตัวชี้วัด และหน่วยงานปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด 
จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ  

 

นอกจากนี้ หน่วยงานยังได้กำหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  
ตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ตัวชี้วัด บรรลุผล จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
16.67 และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 

 
 จำนวนตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 

มิติ 
สนับสนุนภารกิจ ดำเนินการ ไม่ได้

ดำเนินการ 
ของหน่วยงาน/ บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล  

 นโยบายผู้บริหาร  ดำเนินการ   
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ - - - - - 
มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยา
เสพติด 

3 1 2 - - 

มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ - - - - - 
มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ - - - - - 
มิติที่ 1.5 ปลอดโรคคนเมือง อาหาร
ปลอดภัย 

3 - 3 - - 

                     รวมทั้งสิ้น 6 1 5 - - 
คิดเป็นร้อยละ 100 16.67 83.33 - - 

 

 



๒ 

 

ภาพรวมการดำเนินงานด้านที่ 1 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมและครบถ้วนตามภารกิจของกรุงเทพมหานครยิ่งขึ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 49 ตัวชี้วัด 
บรรลุผล จำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 14.29 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 37 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.51 
และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 10.20 

 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตาม สยป.02  

 



๓ 
 

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 

ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย ประกอบด้วย 5 มิต ิ14 เป้าหมาย 27 เป้าประสงค ์43 ตัวชี้วัดหลัก   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ (มี 4 เป้าหมาย 11 เป้าประสงค์ 19 ตัวชี้วัด 54 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 5,115,558,949 บาท/งบประมาณที่ใช้ 2,333,687,712 บาท) 
เป้าหมายที่ 1.1.1 แหล่งน้ำสาธารณะท้ังแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทท่ี 4 (มี 4 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 เฝ้าระวัง ดูแลรักษาและอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะให้มีคุณภาพน้ำดีขึ้น (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา 
ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
    1.1 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลอง
และแม่น้ำเจ้าพระยามีคา่เฉลีย่ของคา่ออกซเิจน 
ละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มลิลิกรมัต่อลิตร 
    1.2 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลอง
และแม่น้ำเจ้าพระยามีคา่เฉลี่ยของค่าปริมาณ
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 
4.0 มลิลิกรัมต่อลิตร 
    1.3 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลอง
และแม่น้ำเจ้าพระยามีคา่เฉลี่ยของค่า
แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไมเ่กิน  
0.5 มลิลิกรัมต่อลิตร 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 

 
 

-ร้อยละ 30 
 
 
-ร้อยละ 3.5 
 
 
 
-ร้อยละ 3 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  ✓ 
 

-ร้อยละ 61.06 
(ผ่านเกณฑ์ 196 จดุ 

จาก 321 จุด) 
-ร้อยละ 1.56 
(ผ่านเกณฑ์ 5 จุด 
จาก 321 จุด) 

 
-ร้อยละ 3.43 
(ผ่านเกณฑ์ 11 จดุ 
จาก 321 จุด) 

 

  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจำนวน 2 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญทีส่่งผลตอ่การบรรลุตัวช้ีวัด
ของมิติ 
1. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองให้สอดคล้อง
กับเอกลักษณ์ของพื้นที่ 
(ช่ือเดิมในแผนฯ “โครงการคลองสวยน้ำใส”) 
- เป้าหมาย: เพื่อดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา 
ทำความสะอาดเขื่อน ซ่อมแซมทาสีราวเหล็กกันตก
หลังเชื่อน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
ริมคลอง ตดัแต่งต้นไม้ ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ริมคลองให้อยู่ในสภาพเรยีบร้อย สวยงาม 
- ผลการดำเนินงาน: ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานผล
การขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนายา่นริมคลอง 
ที่กำหนดไว้ในแผนของแตล่ะหน่วยงาน และส่งให้
สำนักการระบายนำ้ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
- งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 



๔ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวม (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนท่ีระบบ
บำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ 

ร้อยละ 46 งบประมาณที่ไดร้ับ 
1,132,667,264 

บาท  
งบประมาณที่ใช้ 
191,680,816 

บาท


✓ 
ร้อยละ 
47.76 

(ขีด
ความสามารถ 
บำบัดน้ำเสีย

สูงสุด 
1,136,800  

ลบ.ม./วัน  
เทียบกับ 

ปริมาณน้ำเสีย  
(การใช้น้ำ)  
ใน กทม. 

เฉลี่ย 
2,380,329  
ลบ.ม./วัน) 

   โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจำนวน 9 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญทีส่่งผลตอ่การบรรลุตัวช้ีวัด
ของมิติ 
1. โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวม 
น้ำเสียและระบบบำบดัน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งาน
ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบรุีและสวนสาธารณะ 
- เป้าหมาย: เพื่อก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสยีธนบุรี
ผสมผสานกับการออกแบบสวนสาธารณะในพ้ืนท่ี
เดียวกัน ขนาดบำบัดน้ำเสียเฉลี่ย 160,000 ลบ.ม./วัน 
- ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างการจัดทำข้อกำหนด
ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง 
- งบประมาณ: 252,230,000 บาท 
2. โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมน้ำเสยีและระบบ
บำบัดน้ำเสียธนบุรสีัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้ำเสียพื้นท่ีส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และ
บางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) 
- เป้าหมาย: เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นท่ี
ส่วนเหนือ (เขตบางพลดั และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน
และเขตบางกอกน้อย) 
- ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการตามสญัญา 
- งบประมาณ: 293,400,000 บาท 

 



๕ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       3. โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมน้ำเสยีและระบบ
บำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้ำเสียพื้นท่ีส่วนใต้  
(เขตบางกอกนอ้ยและเขตบางกอกใหญ่) 
- เป้าหมาย: เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นท่ี
ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) 
- ผลการดำเนินงาน: อยูร่ะหว่างดำเนินการตาม
สัญญา 
- งบประมาณ: 225,920,000 บาท 
4. โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมน้ำเสยีและระบบ
บำบัดน้ำเสียมีนบรุี ระยะที่ 1* 
- เป้าหมาย: เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและ
ระบบบำบดัน้ำเสีย ขนาดบำบดันำ้เสียประมาณ 
10,000 ลบ.ม./วัน 
- ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการตาม
สัญญา 
- งบประมาณ: 254,356,384 บาท 

2. ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ใน 
พื้นที่บริการบำบัดน้ำเสยี 
 

ร้อยละ 14 งบประมาณที่ไดร้ับ     
270,600,000 

บาทแบ่งเป็น  
งบ กทม. 

201,600,000 บาท 
และงบอดุหนนุรัฐบาล 
69,000,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้ - บาท

✓ 
ร้อยละ 14 
(พ้ืนท่ีบริการ 
โรงควบคุม
คุณภาพน้ำ 
20 แห่ง  

218.92 ตร.กม. 
เทียบกับ 

   โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจำนวน 3 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญทีส่่งผลตอ่การบรรลุตัวช้ีวัด
ของมิติ 
1. โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมน้ำเสยี (เพิ่มเตมิ) 
พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคมุคุณภาพน้ำดินแดง 
- เป้าหมาย: เพื่อสำรวจ ออกแบบและก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเตมิพื้นท่ีเขตห้วยขวางเข้า 
 



๖ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

   พื้นที่ กทม.
1,568.737 

ตร.กม.) 

    โรงควบคุมคณุภาพน้ำดินแดงครอบคลุมพื้นท่ีเขต
ห้วยขวางทั้งหมดประมาณ 15 ตร.กม. ปรมิาณน้ำ
เสียเข้าระบบประมาณ 60,600 ลบ.ม./วัน 
- ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างจดัหาผูร้ับจ้างและ
ขออนุมัติจ้าง 
- งบประมาณ: 60,000,000 บาท 
2. โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมน้ำเสยีเพิ่มเติม
ริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน เข้า 
โรงควบคุมคณุภาพน้ำดินแดง 
- เป้าหมาย: เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
เพิ่มเตมิริมคลองแสนแสบจากช่วงถนนวิทยุ-คลอง
ตัน เพื่อส่งไปบำบดัที่โรงควบคมุคณุภาพน้ำดินแดง 
- ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างจดัหาผูร้ับจ้างและ
ขออนุมัติจ้าง 
- งบประมาณ: 60,000,000 บาท                

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.3 ส่งเสริมการใช้น้ำและผลผลิตจากการบำบัดน้ำเสีย (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละของปริมาณน้ำท่ีผา่นการบำบัดถูก
นำกลับมาใช้ประโยชน์ 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 
2565) 
 

ร้อยละ 6.6 งบประมาณที่ไดร้ับ 
27,500,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้ - บาท



 ✓ 
ร้อยละ 8.54 
(มีการใช้น้ำท่ี
ผ่านการบำบดั
จากโรงควบคุม

คุณภาพน้ำ
ขนาดใหญ่  

 

  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญทีส่่งผลตอ่การบรรลุตัวช้ีวัด
ของมิติ 
1. งานก่อสร้างท่อส่งน้ำท่ีผา่นการบำบัดแล้วของ 
โรงควบคุมคณุภาพน้ำช่องนนทรีไปลงคลองช่องนนทรี* 
- เป้าหมาย: เพื่อก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบดั
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรีไปลง 
คลองช่องนนทรีเพื่อถ่ายเทน้ำให้สะอาด 



๗ 

 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

    8 แห่งเฉลี่ย 
77,162  
ลบ.ม./วัน  

จากน้ำท่ีบำบัด
ได้ทั้งสิ้น 
เฉลี่ย 

903,494  
ลบ.ม./วัน) 

  ความยาวประมาณ 200 เมตร 
- ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างการจัดทำ
ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง 
- งบประมาณ: 27,500,000 บาท 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.4 ใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมายในการลดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณนำ้เสียต่อปี ไม่เกิน 

ร้อยละ 2.72 
งบประมาณที่

ได้รับ 
21,200,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้ - บาท

 

✓ 
ร้อยละ -5.22 
(ปริมาณนำ้
เสีย (การใช้
น้ำ) ใน กทม.
ปีล่าสดุ เฉลีย่ 
2,380,329  

ลบ.ม./วัน 
เทียบกับปีท่ี
ผ่านมา เฉลี่ย 
2,511,468  
ลบ.ม./วัน) 

   โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญทีส่่งผลตอ่การบรรลุตัวช้ีวัด
ของมิติ 
1. โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย* 
- เป้าหมาย: เพื่อให้มรีะบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ระบบ และมีระบบการ 
จัดทำและจัดส่งใบแจ้งหนี้ จำนวน 1 ระบบ 
สนับสนุนการดำเนินการจดัเก็บค่าธรรมเนยีมบำบดั
น้ำเสียในพ้ืนท่ีบริการ จำนวน 21 เขต 
- ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ตามสญัญา 
- งบประมาณ: 21,200,000 บาท 
 
 



๘ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       2. โครงการนวัตกรรมพื้นที่ต้นแบบในการจัดการ
ไขมันและน้ำมันที่ต้นทาง*- เป้าหมาย: เพื่อส่งเสริม
ประชาชนในพ้ืนท่ีต้นแบบริมคลองแสนแสบและ
คลองลาดพร้าวให้มีการจัดการน้ำมันและไขมันท่ีต้น
ทาง แยกรอการจัดเก็บโดยไม่ทิ้งลงแหล่งน้ำและ
สร้างความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกในการรักษาแหล่ง
น้ำยั่งยืนอย่างยั่งยืน 
- ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างวางแผนส่งเสริมการ
ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับ 
พื้นที่ 4 รูปแบบ ได้แก่ 
1) รูปแบบการลดปริมาณน้ำมันและไขมัน 
2) รูปแบบการแยกน้ำมันและไขมนั ไม่ทิ้งลงท่อน้ำ
ทิ้งหรือท่อระบายน้ำ 
3) รูปแบบการมีส่วนร่วมและความตระหนักของการ
จัดการน้ำมันและไขมัน 
4) รูปแบบการนำน้ำมันและไขมันไปใช้ประโยชน์
หรือนำไปแปรรูป 
- งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

 

 



๙ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้อง  
ตามหลักวิชาการ (มี 3 เป้าประสงค์ 7 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ (มี 4 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละของมูลฝอยท่ีคัดแยกจาก
แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 
2565) 
 

ร้อยละ 40 
(3,388 ตัน

ต่อวัน) 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
97,500 บาท 
งบประมาณที่ใช้  

    20,000 บาท 


 ✓ 
ร้อยละ 44.08  
(ปริมาณมูลฝอย 

นำไปใช้
ประโยชน ์

ที่แหล่งกำเนิด 
เฉลี่ย 

3,486.75 ตัน
ต่อวัน แบ่งเป็น 
ขยะรีไซเคลิ 

2,730.64 ตัน
ต่อวัน และขยะ

อินทรีย์ 
756.11 ตันต่อ

วัน)  

  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญทีส่่งผลตอ่การบรรลุตัวช้ีวัด
ของมิติ 
1. โครงการส่งเสรมิการแปรรูปมลูฝอยอินทรีย์ 
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 
- เป้าหมาย: เพื่อจัดกจิกรรมส่งเสรมิการแปรรูปมลูฝอยอินทรีย์ 
- ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการจดัทำ
แผ่นพับเพื่อใช้ในกิจกรรม 
- งบประมาณ: 50,000 บาท 
2. โครงการรักษ์เจา้พระยา* 
- เป้าหมาย: เพื่อจัดกจิกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธไ์ม่ทิ้ง
ขยะลงในแม่น้ำคูคลอง ท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ กทม. 
- ผลการดำเนินงาน: ชะลอการลงพื้นที่รณรงค์ตาม
โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  
- งบประมาณ: 47,500 บาท 
3. กิจกรรมรวบรวมปรมิาณมูลฝอยประจำปี 2565* 
- เป้าหมาย: เพื่อรวบรวมปรมิาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ กทม. 
- ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างรวบรวมมลูฝอยจาก 
50 สำนักงานเขต 
- งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

2. ร้อยละชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีการจัดการ 
มูลฝอยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560  
(339 แห่ง)  
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 
2565) 
 

ร้อยละ 20 
(407 แห่ง) 

  ✓ 
(อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ
ส่งเสริม

เครือข่ายลดและ 
คัดแยกมลูฝอย 

ในพื้นที่  
50 เขต)  

  



๑๐ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

3. ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คดัแยกจาก
แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560  
(993 ตันต่อปี) 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 
2565) 

ร้อยละ 20 
(1,192 ตัน

ต่อปี) 

  ✓ 
ร้อยละ 6.62 

(ปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่
รวบรวมได้

394.56 ตัน) 

   

4. ร้อยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนกิส์ที่คัดแยก
จากแหล่งกำเนดิเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 
2560 (138 ตันต่อปี) 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 
2565) 
 

ร้อยละ 12 
(155 ตันต่อปี) 

  ✓ 
ร้อยละ 5.81 

(ปริมาณมูลฝอย
อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่คัดแยกได้  

75 ตัน) 

  

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.2 การจัดการมูลฝอยที่กลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละของเรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกับมูลฝอย
ตกค้างท่ีได้รบัการแกไ้ขภายในระยะเวลา 
ที่กำหนด 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 
2565) 
 

ร้อยละ 100 งบประมาณที่ไดร้ับ 
1,902,511,429 บาท 

งบประมาณที่ใช้     
964,407,173 บาท 


 ✓ 
ร้อยละ 100 

(มีเรื่องร้องเรียน 
ที่ได้รับการแก้ไข
แล้ว 29 เรื่อง 
จากท้ังหมด 
 29 เรื่อง) 

  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญทีส่่งผลตอ่การบรรลุตัวช้ีวัด
ของมิติ 
1. โครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซซีี หรือ
กำลังเครื่องยนตส์ูงสดุไมต่่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ
กระบะเทท้าย 
- เป้าหมาย: เพื่อให้มรีถบรรทุกดีเซลฯ สำหรับ 
ใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมลูฝอย 
จำนวน 198 คัน 
 

 



๑๑ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

- ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการแล้วเสร็จ  
โดยส่งมอบรถให้สำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว 
- งบประมาณ: 382,823,000 บาท 
2. โครงการจัดหารถเก็บขนมลูฝอยแบบยกภาชนะ
รองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. พรอ้มภาชนะรองรับ 
มูลฝอย 
- เป้าหมาย: เพื่อให้มรีถเก็บขน 
มูลฝอยแบบยกภาชนะฯ จำนวนแน่นอนสำหรับ 
ใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมลูฝอย
ไม่ให้มีขยะตกค้าง จำนวน 68 คนั 
- ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการแล้วเสร็จ  
โดยส่งมอบรถให้สำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว 
- งบประมาณ: 183,824,000 บาท 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.3 การจัดการมูลฝอยที่ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละของมูลฝอยท่ีกลับไปใช้ประโยชน์ท่ี 
ศูนย์กำจัดมลูฝอยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 
2560 (1,436 ตันต่อวัน) 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 
2565) 
 

ร้อยละ 40 
(2,010.4 
ตันต่อวัน) 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
533,027,100 บาท 
งบประมาณที่ใช้    

271,740,710 บาท 


 ✓ 
ร้อยละ 90.38 
(ปริมาณมูลฝอย

ที่กลับไปใช้
ประโยชน ์

ที่ศูนย์กำจัดมลู
ฝอย เฉลีย่ 

2,733.93 ตัน
ต่อวัน) 

  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญทีส่่งผลตอ่การบรรลุตัวช้ีวัด
ของมิติ 
1. โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบ
เตาเผามลูฝอย ขนาด 300 ตันตอ่วัน ที่ศูนย์กำจัด
มูลฝอยหนองแขม* 
- เป้าหมาย: เพื่อให้เอกชนลงทุนกอ่สร้างโรงงาน
พร้อมเดินระบบกำจดัมลูฝอย โดยใช้เทคโนโลยี 
ในการเผาทีไ่ม่ก่อเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม สามารถ
ได้ประโยชน์จากการเผามลูฝอยกลับคืนมาในรูปของ 
พลังงานไฟฟ้า และเป็นไปตามมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะลดจำนวนมลูฝอยที่จะต้องนำไป 



๑๒ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

ฝังกลบ โดยมีความสามารถในการกำจัด 
มูลฝอยวันละไม่น้อยกว่า 300 ตนั ระยะเวลา
ดำเนินการ 20 ปี โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการทรัพยส์ิน
ต่าง ๆ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทม.  
- ผลการดำเนินงาน: กำจัดมูลฝอยได้เฉลี่ย 457.74 
ตันต่อวัน 
- งบประมาณ: 132,405,000 บาท 
2. โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน
เพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน  
ที่ศูนย์กำจัดมลูฝอยอ่อนนุช* 
- เป้าหมาย: เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการกำจัดมลู
ฝอย และสามารถผลิตพลังงานสะอาดจากการกำจดั
มูลฝอยได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน  
ที่ศูนย์กำจัดมลูฝอยอ่อนนุช 
- ผลการดำเนินงาน: กำจัดมูลฝอยได้เฉลี่ย  
736.95 ตันต่อวัน 
- งบประมาณ: 131,040,000 บาท 
3. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและ
อุปกรณ์กำจดัมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อ
วัน ศูนย์กำจัดมลูฝอยอ่อนนุช* 
- เป้าหมาย: เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการกำจัดมลู
ฝอยให้สามารถดำเนินการได้อยา่งรวดเร็ว ประหยดั
ค่าใช้จ่าย และลดปรมิาณมูลฝอยที่จะต้องนำไป 
ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ โดยไมส่่งผลกระทบต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 



๑๓ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       - ผลการดำเนินงาน: กำจัดมูลฝอยได้เฉลี่ย 661.94 
ตันต่อวัน 
- งบประมาณ: 100,540,500 บาท 
4. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงาน
กำจัดมลูฝอย ขนาด 1,000 ตันตอ่วัน ที่ศูนย์กำจัด
มูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3* 
- เป้าหมาย: เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการกำจัด 
มูลฝอย และลดความต้องการใช้พื้นที่ฝังกลบมลูฝอย 
ในอนาคต 
- ผลการดำเนินงาน: กำจัดมูลฝอยได้เฉลี่ย 877.30 
ตันต่อวัน 
- งบประมาณ: 169,041,600 บาท 

2. ร้อยละของปริมาณมลูฝอยท่ีนำเข้ากำจัด 
ที่ปลายทางลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560 
(10,526.92 ตันต่อวัน) 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 
2565) 
 

ร้อยละ 10 
(9,474.22 
ตันต่อวัน) 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
1,168,547,900 บาท

งบประมาณที่ใช้  
905,839,013 บาท 


 ✓ 
ร้อยละ 18.48 
(ปริมาณมูลฝอย
ที่นำเข้ากำจัด 

ที่ศูนย์กำจัดมลูฝอย 
3 แห่ง  

เฉลี่ย 8,581.86 
ตันต่อวัน) 

  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญทีส่่งผลตอ่การบรรลุตัวช้ีวัด
ของมิติ 
1. โครงการกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอย
ระบบใหม่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปกำจดั
อย่างถูกสุขลักษณะ* 
- เป้าหมาย: เพื่อให้เอกชนลงทุนกอ่สร้างโรงงาน
พร้อมเดินระบบกำจดัมลูฝอยในพ้ืนท่ีของเอกชน 
และบำรุงรักษาสถานีขนถ่ายมูลฝอย โดยใช้
เทคโนโลยีการกำจัดมลูฝอยท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ได้ประโยชน์จากการกำจัดมูลฝอยกลับคืนมา 
ให้ได้มากทีสุ่ด และเป็นไปตามมาตรฐาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะลดปรมิาณมูลฝอยที่จะต้อง 



๑๔ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       นำไปฝังกลบ มีความสามารถในการกำจัดมูลฝอย 
วันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน ระยะเวลาดำเนินการ 
20 ปี เมื่อสิ้นสดุโครงการทรัพยส์นิต่าง ๆ ที่ก่อสร้าง
ในพื้นที่ของเอกชนจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน 
- ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน 
- งบประมาณ: 1,000,000 บาท 
2. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมลูฝอยจาก 
ศูนย์กำจัดมลูฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบ 
อย่างถูกหลักสุขาภบิาล* 
- เป้าหมาย: เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการกำจัด 
มูลฝอยให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก รวดเร็ว 
และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
- ผลการดำเนินงาน: กำจัดมูลฝอยได้เฉลี่ย 
3,206.87 ตันต่อวัน 
- งบประมาณ: 567,567,000 บาท 
3. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
ขนมูลฝอยจากศูนย์กำจดัมลูฝอยสายไหม และนำไป
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล* 
- เป้าหมาย: เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการกำจัด 
มูลฝอยให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก รวดเร็ว 
และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
- ผลการดำเนินงาน: กำจัดมูลฝอยได้เฉลี่ย 
2,027.87 ตันต่อวัน 
- งบประมาณ: 194,922,000 บาท 
 
 



๑๕ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       4. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมลูฝอยจาก 
ศูนย์กำจัดมลูฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล* 
- เป้าหมาย: เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการกำจัด 
มูลฝอยให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมาก รวดเร็ว 
และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
- ผลการดำเนินงาน: กำจัดมูลฝอยได้เฉลี่ย 
1,654.33 ตันต่อวัน 
- งบประมาณ: 195,468,000 บาท 
5. โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมลูฝอยจาก 
สถานีขนถ่ายมลูฝอยรัชวิภาและนำส่งไปกำจดัที่ 
ศูนย์กำจัดมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร* 
- เป้าหมาย: เพื่อนำส่งมูลฝอยไปกำจัดที่ศูนย์กำจดั
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร วันละไม่น้อยกว่า 
500 ตัน 
- ผลการดำเนินงาน: กำจัดมูลฝอยได้เฉลี่ย 373.46 
ตันต่อวัน 
- งบประมาณ: 45,591,000 บาท 
6. โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย 
ระยะที่ 4* 
- เป้าหมาย: เพื่อจ้างเหมาเอกชนกำจัดมลูฝอย
อันตราย โดยนำมลูฝอยอันตรายจากศูนย์กำจัด 
มูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม ไปทำลาย
ให้ถูกหลักสุขาภบิาล ประมาณวันละ 2 ตัน 
- ผลการดำเนินงาน: กำจัดมูลฝอยได้ 394.56 ตัน 
- งบประมาณ: 4,294,900 บาท 



๑๖ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       7. โครงการจ้างเหมาเอกชน 
เก็บขนและกำจดัมลูฝอยติดเชื้อทีศู่นย์กำจัดมลูฝอย
หนองแขมและอ่อนนุช* 
- เป้าหมาย: เพื่อจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมลูฝอยหนองแขมและ
อ่อนนุช ประมาณวันละ 45 ตัน 
- ผลการดำเนินงาน: กำจัดมูลฝอยได้เฉลี่ย  
88.43 ตันต่อวัน 
- งบประมาณ: 159,705,000 บาท 

เป้าหมายที่ 1.1.3 กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (มี 3 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (พื้นที่ท่ีมีปัญหา/พื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาฝุ่นละออง) (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. จำนวนวันที่ฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานในช่วงวิกฤต 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 
2565) 
 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 ต่อปี 

ไม่ใช้งบประมาณ  ✓ 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 21.90 
(ฝุ่นละออง 
PM2.5 และ 
PM10 ผ่าน

เกณฑ์เพิม่ขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 
2563 ร้อยละ 
18.31 และ 

25.49 
ตามลำดับ หรือ
เฉลี่ยเพิม่ขึ้น 

ร้อยละ 21.90)  

  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญทีส่่งผลตอ่การบรรลุตัวช้ีวัด
ของมิติ 
1. โครงการขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร 
- เป้าหมาย: เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  
ใน กทม. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
เครือข่ายเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการ
ควบคุมฝุ่นละอองที่แหล่งกำเนิด และลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนจากฝุ่นละออง 
PM2.5 ในช่วงวิกฤต 



๑๗ 

 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       - ผลการดำเนินงาน: จัดทำแผนปฏิบัติการแกไ้ข
ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
ปี 2565 แล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างประสาน 
การดำเนินการตามแผนฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.3.2 ป้องกันและลดการเกิดมลพิษท่ีต้นทาง (แหล่งกำเนิด) (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1. จำนวนจุดความร้อนในพื้นที่
กรุงเทพมหานครลดลง 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 
2565) 
 

ลดลง ไม่ใช้งบประมาณ  ✓ 
ลดลง 

ร้อยละ 82.30 
(มีจุดความร้อน 

สะสมในพื้นที่ กทม. 
บริเวณพื้นท่ี 
ริมทางหลวง  

50 เมตร พื้นที่
เกษตร ชุมชน 
และอื่น ๆ รวม  

40 จดุ เทียบกับ
ปี 2562  

ที่มีจุดความร้อน
สะสมในพื้นที่ กทม. 

รวม 226 จดุ  
หรือลดลงคิดเป็น 
ร้อยละ 82.30) 

  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญทีส่่งผลตอ่การบรรลุตัวช้ีวัด
ของมิติ 
1. โครงการร่วมตรวจสอบการเผาในที่โล่ง ชุมชน 
ริมทาง และการเผาขยะ พร้อมประชาสัมพันธ์และ
สร้างความเข้าใจเพื่อสร้างความปลอดภัยจาก
อัคคีภัยและมลพิษ 
- ผลการดำเนินงาน: จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจากอัคคภีัยกรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งกำกับการปฏิบตัิตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาไฟไหม้หญ้าในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า
ของกรุงเทพมหานคร โดยประสานสำนักงานเขต 
ขอความร่วมมือประชาชนให้ปรับปรุงพ้ืนท่ี จัดทำรั้ว
กั้นพื้นที่ งดการเผาขยะและซากวชัพืชทางการเกษตร 
และประสานเจ้าหน้าท่ีตำรวจกวดขันจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืน 
- งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 
 



๑๘ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

2. ร้อยละของแหล่งกำเนดิฝุ่นละอองได้รับ 
การควบคุม 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 
2565) 
 

ร้อยละ 100 งบประมาณที่ไดร้ับ 
520,200 บาท 

งบประมาณที่ใช้ - บาท


 ✓ 
ร้อยละ 65.03 

(ควบคุม
แหล่งกำเนิด 
ฝุ่นละอองได้
เฉลี่ยร้อยละ 
65.03 ดังนี้  
- ยานพาหนะ 
85,348 คัน  
จากเป้าหมาย 
29,457 คัน 

หรือร้อยละ 100 
- โครงการก่อสร้าง

ขนาดใหญ่  
15 โครงการ  
จากเป้าหมาย 
200 โครงการ 

หรือร้อยละ 7.50 
- ฌาปนสถาน/

เตาเผาศพ 162 แห่ง  
จากเป้าหมาย 

308 แห่ง หรือ 
ร้อยละ 52.60 

- ศาลเจ้า 77 แห่ง
จากเป้าหมาย 77 แห่ง 
หรือร้อยละ 100) 

  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญทีส่่งผลตอ่การบรรลุตัวช้ีวัด
ของมิติ 
1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสขุาภิบาล
สิ่งแวดล้อมท่ีดี สะอาด ปลอดภัย (ในส่วนของ
กิจกรรมสร้างความร่วมมือลดมลพิษทางอากาศจาก 
ฝุ่นละอองในวัดและศาลเจ้า และกิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะพนักงานเจ้าหนา้ที่ตาม พรบ. โรงงาน 
พ.ศ. 2535 ของกรุงเทพมหานคร) 
- เป้าหมาย: เพื่อสร้างความร่วมมอืลดมลพิษทาง
อากาศจากฝุ่นละอองในวัดและศาลเจ้า สร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ผูดู้แล/เจ้าหน้าท่ีเผาศพเพื่อลดปญัหา
ฝุ่นละออง PM2.5 จากการเผาศพ และจัดอบรม
กฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
แก่เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยและสำนกังานเขต  
308 แห่ง และอยูร่ะหว่างจดัทำคลิปวิดีโอมาตรฐาน
เตาเผาศพและการเผาศพเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเตรยีมจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย 
และสำนักงานเขต 
- ผลการดำเนินงาน: ตรวจสอบฌาปนสถาน/ 
เตาเผาศพ 162 แห่ง จากเป้าหมาย  
- งบประมาณ: 520,200 บาท 
2. โครงการตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร* 
- เป้าหมาย: เพื่อควบคมุมลพิษทางอากาศจาก
ยานพาหนะในพื้นที่ กทม. และรถราชการในสังกัด กทม. 



๑๙ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท่ี
เป็นภาคีเครือข่าย 
- ผลการดำเนินงาน: ตรวจวัดมลพษิจากยานพาหนะ 
85,348 คัน  
จากเป้าหมาย 29,457 คัน โดยออกคำสั่งห้ามใช้
รถควันดำ 934 คัน 
- งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 
3. โครงการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ
และเสียงจากการก่อสร้างโครงการด้านอาคารและ
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร* 
- เป้าหมาย: เพื่อตดิตามตรวจสอบการปฏิบตัิตาม
มาตรการโครงการอาคาร การจดัสรรทีด่ิน และการ
บริการชุมชนที่อยู่ในระยะก่อสร้างให้เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
- ผลการดำเนินงาน: ตรวจสอบโครงการก่อสรา้ง
ขนาดใหญ่ 15 โครงการ จากเป้าหมาย 200 โครงการ 
พร้อมให้คำแนะนำแก่เจ้าของ/ผู้ขออนุญาตก่อสรา้ง 
- งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1. จำนวนระบบฐานข้อมูลด้านมลพิษ 
สิ่งแวดล้อม คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 
และผลกระทบต่อสุขภาพ 
(ข้อมูล ณ เดือนตลุาคม 2564 – มนีาคม 2565) 
 

อย่างน้อย  
1 ระบบ 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
58,647,556 บาท 
งบประมาณที่ใช้ - บาท


 ✓ 
1 ระบบ 

(พัฒนาฐานข้อมูล
การระบาย 

  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญทีส่่งผลตอ่การบรรลุตัวช้ีวัด
ของมิติ 
1. โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบและซ่อมบำรุง
เครื่องตรวจวดัคุณภาพอากาศและระบบข้อมลู 
 



๒๐ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

    สารมลพิษ 
ทางอากาศ 

แบบใกล้เคียง
ปัจจุบัน) 

  คุณภาพอากาศ* 
- เป้าหมาย: เพื่อจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษา
สถานีตรวจวดัคณุภาพอากาศ ตรวจสอบการทำงาน
ของเครื่องมือ จอแสดงผล และระบบข้อมูล 
การจัดการคุณภาพอากาศของ กทม. ตลอดจน
พัฒนาฐานข้อมูลการระบายสารมลพิษทางอากาศ 
แบบใกล้เคียงปัจจุบันสามารถนำไปใช้ในแบบจำลอง
คุณภาพอากาศ 
- ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูล
การระบายสารมลพิษทางอากาศแบบใกล้เคียง
ปัจจุบัน 
- งบประมาณ: 58,647,556 บาท 

2. ร้อยละของโรงเรียนสังกัด กทม. มีพื้นที่
ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Safety 
Zone) 

ร้อยละ 85 ไม่ได้รับงบประมาณ


   ✓ 
(เนื่องจาก
โครงการ

สำคัญทีส่่งผล
ต่อการบรรลุ

ตัวช้ีวัด 
ไม่ได้รับ

งบประมาณ) 

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน - โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญทีส่่งผลตอ่การบรรลุตัวช้ีวัด
ของมิติ 
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโครงการลดและควบคุม 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเป็นโครงการยุทธศาสตร์ตามแผนไมไ่ดร้ับ
งบประมาณ อย่างไรกต็าม สำหรบักลุ่มเด็กเล็ก 
ในโรงเรียนได้ประชาสมัพันธ์ให้สวมหน้ากากป้องกัน 
ฝุ่นละออง และงดกิจกรรมกลางแจ้ง รวมทั้งเปิด
คลินิกมลพิษทางอากาศ เพื่อให้บริการตรวจรักษาและ
ให้คำปรึกษาโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเลก็แล้ว 

 

 

 



๒๑ 

 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าหมายที่ 1.1.4 กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (มี 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.4.1 กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละของจำนวนข้อมูลระดับเสียง
ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq) ที่มีการตรวจวดั
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
(ข้อมูล ณ เดือนตลุาคม 2564 – มนีาคม 2565) 
 

ร้อยละ 60 ไม่ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 91.67 
(ตรวจวัดระดับ

เสียงใน
บรรยากาศ
บริเวณพื้นท่ี

ทั่วไปผ่านเกณฑ์ 
11 ข้อมลู จาก

ทั้งหมด 12 
ข้อมูล) 

  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญทีส่่งผลตอ่การบรรลุตัวช้ีวัด
ของมิติ 
1. กิจกรรมเฝ้าระวังระดับเสยีงในบรรยากาศบริเวณ
พื้นที่ท่ัวไป 
- เป้าหมาย: เพื่อเฝ้าระวังระดบัเสยีงในบรรยากาศ
บริเวณพื้นท่ีทั่วไปในกรุงเทพมหานคร 
- ผลการดำเนินงาน: ตรวจวัดในพ้ืนท่ีทั่วไปผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 11 ข้อมูล จากการตรวจวดั 12 
ข้อมูล รวมถึงตรวจวัดระดับเสียงจากรถสองแถว 
215 คัน ไม่พบระดับเสยีงเกินค่ามาตรฐาน 
- งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

2. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
มลภาวะทางเสียงลดลง (ปีฐาน 2557 = 
1,661 เรื่อง) 
 

ลดลงร้อยละ 25 
(หรือไม่เกิน  

1,246 เรื่อง) 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
240,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ - บาท


   ✓ 
(เนื่องจาก
หน่วยงาน 

มีการ
ปรับเปลีย่น
ตัวช้ีวัดเป็น 
“ร้อยละของ
เรื่องร้องเรียน
เหตุรำคาญ
เกี่ยวกับ 

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 
(**โครงการซ้ำกับตัวช้ีวัดที่ 2) ในเป้าหมายที่ 1.1.3 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.3.2)  
โครงการ/กิจกรรมสำคัญทีส่่งผลตอ่การบรรลุตัวช้ีวัด
ของมิติ 
1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสขุาภิบาล
สิ่งแวดล้อมท่ีดี สะอาด ปลอดภัย  
(ในส่วนของกิจกรรมการควบคุมระดับเสียงจาก
สถานประกอบกิจการ) 
 
 



๒๒ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

บรรลุผล 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

 

      มลภาวะทางเสียง
ของสถานประกอบ

กิจการ
กลุ่มเป้าหมาย  
ที่ได้รับการร้อง

ขอจากสำนักงาน
เขตได้รับ 

การตรวจสอบ
และรายงานผล”) 

- เป้าหมาย: เพื่อควบคมุและตรวจสุขลักษณะสถาน
ประกอบกิจการทีไ่ดร้ับการร้องเรยีนเหตรุำคาญ
เกี่ยวกับมลภาวะทางเสียง 
- ผลการดำเนินงาน: มีการร้องเรยีนให้ตรวจสอบ
สถานประกอบกิจการ 9 เรื่อง และไดต้รวจสอบ/
แจ้งแนวทางการปรับปรุงแล้ว 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 77.78 
รวมทั้งได้จดัทำสื่อวีดิทัศน์การใช้เครื่องมือ 
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการตรวจสอบเหตรุำคาญฯ ด้วย 
- งบประมาณ: 240,000 บาท 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.1 ทั้งสิ้น 19 ตัวชี้วัด - 3 14 - 2 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด (มี 2 เป้าหมาย ๔ เป้าประสงค์ ๕ ตัวชี้วัด ๖ โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ ๒ โครงการ (งบ กทม.) 5,536,400 บาท/งบประมาณท่ีใช้  
(งบ กทม.) 125,200 บาท) 
เป้าหมายที่ 1.2.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มี ๑ เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1 เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม (มี ๒ ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภยัที่ไดร้บัการลด
เงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 55  

 

  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 

- สำนักเทศกิจได้ดำเนินโครงการบูรณาการดำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่ ได้ร่วมกับ
สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง สำรวจ/ทบทวน
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกดิอาชญากรรม ซึง่เป็นพื้นที่เป้าหมาย 
ที่จะดำเนินการลดปจัจยั/เง่ือนไขความลอ่แหลมต่อการเกิด
อาชญากรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการสำรวจ พบว่า 
กรุงเทพมหานครมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
ที่ทำให้เกดิความไมป่ลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 
จำนวน 463 จุด/พื้นที่ กระจายอยูใ่นพื้นที่เขตต่าง ๆ 

กลุ่มเขต 
จำนวนพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม (จดุ/พื้นที่) 

กรุงเทพเหนือ 76 
กรุงเทพใต้ 97 

กรุงเทพกลาง 65 
กรุงเทพตะวันออก 83 

กรุงธนเหนือ 65 
กรุงธนใต้ 77 

รวม 463 



๒๔ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

โดยพื้นท่ีเสี่ยงส่วนใหญเ่ป็นสถานที่สาธารณะ ลักษณะ
พื้นที่เสี่ยงท่ีพบมากที่สุดตามลำดบั ได้แก่ สะพานลอย
คนข้าม สวนสาธารณะ และถนน เป็นต้น และ
ลักษณะความเสี่ยง/อันตรายที่พบมากที่สุดตามลำดับ 
ได้แก่ เปลี่ยวช่วงกลางคืน เป็นจุดอับ/มืด จุดอับ
สายตา ปล้น ชิง ว่ิงราว กรรโชก ลักทรัพย์ เป็นต้น 
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมดังกล่าวเป็นพื้นที่ 
ที่ต้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มี 
ความเหมาะสม และปลอดภัยมากขึ้น ประกอบด้วย  
- พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตดิตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่าง ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 426 แห่ง/จุด  
- พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตดิตั้ง/ซ่อมแซมกล้อง 
CCTV ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 398 แห่ง/จดุ  
- พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตดิตั้งการติดปา้ย
ประชาสัมพันธเ์ตือนภยัอาชญากรรม ดำเนินการไปแล้ว 
จำนวน 425 แห่ง/จดุ 
- พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ ดำเนินการไปแล้ว 
จำนวน 402 แห่ง/จดุ 
- พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการทำความสะอาด 
ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 432 แห่ง/จุด 
(ท่ีมา : บัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นท่ีอนัตรายของ
กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 : สำนักเทศกิจ 
กรุงเทพมหานคร) 
สำนักเทศกิจ และสำนักงานเขต มกีารดำเนินการ 
ดังนี้ 



๒๕ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

สำนักงานเขต จัดชุดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตรา
สภาพแวดล้อม และเฝ้าระวังความปลอดภัยบรเิวณ
พื้นที่/จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมตามแผนที่
กำหนด เฉลี่ย 2 ครั้ง/วัน/จดุ ตรวจสอบประสิทธิภาพ
การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟฟ้า 
ส่องสว่างบรเิวณพื้นที/่จุดเสี่ยงภัยรวมถึงการประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไข ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
ตามเงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนด 
สำนักเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของสำนักงานเขตในการตรวจตราเฝ้า
ระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม รวมทั้ง
ติดตามผลการดำเนินการของสำนกังานเขตในการ
แก้ไข ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรมตามเงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนด 
เฉลี่ย 2 ครั้ง/เดือน/จดุ 

๒. ระดับความเชื่อมั่นในความปลอดภัย 
จากอาชญากรรมโดยเฉลี่ยของประชาชน 
ในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 

เชื่อมั่น 
ในระดับมาก

ขึ้นไป 
(มีค่าเฉลีย่

เท่ากับ  
4 ข้ึนไป  

หรือคิดเป็น
ร้อยละ 80 

ขึ้นไป 

ไม่ใช้งบประมาณ












 ✓ 
ผลการสำรวจรอบที่ 1  

ระหว่างวันท่ี  
1 ตลุาคม 2564  

- 31 มีนาคม 2565  
คิดเป็นร้อยละ 87.32  
หรือคิดเป็นคะแนน
เฉลี่ยในภาพรวม 
เท่ากับ 4.290 

  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 
(**โครงการซ้ำกบัตัวช้ีวดัที่ 1) 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
- สำนักเทศกิจได้ดำเนินโครงการบูรณาการ
ดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิง
พื้นที่ โดยได้ดำเนินการสำรวจความเช่ือมั่นในความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเกดิจากการดแูล แก้ไข
สภาพแวดล้อม และการเฝ้าระวังตรวจตราพื้นที่



๒๖ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มีความเช่ือมั่น 
ในระดับมาก 

รอบที่ 2 
อยู่ระหว่าง 

การดำเนินงาน 

ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม  
- ผลการดำเนินงาน: หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
แบ่งการสำรวจข้อมูลเป็น 2 รอบต่อปี 
ผลการสำรวจ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 – 31 มีนาคม 2565 จำนวนไม่น้อยกว่า 
1,250 ชุด ไดร้ับแบบสำรวจตอบกลับมา จำนวน 
1,391 ชุด คิดเป็นร้อยละ 111.28 โดยนำมาใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลูทั้งหมด เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 463 จุด ในพื้นที่ 50 สำนักงานเขต ปรากฏว่า 
ประชาชนมีความเช่ือมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ในระดับมากข้ึนไป คิดจากความถี่สะสม
จำนวนทั้งสิ้น 1,214.6 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.32 
หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.290 
มีความเช่ือมั่นในระดับมาก 
- งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

เป้าหมายท่ี 1.2.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพ ผู้ติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม (มี 3 เปา้ประสงค์ 3 ตัวช้ีวัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.1 เพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มี 1 ตัวช้ีวัด) 

1. ร้อยละของชุมชนที่มีความสามารถในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
 
 
 
 

ร้อยละ 70 
 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
2,954,300 บาท 

และ
งบประมาณที่ใช้ 
10,000 บาท

 

 ✓ 
ร้อยละ 49 

 

  ผลการดำเนินงานจากการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน  
ในระบบ NISPA รอบที่ 1 เดือนมนีาคม 2565  
มีจำนวนชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 988 ชุมชน จากจำนวนชุมชน
ทั้งหมด 2,016 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 49 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ  



๒๗ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
- โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด*  
(โครงการเพิ่มเตมิปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
- เป้าหมาย: พัฒนาศกัยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร 
สร้างเครือข่ายการดำเนนิงาน และสนับสนนุการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาและสารเสพติด 
- ผลการดำเนินงาน: 
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ 
ให้สำนักงานเขตแล้วเสร็จเรียบร้อย 
กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างเตรยีมการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร 
เฝ้าระวังภัยและยาเสพตดิรายใหม่ ซึ่งกำหนดจัด 
ในเดือนมิถุนายน 2565 
กิจกรรมที่ 3 อยู่ระหว่างเตรยีมการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน 
ศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน ซึ่งกำหนดจัด
ในเดือนมิถุนายน 2565 
- งบประมาณ: 2,954,300 บาท  

 

 

 



๒๘ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด (มี ๑ ตัวช้ีวัด) 
๑. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ความ
เข้าใจ เท่าทันภัยยาและสารเสพตดิ  
 
 
 

 งบประมาณที่ไดร้ับ 
2,824,740 บาท 
แบ่งเป็น งบ กทม. 
2,582,100 บาท 

(สำนักอนามัย 
1,082,100 บาท 
และสำนักงานเขต  

   50 เขต 
1,500,000 บาท) 
เงินนอกงบประมาณ 

242,640 บาท 
งบประมาณที่ใช้
115,200 บาท 

 (โครงการ
กรุงเทพมหานคร
เขตปลอดบหุรี่) 

 ✓   สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในระยะครึ่งปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักอนามัย 
อยู่ระหว่างดำเนินการตัวช้ีวัดย่อย ประกอบด้วย (1) 
ร้อยละของเด็กและเยาวชนท่ีมีภมูคิุ้มกันในระดับ
ปกติ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 56.47 (2) 
ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมคีวามรู้
ความเข้าใจด้านยาและสารเสพติด อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ และ  
(3) ร้อยละของบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
มีความรู้ ความเข้าใจด้านยาและสารเสพติด  
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนท่ีมีภูมิคุม้กัน 
ในระดับปกติ  
 
 
 
 

ร้อยละ 65  ไม่ใช้งบประมาณ


 ✓ 
ร้อยละ 56.47 

 

  สรุปภาพรวมผลการดำเนินการในระยะครึ่งปีงบประมาณ 
ดำเนินการแล้วในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 98 โรงเรียน จากจำนวนทั้งหมด 109 โรงเรียน 
พบว่า นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในระดับปกติ จำนวน 4,378 คน 
จากจำนวนนักเรียนท่ีทำแบบประเมินภูมิคุ้มกันยาและ
สารเสพตดิผา่นเว็บไซตร์ะบบประเมนิภูมิคุม้กันยาเสพตดิ
และสารเสพติดกรุงเทพมหานครทัง้หมด 7,753 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.47 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ  
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
- กิจกรรมเสริมสรา้งภูมิคุม้กันภยัยาเสพตดิของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรุงเทพมหานคร* 
- เป้าหมาย: เพื่อเสรมิสร้างภูมิคุม้กันยาเสพตดิให้แก่นักเรยีน
ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 109 โรงเรียน 
- ผลการดำเนินงาน: 
1. อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนนุสื่อประชาสัมพันธ์  
ด้านการป้องกันการติดยาและสารเสพติดให้แกโ่รงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน 
2. อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมผลการดำเนนิการ การทำ
แบบประเมินภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดฯ ของนักเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สงักัดกรุงเทพมหานคร 
3. อยูร่ะหว่างดำเนินการจดักิจกรรมเสรมิสร้าง
ภูมิคุม้กันยาและสารเสพตดิให้แก่นกัเรียน 

- งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 



๓๐ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

1.2 ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
มีความรู้ความเข้าใจดา้นยาและสารเสพติด  
 
 
 
 

ร้อยละ 80   งบประมาณที่ไดร้ับ 
(เงินนอกงบประมาณ) 
764,500 บาท

งบประมาณที่ใช้ - บาท






 ✓   สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในระยะครึ่งปีงบประมาณ  
อยู่ระหว่างรวบรวมและประมวลผลการทำแบบทดสอบ
วัดผลความรู้ความเข้าใจด้านยาและสารเสพติดของ
ประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการรณรงค์ ลก เลิก 
การบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคญั  
ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่  
(1) กิจกรรมวันปีใหม่ ดำเนินการแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 
2564  
(2) กิจกรรมวันสงกรานต์ ดำเนินการรณรงค ์
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อเดือนเมษายน 2565 
และ (3) กิจกรรมวันเข้าพรรษา อยู่ระหว่างเตรียม
ดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ  
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 

- โครงการรณรงค์ ลด เลิก การบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในช่วงเทศกาลสำคัญ* 
- เป้าหมาย: รณรงค์ ลด เลิกการบริโภคเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ตลอดจน
สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี และประชาชน
ในการรณรงค์ ลด เลิกการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
- ผลการดำเนนิงาน: จำนวน 3 กจิกรรม ดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ดำเนินการแล้ว เมื่อเดือนตลุาคม 2564  
ผลจากการจัดกจิกรรมมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
และทำแบบทดสอบ จำนวน 200 คน ได้คะแนน 



๓๑ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ตั้งแต่ 8 ข้อขึน้ไป จำนวน 178 คน คิดเป็นรอ้ยละ 89 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ดำเนินการแล้ว เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา อยู่ระหว่างดำเนินการในช่วงเดือน
พฤษภาคม – กันยายน 2565 
- งบประมาณ: 764,500 บาท (เงินนอกงบประมาณ)  

1.3 ร้อยละของบุคลากรกรุงเทพมหานครมี
ความรู้ ความเข้าใจด้านยาและสารเสพติด 
 
 
 
 
  

ร้อยละ 80  
 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
2,582,100 บาท 

(สำนักอนามัย 
1,082,100 บาท 
และสำนักงานเขต  

    50 เขต 
1,500,000 บาท) 

งบประมาณที่ใช้ 
115,200 บาท

















 


 ✓   สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานจากการทำ
แบบทดสอบของข้าราชการและบคุลากร
กรุงเทพมหานครที่เขา้ร่วมโครงการกรุงเทพมหานครเขต
ปลอดบุหรี่ วัดผลจากกิจกรรม ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนนิงาน  
7 มาตรการ การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
จำนวน 2 รุ่น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 
2565 ณ สถานที่เอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
2. จัดกิจกรรมคนกล้าท้าเลิกยาสบู ให้แก่ ข้าราชการ
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน 
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 
โดยใช้สถานท่ีเอกชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ  
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
- โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่  
- เป้าหมาย: มีการควบคุมผลติภณัฑ์ยาสูบ และช่วย
ผู้สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ 
กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนนิงาน 7 
มาตรการการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ให้



๓๒ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ผู้แทนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน  
รวมจำนวน 268 คน  
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมคนกล้าทา้เลิกยาสูบ ให้แก่ 
ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน 
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการ
ลดละเลิกการบริโภคยาสูบ ให้แก่ ข้าราชการและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน 

กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมรวมพลังกรุงเทพมหานครเขต
ปลอดบุหรี่ และแถลงข่าวในวันงดสูบบุหรี่โลก 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร/ 
ผู้บริหารสำนักต่าง ๆ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทน 
สำนักงานเขต ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้แทน
หน่วยงานภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ดำเนินการ รวม
จำนวนทั้งสิ้น 500 คน 
กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานเขต  
50 เขต ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตาม
กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
- ผลการดำเนินงาน : 
กิจกรรมที่ 1 อยู่ระหว่างการเตรียมกิจกรรม
สนับสนุนการดำเนินงาน 7 มาตรการโรงเรียน 
ปลอดบุหรี่  
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคนกล้าท้าเลิกยาสูบ อยู่ขณะ
เตรียมการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพือ่การเลิกยาสูบ 
โดยมีกำหนดการดำเนินการในวันที่  
20 – 22 เมษายน 2565   



๓๓ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

กิจกรรมที่ 3 อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพการลดละเลิกการบริโภคยาสูบ โดยเป็น
กิจกรรมที่จัดต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ 2 
จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 และ
กำหนดจัดกจิกรรม ครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2565 
กิจกรรมที่ 4 จ้างเหมาจดักิจกรรมรวมพลัง
กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ และแถลงข่าวในวันงด
สูบบุหรีโ่ลก อยู่ระหว่างการขออนุมัติรูปแบบ 
สื่อ และกำหนดประชาสัมพันธผ์่านสื่อออนไลน์  
ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565กิจกรรมที่ 5 
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนให้สำนักงาน
เขต 50 เขต แล้ว 
- งบประมาณ: 2,582,100 บาท แบ่งเป็น 
สำนักอนามัย 1,082,100 บาท  
และสำนักงานเขต 50 เขต (30,000 บาท x 50 
เขต) 1,500,000 บาท  

เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.3 บำบัดรักษาฟื้นฟู ติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม (มี ๑ ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้าโปรแกรมการ
บำบัดรักษาแบบครบกำหนด  

ร้อยละ 70 งบประมาณที่ไดร้ับ 
(เงินนอกงบประมาณ) 

242,640 บาท
งบประมาณที่ใช้ - บาท





✓ 
ร้อยละ 70.69 

 

   สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในระยะครึ่งปีงบประมาณ
จากระบบข้อมลูการบำบัดรักษาและฟื้นฟู 
ผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) และข้อมูลจาก
เว็บไซตส์ำนักงานป้องกันและบำบดัการตดิยาเสพตดิ 
ผู้ติดยา/สารเสพตดิทั้งในระบบสมคัรใจและระบบ
บังคับบำบัดที่ไดร้ับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ครบกำหนด และผ่านเกณฑ์การประเมินมีจำนวน 
480 คน จากผูเ้ข้ารับการบำบัดโปรแกรม 



๓๔ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

การบำบัดรักษาแบบ BMA Matrix Model หรือฟื้นฟู
สมรรถภาพตามโปรแกรมหลักทั้งหมดที่ไดร้ับการ
จำหน่าย จำนวน 679 คน คิดเปน็ร้อยละ 70.69 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ  
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผูเ้สพผู้
ติดยาเสพตดิ* 
- เป้าหมาย: พัฒนาประสิทธิภาพและส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรในการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผูต้ิดยาเสพตดิ ให้มี
การดำเนินงานท่ีเป็นมาตรฐานสู่การรับรองคณุภาพ
สถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด ประกอบด้วย 
กิจกรรม ดังนี้  
กิจกรรมที่ 1 การฝกึอบรมหลักสูตรศิลปะบำบดั  
(Art feeling)  
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อการเยี่ยมสำรวจรับรองคณุภาพ
ศูนย์บริการสาธารณสขุ 
ด้านยาเสพตดิ ณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ จำนวน 13 แห่ง 
เพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA)  
ด้านยาเสพติด 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์บริการ
สาธารณสุขสู่การรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (HA) 
ด้านยาเสพติด จำนวน 10 แห่ง 
ผลการดำเนินงาน  
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะบำบัด 
ประสานวิทยากร และอยู่ระหว่างกำหนด 
วันจัดกิจกรรมกจิกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อเยีย่ม 



๓๕ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

สำรวจ ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งแบบประเมินตนเอง
ทีป่รับปรุงข้อมลูครบถ้วนให้แก่สถาบันบำบัดรักษาและ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพตดิแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) 
แล้ว โดยมีกำหนดวันตรวจเยี่ยมระหว่างวันท่ี  
6 – 14 มิถุนายน 2565 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชุมคณะทำงานพัฒนา
ศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพตดิ ดำเนินการจัดทำ
คณะทำงานเรียบร้อยแล้ว และขออนุมัติเปลีย่นแปลง
รายละเอียดกจิกรรมเรียบร้อยแลว้ อยู่ระหว่างกำหนด
วันจัดการประชุมคณะทำงานฯ 
- งบประมาณ: 242,640 บาท (เงินนอกงบประมาณ) 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.2 ทั้งสิ้น 5 ตัวช้ีวัด - 1 4 - -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที ่1.3 ปลอดอุบัติเหตุ (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด 8 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 50,718,000 บาท / งบประมาณที่ใช้ - บาท) 
เป้าหมาย 1.3.1 ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ 1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยทีไ่ดร้ับการปรับปรุง 
ตามแผน 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 งบประมาณที่ไดร้ับ 
40,718,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้ - บาท

 

 ✓   โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ  
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
1. โครงการลดอันตรายในบริเวณจุดเสีย่งการเกดิ
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
- เป้าหมาย: การติดตั้งอุปกรณล์ดอันตราย และเสริม
ความปลอดภัยบนถนนในพ้ืนท่ีกรงุเทพมหานคร 
- ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างการจัดซื้อจดัจ้าง 
- งบประมาณ: 40,718,000 บาท 
2. โครงการจัดหาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านความปลอดภยัทางถนน 
- งบประมาณ: ไมไ่ด้รับงบประมาณ 

เป้าประสงค์ที่ 1.3.1.2 ลดการกระทำผิดกฎจราจร (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละการกระทำความผดิกฎจราจรลดลง ร้อยละ 4  

จากปีท่ีผ่านมา 
ไม่ได้รับงบประมาณ


 
 
 
 
 
 
 
 

   ✓ 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ) 

1. โครงการจัดหาพร้อมตดิตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) เพื่อบริหารจัดการการฝ่าฝืน
กฎหมายของยานพาหนะบนทางเท้าในเส้นทางพื้นที่
กลุ่มกรุงเทพใต ้
- งบประมาณ: ไมไ่ด้รับงบประมาณ 
2. โครงการจัดหาพร้อมตดิตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) เพื่อบริหารจัดการการฝ่าฝืน
กฎหมายของยานพาหนะบนทางเท้าในเส้นทางพื้นที่
กลุ่มกรุงเทพเหนือ 
- งบประมาณ: ไมไ่ด้รับงบประมาณ 



๓๗ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

 
 
 


3. โครงการจัดหาพร้อมตดิตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)  
เพื่อบริหารจัดการการฝ่าฝืนกฎหมายของยานพาหนะ
บนทางเท้าในเส้นทางพื้นที่กลุ่มกรงุธนเหนือ 
- งบประมาณ: ไมไ่ด้รับงบประมาณ 
4. โครงการจัดหาพร้อมตดิตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ภายในอุโมงค์ทางลอด 
- งบประมาณ: ไมไ่ด้รับงบประมาณ 
5. โครงการจัดหาพร้อมตดิตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) บนสะพานข้ามแยกพื้นที่  
กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก 
และกรุงเทพใต้ 
- งบประมาณ: ไมไ่ด้รับงบประมาณ 

2. จำนวนผูเ้สียชีวิตจากอุบัติเหตทุางถนน 
ในเขตกรุงเทพมหานครต่อประชากรแสนคน 

ไม่เกิน 10 ราย งบประมาณที่ไดร้ับ 
10,000,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้ - บาท



 ✓   โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ  
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
- โครงการบริหารจดัการศูนย์อํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน กรุงเทพมหานคร 
- เป้าหมาย: เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนท้ัง
ภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายในการลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนท้ังในเชิงนโยบายและการปฏิบัติการ 
- ผลการดำเนินงาน: 
1. ดำเนินการจัดทำสื่อไวนลิ จำนวน 2 เรื่อง ขนาด 
1x4 เมตร จำนวน 800 ผืน  
2. ดำเนินการจัดทำสติ๊กเกอร์รณรงค์ จำนวน  
4 แบบ ๆ ละ 10,000 บาท ขนาด 4x8 น้ิว  
รวม 40,000 แผ่น 



๓๘ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

3. ดำเนินการสร้างแนวร่วมกับประชาชน  
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีกจิกรรมหลัก วันท่ี  
12 เมษายน 2565 ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง และ
จุดบริการจำนวน 11 จุด ในวันที่ 11 เมษายน 
2565 
- งบประมาณ 10,000,000 บาท 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.3 ทั้งสิ้น 3 ตัวช้ีวัด - - 2 - 1 - 
  



๓๙ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุผล 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติท่ี ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ (มี ๑ เป้าหมาย ๓ เป้าประสงค์ 7 ตัวช้ีวัด ๗ โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ ๓,๔๗๕,๗๘๐,๐๕๑ บาท/งบประมาณที่ใช้ 0 บาท) 
เป้าหมายท่ี ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟืน้คืนจากภัยพิบัติ (มี ๓ เป้าประสงค์ ๗ ตัวช้ีวัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุน และน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเคร่ืองมือในการจัดการสาธารณภัย 
โดยเฉพาะอุทกภัย (มี 2 ตัวช้ีวัด) 
๑. ความสามารถรองรับปรมิาณนำ้หลากและ
น้ำหนุนไดด้ีขึ้นที่ความสูง +๓.๐๐๐ ม.รทก. 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(ของพื้นที่ริม

แม่น้ำเจ้าพระยา  
คลองบางกอกน้อย 

และ 
คลองมหาสวัสดิ์) 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
25,353,570 บาท 
งบประมาณที่ใช้ - บาท

 

✓    ความยาวรมิแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและ
คลองมหาสวสัดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนง  
มีความยาวริมตลิ่งรวม ๘๗.๙๓ กิโลเมตร 
เป็นแนวป้องกนัตนเองยาวประมาณ ๘.๓๐ กโิลเมตร  
สำนกัการระบายนำ้ได้ดำเนินการกอ่สรา้งแนวป้องกัน
น้ำท่วมแล้วเสรจ็ ความยาวประมาณ ๗๙.๖๓ กโิลเมตร 
โดยสามารถป้องกันน้ำท่วม เนื่องจากน้ำหลากและ
น้ำหนุนท่ีระดับความสูง +๓.๐๐ ม. รทก.  

๒. ความสามารถในการระบายน้ำจากถนน 
สายหลักท่ีมีปัญหาน้ำท่วมขังเรื่องจากฝนตก 

๑๒๐ นาที 
(กรณีปรมิาณ
ฝนตกไม่เกิน 
๑๐๐ มม./

ชม.) 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
๒,๕๐๕,๑๕๘,๗๑๓ บาท 

งบประมาณที่ใช้ - บาท
 

✓    ๑. พื้นที่ถนนสายหลักทั่วไปที่ปริมาณความเข้มฝนไม่เกิน 
๑๐๐ มม./ชม. ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม 
25๖๕ ไม่พบรายงานน้ำท่วมขังตามเกณฑ์นี้ 
๒. พื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังของกรุงเทพมหานคร  
๑๒ จดุ ที่ปริมาณความเข้มฝนไมเ่กิน ๖๐ มม./ชม. 
ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ มนีาคม 25๖๕  
ไม่พบรายงานน้ำท่วมขังตามเกณฑ์นี้ 

๓. จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุง
สภาพให้มรีะบบระบายน้ำทีด่ีขึ้น 

๓๒ คลอง งบประมาณที่ไดร้ับ 
๘๒๕,๗๘๒,๗๖๘ บาท 

งบประมาณที่ใช้ - บาท
 

 ✓   จาก ๑๕ โครงการสามารดำเนินการโดยเฉลีย่คิดเป็น
ร้อยละ ๔๔.๔๐ แล้วเสรจ็ จำนวน ๑ โครงการ คือ 
โครงการลำรางสาธารณะ ๑๗ 



๔๐ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุผล 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

๔. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตรเ์พื่อสนับสนนุ 
การบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณที่ไดร้ับ 
๖๗,๙๕๕,๐๐๐ บาท 

งบประมาณที่ใช้  
- บาท 

 

 ✓   โครงการพัฒนาระบบประเมินปรมิาณฝนและ
พยากรณฝ์นล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลเรดารต์รวจอากาศ 
จัดทำระบบบริหารจัดการน้ำเชิงรกุ ความก้าวหน้า
คิดเป็นร้อยละ 80.5 

เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๒ ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน (มี ๑ ตัวชี้วัด) 
1. ความสำเรจ็ของการก่อสรา้งแนวคันหิน
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

ร้อยละ ๖๐ ไม่ได้รับงบประมาณ    ✓  
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ
ดำเนินการ) 

ไม่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภยัโดยเฉพาะอัคคีภัย (มี ๒ ตัวชี้วัด) 
๑. ร้อยละความกา้วหน้าของการกอ่สร้าง 
ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของการ

ดำเนินการ
ก่อสร้างศูนย์
ฝึกฯตามที่
กำหนด            

ในแต่ละปี 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
๕๑,๕๓๐,๐๐๐  บาท 
งบประมาณที่ใช้ - บาท

 

 ✓ 
ร้อยละ ๒๕ 
(อยู่ระหว่าง
พิจารณาผล 

การประกวดราคา
โครงการก่อสร้าง 

ศูนย์ฝึกอบรม
ดับเพลิงและกู้ภัย
กรุงเทพมหานคร) 

  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
จำนวน 2 โครงการ  
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
๑. โครงการก่อสรา้งศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ (สำนกัการโยธา) 
- เป้าหมาย: ร้อยละ ๑๐๐ ของงานรื้อถอนและปรับ
พื้นที่ก่อสร้าง 

 

 

 

 



๔๑ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุผล 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       - ผลการดำเนินงาน: ร้อยละ ๒๕ 
- งบประมาณ ๕๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท 
๒. กิจกรรมตดิตามความก้าวหน้าของโครงการ
ก่อสร้างศูนยฝ์ึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ (สำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั) 
- เป้าหมาย: ร้อยละ ๑๐๐ ของการดำเนินการ 
ตามโครงการก่อสร้างศูนยฝ์ึกอบรมดับเพลิงและกู้ภยั
กรุงเทพมหานครระยะที่ ๑ 
- ผลการดำเนินงาน: ร้อยละ ๒๕  
- งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

๒. จำนวนสถานดีับเพลิงและกู้ภยัเพิ่มขึ้น อย่างน้อย ๒ สถานี ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

   ✓ 
(ไม่ได้รับ

งบประมาณ
ดำเนินการ) 

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ  
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
โครงการก่อสร้างสถานดีับเพลิงและกู้ภัยบางนา 
(สปภ.) 
- เป้าหมาย: ดำเนินการก่อสร้างภายในปี ๒๕๖๕ 
- ผลการดำเนินงาน: ไม่ม ี
- งบประมาณ: ไมไ่ด้รับงบประมาณ 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.4 ทั้งสิ้น 3 ตัวช้ีวัด - 2 3 - 2 - 
 

 

 

 



๔๒ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 1.5 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย (มี 6 เป้าหมาย 7 เป้าประสงค ์9 ตัวชี้วัด 18 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 584,160,091 บาท/งบประมาณที่ใช้ 10,257,768 บาท) 
เป้าหมายที่ 1.5.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจติ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคติดต่อเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.5.1.1 ส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพเพ่ือให้มีสุขอนามยัท่ีดี ปลอดโรค ปลอดภ ัย (มี 1 ตัวช้ีวัด) 
1. ร้อยละสถานประกอบการอาคาร สถานท่ี                   
ได้รับการตรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนามัยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 งบประมาณที่ไดร้ับ 
2,366,700 บาท 
งบประมาณที่ใช้
9,800 บาท



 

 ✓ 
ร้อยละ 
30.30 
(เฉพาะ 
สถาน

ประกอบการ 
ที่มีการใช้
แอมโมเนีย 
ในระบบ 

ทำความเย็น) 
 

  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
- โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
สะอาด ปลอดภยั (ช่ือเดิมในแผนฯ โครงการ
กรุงเทพฯ เมืองแห่งผู้ประกอบอาชีพ ปลอดโรค 
ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยในการทำงานท่ีดี) 
- เป้าหมาย: 
1. การตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบ
กิจการ    
    1.1 ตรวจวัดมลพิษจากการเผาศพของฌาปน
สถานในกรุงเทพมหานคร 
    1.2 ตรวจแนะนำด้านความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยในสถานประกอบการที่มีการใช้แอมโมเนียในระบบทำ
ความเย็น จำนวน 34 แห่ง 
    1.3 สำรวจสถานประกอบการ 
ที่มีการผลิตสะสม บรรจุหรือขนสง่กรด ด่าง  
สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทำละลายและ 
สถานประกอบการอื่นท่ีมีความเสีย่งภัยด้านสารเคมี
และวัตถุอันตราย 
2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขต  
- ผลการดำเนินงาน: กรุงเทพมหานครโดยสำนัก
อนามัยไดด้ำเนินการตรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม



๔๓ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

และอาชีวอนามัย ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจแนะนำด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
ดังนี้  
1. การตรวจแนะนำด้านความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในสถานประกอบการ ทีม่ีการใช้แอมโมเนยี 
ในระบบทำความเย็น โดยตรวจแล้ว จำนวน 10 แห่ง  
จากสถานประกอบการที่มีการใช้แอมโมเนีย 
ในระบบทำความเย็น จำนวน 34 แห่ง  
2. ตรวจวดัมลพิษจากการเผาศพของฌาปนสถาน 
ในกรุงเทพมหานคร โดยสามารถลงพื้นที่เพ่ือนิเทศ 
วัดที่มีเตาเผาศพแล้วจำนวน 162 แห่ง 
3. สำรวจสถานประกอบการที่มีการผลิต สะสม 
บรรจุหรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสาร 
ตัวทำละลายและสถานประกอบการอื่นที่มีความเสี่ยง
ภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายเรียบร้อยแล้ว 
จำนวน 72 แห่ง 
- งบประมาณ: 2,366,700 บาท 

เป้าหมายที่ 1.5.2 โรคติดตอ่ที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.5.2.1 พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. ความสำเรจ็ในการจัดทำแผนเตรียมความ
พร้อมการจดัการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

1 ฉบับ งบประมาณที่ไดร้ับ 
(เงินนอกงบประมาณ)

246,200 บาท 
งบประมาณที่ใช้ - บาท


 ✓ 
 

  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจำนวน 2 โครงการ  
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมความ
พร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
- เป้าหมาย: จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานควบคมุโรค จำนวน 90 คน 



๔๔ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ได้แก่กลุม่เป้าหมาย ประกอบด้วย แพทย์ สัตวแพทย์ 
พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการ
สุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข และบุคลากรอื่นที่
เกี่ยวข้อง  
- ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมฯ 
- งบประมาณ: 246,200 บาท (เงินนอกงบประมาณ) 
2. กิจกรรมการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
ของสำนักการแพทย์ 
- เป้าหมาย:  
1. จัดทำแผนเตรียมความพร้อมการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางการแทพย์และสาธารณสุข 
2. กิจกรรมการซ้อมแผน ประกอบดว้ย กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 60 คนแบ่งเป็น      
   2.1 ทีมผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Command) 
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 
ผู้อำนวยการศูนย์บรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิกรุงเทพมหานคร  
(ศูนย์เอราวณั)  
    2.2 ทีมผู้เข้าร่วมการฝึก (Participant) 
ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะทำงาน ICN หัวหน้ากลุม่
งานอายุรกรรม หรือผู้แทนเภสัชกร ประชาสมัพันธ์ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
(ศูนย์เอราวัณ) สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 



๔๕ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

สำนักงานเลขานุการสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย  
และสำนักงานเขต 
- ผลการดำเนินงาน:  
1. ดำเนินการทบทวนแผนดำเนินงานต่อเนื่อง สำหรบั
การบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติกรณโีรคอุบตัิ
ใหม่/อุบัติซ้ำ (Business Continuity Plan For 
Emerging Infection Disease : BCP for EID)  
และตดิตามสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อย่างต่อเนื่อง  
2. อยู่ระหว่างจัดทำแผนหรือกลยทุธ์สำหรับรับมือ
กับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
สภาพแวดล้อม (Exit strategy plan) 
- งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

เป้าหมายที่ 1.5.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสได้รบับริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทีเ่ท่าเทียมกัน มีคุณภาพ และมาตรฐาน (มี 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.5.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ (มี 1 ตัวช้ีวัด) 

1. ร้อยละผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่
นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 50 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
(เงินนอกงบประมาณ) 
1,096,750 บาท 

งบประมาณที่ใช้ - บาท


 ✓ 
 
 

  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจำนวน 3 โครงการ  
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
1. โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 
สำนักอนามัย ปี 2565 
- เป้าหมาย:  
1. เชิงคุณภาพ ได้แก่ ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยน
มุมมองในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรม
ทางการแพทย์และสาธารณสขุ รวมทั้งกระตุ้นให้
ข้าราชการและบคุลากร สำนักอนามัย เห็นความสำคญั
ของการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนางานและ 



๔๖ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

และการบริการประชาชน 
2. เชิงปริมาณ ได้แก่  

2.1 จดักิจกรรมการประกวดและตัดสินผลงาน
นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 2 วัน  

2.2 จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์
และสาธารณสุข และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด 
จำนวน 1 วัน 
- ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมลู
ผลงานนวัตกรรมทีส่่งเข้ามาประกวด และตดิตามให้ 
ผู้เสนอผลงานนวัตกรรมจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์ม
แบบเสนอผลงานนวัตกรรม 
- งบประมาณ: 231,750 บาท  
(เงินนอกงบประมาณ) 
2. โครงการสมัมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
- เป้าหมาย: จัดการสัมมนาวิชาการประจำปี เพื่อให้
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับความรู้
และตดิตามวิทยาการความก้าวหน้าด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ตลอดจนสนับสนนุให้เกิดงานวิจัย 
ในองค์กร การสร้างนวัตกรรม รวมถึงการนำ
ผลการวิจัย และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีคณุภาพยิ่งข้ึน 
- ผลการดำเนินงาน:  
1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสมัมนา
วิชาการฯ แบ่งเป็น คณะทำงานฝ่ายวิชาการ 
คณะทำงาน 



๔๗ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ฝ่ายจัดประกวด และฝา่ยเลขานกุารฯ โดยไดด้ำเนินการ
ประชาสมัพันธ์โครงการและประสานขอรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ เพื่อจัดทำคำสั่งฯ และ
หนังสือเชิญวิทยากร รวมทั้งเตรยีมจัดหาอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการจดังาน 
2. อยู่ระหว่างเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 
ครั้งท่ี 18 ในเดือนกรกฎาคม 2565 
- งบประมาณ: 784,900 บาท 
(เงินนอกงบประมาณ) 

3. กิจกรรมการส่งเสริมงานวิจัย/นวัตกรรม/
R2R/Best Practice/Best Service สู่การนำไปใช้* 
- เป้าหมาย: จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานและการ
ประกวดผลงานนวัตกรรม ผลงานวิชาการ และผลงาน
การทำงานวิจัยจากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ของ
ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ 
- ผลการดำเนินงาน:  
1. ระดมแนวคิดในการค้นหากิจกรรมส่งเสริม
งานวิจัย/นวัตกรรม/R2R/Best Practice/Best 
Service 
2. ส่วนราชการได้จัดทำผลงานวิจยั /นวัตกรรม/
R2R เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีการ
ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 33 ผลงาน ดังนี้ 
1. ผลงานวิจัย จำนวน 18 ผลงาน 
2. ผลงานนวัตกรรม จำนวน 14 ผลงาน 
3. ผลงาน R2R จำนวน 1 ผลงาน 

 



๔๘ 

 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

ซึ่งจากการผลิตผลงานดังกล่าว พบว่า มีการนำไปใช้
ในกาปฏิบัติงาน จำนวน 27 ผลงาน คิดเป็น 
ร้อยละ 81.82  
- งบประมาณ: 50,000 บาท 
(เงินนอกงบประมาณ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.5.3.2 ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. จำนวนโรงพยาบาลทีไ่ด้รับการพัฒนา
ศักยภาพไปสู่ระดับทุตยิภูมิและ/หรือระดบั
ตติยภมูิระดับสูงเพื่อรองรับการใหบ้ริการ
ผู้ป่วย 

อย่างน้อย           
1 โรงพยาบาล 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
516,666,500 บาท 

แบ่งเป็น งบ กทม
495,565,000 บาท 

และเงินนอกงบประมาณ 
21,101,500 บาท 

งบประมาณที่ใช้ - บาท


 ✓   สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน 
ในระยะครึ่งปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลใน
สังกัดสำนักการแพทย์อยู่ระหว่างขัน้ตอนการ
ประเมินศักยภาพ เพื่อพัฒนาและปรับระดับไปสู่
ระดับทุตยิภูมิและ/หรือระดบัตตยิภูมิระดับสูงตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจำนวน 7 โครงการ  
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
1. โครงการปรับปรุงห้องผ่าตดัโรงพยาบาลกลาง* 
- เป้าหมาย: ปรับปรุงห้องผ่าตัดช้ัน 5 โรงพยาบาลกลาง  
ให้มีประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการรักษาสู่ความเป็นเลิศในด้านการผ่าตัด
แขนงต่าง ๆ 
- ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการส่งตรวจ
ร่างสัญญาการจ้างเหมาปรับปรุงหอ้งผ่าตัด
โรงพยาบาลกลางของผู้ชนะประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
- งบประมาณ 1,000,000 บาท 
 



๔๙ 

 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสิน 
- เป้าหมาย: ขยายการให้บริการดา้นสุขภาพแก่
ประชาชนครอบคลมุพื้นที่ด้านฝั่งธนบุรีไดเ้ต็ม
ศักยภาพสามารถรองรับจำนวนผูป้่วยได้ 600 เตยีง 
รวมทั้งประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบได้รับการ
บริการทางการแพทย์ทีส่ะดวก รวดเรว็ในพื้นที่ใกล้บ้าน 
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดการส่งต่อผูป้่วยหนัก 
- ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างขั้นตอนงานฐานราก 
และงานโครงสร้าง ช้ัน B3 
- งบประมาณ: 494,565,000 บาท 
3. โครงการจัดตั้งคลินิกกระจกตาและปลูกถ่าย
กระจกตา 
- เป้าหมาย: 
1. จัดตั้งระบบคลินิกกระจกตาและการผา่ตัดปลูก
ถ่ายกระจกตาในเวลาราชการ เพือ่ดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคกระจกตาอยา่งครบวงจร 
2. จัดตั้งระบบการเก็บกระจกตาจากผู้บริจาค 
ทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 
- ผลการดำเนินงาน: 
1. อยู่ระหว่างการจัดหาเครื่องมือผ่าตัดปลูกถ่าย
กระจกตา 
2. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมหลักสูตรเจรจาขอ
บริจาคดวงตา 
และหลักสตูรเก็บอวัยวะของสภากาชาดไทย 



๕๐ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       3. คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการผ่าตดัปลูกถ่าย
กระจกตาได้ในเดือนกรกฎาคม 2565  
- งบประมาณ: 7,000,000 บาท 
(เงินนอกงบประมาณ) 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลนิิกนอนกรน 
- เป้าหมาย: เปดิให้บริการศูนย์นอนกรนและ 
โรคหยดุหายใจขณะหลับเเบบครบวงจร (Sleep Center 
Taksin Hospital) ในปี พ.ศ.2564 – 2567  
และยกระดับเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent center) 
ต่อไป 
- ผลการดำเนินงาน:  
1. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจใหส้ามารถตรว 
จโรคจากการนอนหลบัท่ีมีความผดิปกติทางสมองได้  
2. จัดให้มีการตรวจการนอนหลับที่ตึกผู้ป่วยใน ใน
กรณีเป็นเคสเร่งด่วน (Portable sleep test)  
เริม่ดำเนินการได้ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2565 
- งบประมาณ: 3,080,000 บาท 
(เงินนอกงบประมาณ) 
5. โครงการจัดตั้งศูนย์หัวใจครบวงจรโรงพยาบาลตากสิน 
- เป้าหมาย: 
1. เพิ่มจำนวนอายุรแพทย์โรคหัวใจทั่วไป อายุรแพทย์
โรคหัวใจ อนุสาขาไฟฟ้าหัวใจ อายุรแพทย์ 



๕๑ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       โรคหัวใจ อนุสาขาหตัถการปฏิบัตริักษาโรคหัวใจ
และหลอดเลือด อายุรแพทยโ์รคหวัใจ  
อนุสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ เพิ่มจำนวน
ศัลยแพทย์โรคหัวใจและทรวงอก และวิสญัญีแพทย์  
ด้านโรคหัวใจ 
2. เปิดหน่วยศัลยกรรมทรวงอกเพื่อให้การรักษา
ด้วยการผ่าตดัทางหัวใจและทรวงอก เพิ่มจำนวน
ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ จำนวน 2 ห้อง และ
เพิ่มห้องผ่าตดัศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกจำนวน  
1 ห้อง 
- ผลการดำเนินงาน: 
1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมหลักสตูร nursing 
catheterization and intervention ที่ห้องตรวจ
สวนหัวใจ คณะแพทยศ์าสตร์นวมนิทราธิราช 
จำนวน 1 คน  
2. อยู่ระหว่างการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ อาทิ 
เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนเสียงความถีสู่ง  
1 เครื่อง ไว้ประจำที่ CCU ชุดติดตามการทำงาน
ของระบบพลศาสตร์การไหลเวยีนในร่างกายของ
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ประจำที่ CCU 
3. ศูนย์หัวใจครบวงจร โรงพยาบาลตากสิน ไดร้ับ
แต่งตั้งเป็นแม่ข่ายรับ refer จากโรงพยาบาลลูกข่าย
ในเขตสุขภาพท่ี 13 
- งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 



๕๒ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       6. โครงการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยกลุ่มศลัยกรรม
ระบบประสาท  
- เป้าหมาย: เพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยเลือดออก 
ในสมอง และอุบัติเหตุทางสมองในโรงพยาบาล 
ราชพิพัฒน์อย่างมีมาตรฐานและรวดเร็ว ปลอดภัย 
โดยการจัดหาศัลยแพทย์ทางระบบประสาทและ
สมองเป็นแบบประจำ จำนวน 3 คน จัดหาชุด
เครื่องมือผ่าตัดระบบประสาทแบบเบื้องต้น อย่าง
น้อย 2 ชุด จัดหาเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้
เต็มอัตรา หรือใกลเ้คียง และจัดอบรมเกี่ยวกับ 
การดูแลผู้ป่วยศลัยกรรมระบบประสาทและสมอง 
- ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างการจัดหา 
ชุดเครื่องมือผ่าตัดระบบประสาทแบบเบื้องต้น 
จำนวน 2 ชุด 
- งบประมาณ: 11,021,500 บาท 
(เงินนอกงบประมาณ) 
7. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
- งบประมาณ: 483,300,000 บาท โอนงบประมาณ
ไปยังสำนักการโยธา 

 

 

 

 



๕๓ 

 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุผล 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าหมายที่ 1.5.4 ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤต (มี 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.5.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับ
บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินข้ันสูง (Advance)  
สามารถรับบริการภายใน 10 นาที 
 
2. ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับ
บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินข้ันพ้ืนฐาน (Basic)  
สามารถรับบริการภายใน 15 นาที 

ร้อยละ 30 
 
 
 

ร้อยละ 65 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
42,687,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ 
3,430,040 บาท 

 

 ✓ 
ระดับ 

Advanced 
(ALS) 
ร้อยละ 
12.04 
✓ 

ระดับ Basic 
(BLS) 
ร้อยละ 
58.24 

 

  สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในระยะครึง่ปีงบประมาณ 2565 
มีสถิตผิลการออกปฏิบัติการของเครือข่ายระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครทั้งระบบฯ 
ดังนี ้
1. ระดบั Advanced (ALS) คดิเป็นร้อยละ 12.04 
- จำนวนผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (สีแดง) ที่ได้รับบริการ
ขั้นสูงภายใน 10 นาที ภายในระยะทางถึงจุดเกิด
เหตุ 10 กิโลเมตร ท้ังหมด 850 ครั้ง 
- จำนวนผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (สีแดง) ที่ขอรับบริการ
ทั้งหมดภายในระยะทางถึงจุดเกิดเหตุ 10 กิโลเมตร 
ทั้งหมด 7,062 ครั้ง 
2. ระดับ Basic (BLS) คิดเป็นร้อยละ 58.24  
- จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉิน (สีเหลืองและสเีขียว) ที่ไดร้ับ
บริการขั้นพื้นฐานภายใน 15 นาที ภายใน
ระยะทางถึงจุดเกิดเหตุ 10 กิโลเมตร จำนวน 
4,885 ครั้ง 
- จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉิน (สีเหลืองและสเีขียว) ที่ขอรับ
บริการทั้งหมดภายในระยะทางถึงจุดเกิดเหตุ  
10 กิโลเมตร จำนวน 8,387 ครัง้ 

 

 



๕๔ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจำนวน 1 โครงการ  
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
กรุงเทพมหานคร  
- เป้าหมาย:  
1. ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีขอรับ
บริการขั้นพื้นฐาน (Basic) ได้รับบริการภายใน  
15 นาที ส่วนที่เป็นบริการขั้นสูง (Advanced)  
ได้รับบริการภายใน 10 นาที 
2. จัดให้มีชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง 
(Advanced Life Support) หรือชุดปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (Basic Life Support)  
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 12 จุด (เดิม 10 จุด 
เพิ่มใหม่ 2 จดุ) 
- งบประมาณ 42,687,000 บาท 

เป้าหมายที่ 1.5.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน (มี 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.5.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้ 
สถานประกอบการอาหารมีการพฒันาผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร 
 

 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
๙,๗๑๔,๔๖๐ บาท 
งบประมาณที่ใช้

๕,๓๕๘,๗๙๐ บาท


 

 ✓ 
ร้อยละ 

๒๑.๗๘๕ 
  

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจำนวน 1 โครงการ  
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
- โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
- เป้าหมาย: 
๑. เฝ้าระวังคณุภาพอาหารโดยสุม่ตรวจวิเคราะห์หา
การปนเปื้อนสารพิษและเช้ือโรคในอาหาร 
ในสถานประกอบการอาหาร 

 



๕๕ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

การแปลงตัวช้ีวัดไปสูร่ะดับหน่วยงาน 
ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการป้องกัน
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
ค่าเป้าหมาย ระดับ 5 
๑. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ 
กรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ ๓๐  
๒. ร้อยละของสถานประกอบการอาหารมี
มาตรการป้องกนัโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิด 19) ตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

ระดับ 5 

     ๒. ส่งเสริมใหส้ถานประกอบการอาหารมีการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. จัดกิจกรรม/อบรม/ประชุมเพื่อการพัฒนา
สุขาภิบาลอาหาร 
- ผลการดำเนินงาน: 
1. กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยร่วมกับ
สำนักงานเขต 50 เขต ส่งเสริมสถานประกอบการ
อาหารให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑม์าตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครโดย ณ วันท่ี  
31 มีนาคม 2565 สามารถดำเนนิการไดจ้ำนวน 
๕,๗๕๒ ราย จากจำนวนทั้งหมด ๒๖,๔๐๔ ราย  
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๘๕ และได้ดำเนินการพัฒนา
สถานประกอบการอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green service) จำนวน 
๓,๙๐๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๐๕   
2. จำนวนสถานประกอบการอาหารที่มีการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ๕,๗๕๒ ราย จากจำนวนท้ังหมด 
๒๖,๔๐๔ ราย คดิเป็นร้อยละ ๒๑.๗๘๕  
- งบประมาณ: ๙,๗๑๔,๔๖๐ บาท 

2. ร้อยละของตัวอย่างอาหารทีไ่ดร้ับการสุ่ม
ตรวจไม่พบการปนเปื้อน 
   2.1 สารพิษ 
   2.2 เช้ือโรค 

 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 งบประมาณที่ไดร้ับ  
๑๑,๐๓๒,๔๔๐ บาท 

งบประมาณที่ใช้ 
๑,๔๕๙,๑๓๘ บาท 

 ✓ 
(1) สารพิษ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(2) เชื้อโรค 

  โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
- โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย  
(**โครงการซำ้กับตัวช้ีวัดที่ 1) 
 



๕๖ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

 ร้อยละ ๙๔.๓๐ 
 

- ผลการดำเนินงาน: 
กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยร่วมกับสำนักงาน
เขต 50 เขต ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอยา่ง
อาหารหาการปนเปื้อนสารพิษและเช้ือโรค 
ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  
แผงลอยจำหนา่ยอาหารริมบาทวถิี มินิมาร์ท/ 
ร้านขายของชำ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาด และ
ร้านอาหาร มผีลการดำเนินการ ณ วันท่ี  
31 มีนาคม 2565 ดังนี้  
๑. สารพิษ: ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารโดยชุด
ทดสอบเบื้องต้นหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ 
สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว สารกันรา 
สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี กรดแร่อิสระ 
ในน้ำส้มสายชู ยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ และสารโพ
ลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ โดยผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพอาหาร ระหว่างวันท่ี ๑ ตลุาคม 2564 – 
๓๑ มีนาคม 2565 มีการสุม่เก็บตวัอย่างอาหาร
ตรวจวิเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน ๔๖,๔๙๙ ตัวอย่าง  
ไม่พบการปนเปื้อน  
จำนวน ๔๖,๔๙๙ ตัวอยา่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
๒. เช้ือโรค: ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารพร้อม
บริโภคในกลุ่มเปา้หมายส่งตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อโรคที่เป็นอันตราย 
ในระบบทางเดินอาหาร 3 ชนิด ได้แก่ Salmonella 
spp., Staphylococcus aureus และ Vibrio 
cholerae โดยผลการวิเคราะห์คณุภาพอาหาร



๕๗ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ระหว่างวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม 2565 
มีการสุม่ตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทั้งสิ้น  
จำนวน ๑,๐๐๐ ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน  
๙๔๓ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๐ 
- งบประมาณ: ๑๑,๐๓๒,๔๔๐ บาท 

เป้าหมายที่ 1.5.6 คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.5.6.1 สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น (ด้วยการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน) (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานครมีดัชนีมวล
กาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 70 งบประมาณที่ไดร้ับ 
64,915 บาท 

งบประมาณทีใช้ - บาท 
 

 ✓   โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจำนวน 3 โครงการ  
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
1. กิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการจัดเก็บดัชนีมวลกาย (BMI)  
(สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว) 
- เป้าหมาย: สร้างเครือข่ายในการ 
จัดเก็บดัชนีมวลกาย (Body Mass Index (ฺBMI)) 
อย่างน้อย 2 เครือข่าย  
- ผลการดำเนินงาน: ร้อยละ ๒๕ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังน้ี 
1. จัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิก 
ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา ระหวา่งเดือนตุลาคม 
2564 – กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 4,951 คน 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ 
น้ำหนักปกติ จำนวน 3,488 คน คิดเป็นร้อยละ 70.45  
รองลงมา คือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วน 
ระดับ 2 จำนวน 582 คน คดิเปน็ร้อยละ 11.76 
ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 554 คน คิดเป็นร้อยละ 



๕๘ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

11.19 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 177 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.58 และมีค่าดัชนีมวลกาย 
อยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 150 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.03 ตามลำดับ 
2. อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างแบบฟอร์มสำหรับ 
ให้เครือข่ายร่วมดำเนินการจดัเก็บดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของชาวกรุงเทพมหานคร 
- งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 
2. โครงการส่งเสรมิและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑม์าตรฐาน (สำนักการแพทย์) 
- เป้าหมาย:  
1. ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ที่มีน้ำหนัก
เกินเกณฑม์าตรฐาน  
2. จัดฝึกอบรมการปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
ผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่  
- ผลการดำเนินงาน: 
โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 8 แห่ง  
อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการฯ  
โดยมสีรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. โรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการขอยกเลิกโครงการ 
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง 
โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาล
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (เนือ่งจาก 
สถานการณ์โควดิ 19) 
2. โรงพยาบาลที่ชะลอการดำเนินการเนื่องมาจาก



๕๙ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

สถานการณ์โควดิ 19 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลเวชการณุย์รัศมิ์  
3. โรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 
4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลหลวง
พ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  
และโรงพยาบาลสิรินธร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. โรงพยาบาลกลาง อยู่ระหว่างจดัทำหนังสือแจ้ง
ขอยกเลิกกิจกรรม เสนอไปยังสำนกัการแพทย์ 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควดิ 19   
จึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรม 
2. โรงพยาบาลตากสิน อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ 
โดยมีกำหนดการจัดโครงการฯ 3 ครั้ง ได้แก่  
ครั้งท่ี 1 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565  
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และครั้งท่ี 3 
วันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 
3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารกัษ์  เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ 19 ระลอกใหม่  
ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
จึงจะขอยกเลิกการจัดโครงการในปี 2565 
4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
ติดตามผลการจดักิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บุคลากรที่มีนำ้หนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ผ่านกลุ่ม 
LINE โดยการให้ความรู้เรื่องอาหาร การออกกำลงักาย
และการจัดการความเครียดครั้งที่ 2 
5. โรงพยาบาลเวชการณุยร์ัศมิ์ เนือ่งจาก
สถานการณ์โควดิ 19 ระลอกใหมร่ะบาด จึงทำให้



๖๐ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ต้องชะลอการดำเนินการชั่วคราว 
6. โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
ขอยกเลิกการจดัโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ดำเนินการ ดังน้ี 
    7.1. จัดกจิกรรมการออกกำลังกาย ได้แก่ กิจกรรม
เต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร่วมกับการ
ควบคุมอาหาร ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องรวม 6 ครั้ง 
   7.2 ช่ังน้ำหนัก-วัดส่วนสูง เพื่อหาค่า BMI ตั้งแต่
วันท่ี 12 มกราคม 2565 – 2 มนีาคม 2565 
8. โรงพยาบาลสิรินธร ดำเนินการดังนี้ 
    8.1 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 
เป็นต้นไป ทุกวันพุธ เวลา 13.00 น. ณ คลินิกไร้พุง  
ช้ัน 2 อาคารบริการ โรงพยาบาลสิรินธร 
     8.2 จัดประชุมสหสาขาวิชาชีพ เรื่องแนวทาง
การดูแลผู้ป่วยการจัดลำดับการรักษากรณีที่มผีู้ป่วย
นอกเหนือจากที่กำหนดนัดไว้(มีผูป้่วย/ญาติผู้ป่วย
สนใจ และเข้ามาสอบถามโดยตรง) 
    8.3 มีผู้ป่วยใหม่เข้าร่วมโครงการประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 11 คน โดยได้ดำเนนิการ 
ช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง เจาะเลือด พบแพทย์และสห
สาขาวิชาชีพ ในเบื้องต้นแล้ว ส่วนผู้ป่วยท่ีมาก่อน
หน้านี้ ได้มีการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ 
อาหาร การออกกำลังกาย 
- งบประมาณ: 380,141 บาท (เงินนอกงบประมาณ) 
3. โครงการ สนศ. ขยับกาย สบายชีวา 



๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

- เป้าหมาย: ส่งเสรมิและสนับสนนุให้ข้าราชการและ
บุคลากรของสำนักการศึกษาได้ดูแลสุขภาพตนเอง
และมีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
- ผลการดำเนินงาน: สำนักการศึกษามีการส่งเสริม 
สนับสนุน การดูแลสุขภาพโดยออกกำลังกายและ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้แก่ข้าราชการ
และบุคลากรของสำนักการศึกษา ดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลัง
กายให้แก่ส่วนราชการทั้งหมด จำนวน 1 ครั้ง 
2. ดำเนินกิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้เรื่อง
สุขภาพแก่ข้าราชการและบุคลากร จำนวน 12 ครั้ง 
- งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.5 ทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด  - 9 - -  

รวมตัวชี้วัดด้านที่ 1 ทั้งสิ้น 43 ตัวช้ีวัด  6 32 - 5  



๖๒ 

 

ตัวช้ีวัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร กทม. ประกอบด้วย 2 มิติ 4 เป้าหมาย 4 เป้าประสงค ์6 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด (มี 2 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค ์3 ตัวชี้วัด 3 โครงการ) 
เป้าหมายที่ 1.2.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มี 1 เป้าประสงค์ 2 ตวัชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1 เสริมสร้างความปลอดภัยเพ่ือลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม (มี ๒ ตัวช้ีวัด) 
1. จำนวนบญัชีพื้นที่เสีย่งต่อการเกดิอาชญากรรม 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

ไม่ใช้งบประมาณ
 

 ✓ 
ร้อยละ 40 

  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ  จำนวน 1 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
- สำนักเทศกิจได้ดำเนินโครงการสำรวจและประเมิน
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม* โดยได้
ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและ
จัดทำบัญชีพ้ืนท่ีเสี่ยงและพื้นท่ีอันตรายของ
กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอ
คำสั่งฯ ต่อปลัดกรุงเทพมหานคร 
เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคำสั่งฯ 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อ
โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ 

ระดับมาก 
3.51 คะแนน

ขึ้นไป 

ไม่ใช้งบประมาณ


 ✓   โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
- สำนักเทศกิจได้ดำเนินโครงการกลับบ้านปลอดภัย
ไปกับเทศกิจ * มีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

เดือน 
ผู้ใช้บริการ  

(คน) 
พฤศจิกายน 2564 130 

ธันวาคม 2564 194 
มกราคม 2565 351 

กุมภาพันธ์ 2565 294 
มีนาคม 2565 169  



๖๓ 

 

ตัวช้ีวัดสนับสนุน 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุผล 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทอดแบบสอบถาม 
เพื่อวัดความพึงพอใจฯ 

เป้าหมายที่ 1.2.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพ ผู้ติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชีว้ัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.3 บำบัดรักษาฟื้นฟู ติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม (มี ๑ ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละความสำเร็จของผู้เสพยาเสพตดิที่
บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดหยดุเสพ
ต่อเนื่องหลัง จำหน่ายจากการบำบัดที่ระยะ  
3 เดือน (3 Months Remission Rate) 
 
 
 
 

ร้อยละ 80  งบประมาณที่ไดร้ับ 
(เงินนอกงบประมาณ) 
289,800 บาท

งบประมาณที่ใช้ - บาท 


 

✓ 
ร้อยละ 81  

 

   สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในระยะครึ่งปีงบประมาณ 
จากระบบข้อมลูการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติดของประเทศ (บสต.) และข้อมลูจากเว็บไซต์
สำนักงานป้องกันและบำบัดการตดิยาเสพติด ผู้เสพ
ยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ทีก่ำหนดได้รับการ
ติดตามพบตัวและมผีลปสัสาวะเปน็ลบ มีจำนวน 
17 คน จากผู้เสพยาเสพติดที่บำบดัครบตามเกณฑ์ 
ที่กำหนดและไดร้ับการติดตามพบตัวจำนวนทั้งหมด 
21 คน คดิเป็นร้อยละ 81 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
- โครงการพิชิตใจ “สร้างคณุคนใหม่” สู่สังคม*  
- เป้าหมาย: พัฒนาการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู 
(Aftercare Services) และจัดใหม้ีบริการดูแล
ช่วยเหลือผูผ้่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด (Aftercare 
Service Center) 
- ผลการดำเนินงาน: 
กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
ดูแลผูผ้่านการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้ Case Management 
ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม 2565 และ
กำหนดจัดครั้งท่ี 3 วันที่ 21 เมษายน 2565  
โดยอยู่ระหว่างขอยืมเงินทดรองราชการ 



๖๔ 

 

 

ตัวช้ีวัดสนับสนุน 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุผล 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       

กิจกรรมที่ 2 พิชิตใจสร้างคณุคนใหม่สูส่ังคม  
Work shop จัดกิจกรรมแล้ว 1 ครั้ง ในเดือน
มีนาคม 2565 และอยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผล 
การจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2565 
- งบประมาณ: 289,800 บาท (เงินนอกงบประมาณฯ) 

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนมิติที่ 1.2 ทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด - 1 2 - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 

ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 1.5 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย (มี 3 เป้าหมาย 3 เป้าประสงค ์3 ตัวชี้วัด 4 โครงการ) 
เป้าหมายที่ 1.5.2 โรคติดตอ่ที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.5.2.1 พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. ระดับความสำเร็จในการเฝา้ระวังและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ระดับ 5 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

✓ 

  

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจำนวน 2 โครงการ  
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัและตรวจหา
เชื้อเชิงรุกในชุมชน* 
- เป้าหมาย: ศูนย์บริการสาธารณสุขมีเครือข่าย
หน่วยบริการด้านสาธารณสุขซึ่งมศีักยภาพในการ
ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี Antigen test kit (ATK) 
และ/หรือ Real Time Polymerase chain 
reaction (RT-PCR) และการรักษาพยาบาล 
โรคตดิเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด 19)  
โดยการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาล และ/หรือ 
Home Isolation (HI) อย่างน้อยศูนย์บรกิารสาธารณสุขละ 
1 หน่วยบริการ 
- ผลการดำเนินงาน:  
1. เสนอแนวทางต่อที่ประชุม 
ศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิทางด้าน
สาธารณสุขสำนักอนามัย และแกไ้ขเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะตามที่ไดร้ับจากการประชุม 

 

 

 



๖๖ 

 

ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

2. ดำเนินการตรวจสอบคณุสมบัติ 
ของโรงพยาบาล/คลินิกท่ีจะเข้าร่วมโครงการฯ 
3. ประสานจับคู่ศูนย์บริการสาธารณสุข 
และโรงพยาบาล/คลินิกท่ีเข้าร่วม 
โครงการฯ 
4. อยู่ระหว่างขั้นตอนศูนย์บริการสาธารณสุขและ
โรงพยาบาล/คลินิก 
เข้าตรวจเชิงรุกนอกสถานพยาบาล 
- งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 
2. กิจกรรมการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (โควิด 19) ในชุมชน* 
- เป้าหมาย:  
๑. พัฒนาระบบการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายใน
การเฝา้ระวังและตรวจหาเช้ือเชิงรกุในชุมชน โดย
การประสานความร่วมมือ ให้คำแนะนำในการ
ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตาม
มาตรการที่ทางราชการกำหนด  
๒. ดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุก (sentinel 
surveillance) ในพื้นที่ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย 
แหล่งชุมชนเป้าหมาย ประกอบดว้ย 
 

 
 
 



๖๗ 

 

ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

- ชุมชนจัดตั้งตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร 
(ข้อมูลรายชื่อชุมชนของกรุงเทพมหานคร จาก
สำนักพัฒนาสังคม ณ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน 
๒,๐๑๖ ชุมชน) 
- ผลการดำเนินงาน: มีชุมชนท่ีไดร้ับการตรวจ 
จำนวน 1,589 ชุมขน และพบผูต้ิดเชื้อ จำนวน 
935 ราย โดยได้เข้ารับการรักษาตามระบบ 
- งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

เป้าหมายที่ 1.5.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีเท่าเทียมกัน มีคุณภาพ และมาตรฐาน (มี 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.5.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ ( มี 2 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบริการ: 
one day surgery 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้งบประมาณ  ✓ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 
 

  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ  
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
- กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ one day surgery* 
- เป้าหมาย: ดำเนินการจดัทำโครงการ One Day 
Surgery เพื่อรองรับผู้ป่วยในสาขาที่สามารถเข้า
ร่วมโครงการ One Day Surgery ที่เข้ารับการ
บริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทุก
ราย โดยโรงพยาบาลในสังกัดสำนกัการแพทย์ 
จำนวน 8 แห่ง สามารถเปิดให้บรกิารให้บริการ 
one Day Surgery เต็มรูปแบบภายในปี 2565 
- ผลการดำเนินงาน: สำนักการแพทย์ ได้
ดำเนินการพัฒนาบริการและการรกัษาพยาบาล
รูปแบบใหม่เพื่อลดความแออัดภายในโรงพยาบาล  
 
 



๖๘ 

 

ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

โดยการจัดทำระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ
หรือ One Day Surgery ซึ่งการจัดระบบบริการ
ดังกล่าวต้องผ่านการประเมินศักยภาพ 
จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการ
พัฒนาระบบบริการOne Day Surgery 
(ODS)/การผ่าตัดแผลเล็ก Minimally Invasive 
Surgery (MIS) ที่กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข หรือคณะกรรมการตามที่สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือ
สำนักงานประกันสังคมกำหนด โดยปัจจุบันมี
โรงพยาบาลทีส่ามารถให้บริการ One Day 
Surgery ซึ่งผ่านการประเมินจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง  โรงพยาบาลตากสิน 
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ  
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
โรงพยาบาลสิรินธร และมีผู้ป่วยที่ได้รับการผา่ตัด
แบบ One Day Surgery จำนวนทั้งสิ้น 368 คน 
- งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 

 



๖๙ 

 

ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

2. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลเพื่อรองรับบริการรูปแบบใหม่ 
ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้งบประมาณ  ✓ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

  โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจำนวน 1 โครงการ  
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเพื่อรองรับ
บริการรปูแบบใหม่* 
- เป้าหมาย: ให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วย และให้
คำปรึกษาด้านการรักษาผู้ป่วยผ่านระบบโทรเวช
กรรม (Telemedicine) ของโรงพยาบาล 
ในสังกัดสำนักการแพทย์ โดยมีกลุม่เป้าหมาย 
ประกอบด้วย 
1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ควบคุมได้ ไดแ้ก่ กลุ่ม
โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันใน
เลือดสูง เป็นต้น  
2. ผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเหมาะสมกบัการรักษาด้วย
ระบบโทรเวชกรรม ได้แก่ ผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรัง  
ผู้ป่วย ARV และผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรงั เป็นต้น 
3. ผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้นตาม
กลุ่มเป้าหมายกำหนดและมารับบริการมากกว่า  
1 ครั้ง (ผู้ป่วยเกา่) และแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า
สามารถรับบริการทางระบบโทรเวชกรรม 
(Telemedicine) ได ้

 

 

 



๗๐ 

 

ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

     - ผลการดำเนินงาน: สำนักการแพทย์  
ได้ดำเนินการพัฒนาการรักษาพยาบาลรูปแบบ
ใหม่ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 เพื่อลดการสัมผัสเชื้อที่อาจมีอยู่ใน
โรงพยาบาล โดยการนำเทคโนโลยีการสื่อสาร 
เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
กับผู้ป่วยผ่านระบบ Telemedicine และยังเป็น
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมทางสังคมสูค่วามเป็นปกติ
รูปแบบใหม่ (New Normal) โดยมีการให้บริการ
ผ่านระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (HIS) และ
แอปพลิเคช่ัน “หมอ กทม.” ปัจจุบันสามารถใช้
งานได้ในโรงพยาบาล จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 
1. โรงพยาบาลกลาง 
2. โรงพยาบาลตากสิน 
3. โรงพยาบาลเวชการณุยร์ัศมิ์ 
4. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
5. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทยีน 
สรุปจำนวนผู้รับบริการผ่านระบบ       โทรเวช
กรรม (Telemedicine) ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 
2564 – 31 มีนาคม 2565 มจีำนวนทั้งหมด 
4,653 คน 5,018 ครั้ง 

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนมิติที่ 1.5 ทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด - - 3 - - - 

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนด้านที่ 1 ทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด - 1 5 - - - 



๗๑ 
 

 
สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน  

ในภาพรวมของทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มุ่งหมายและให้ความสำคัญ 
กับประเด็นการพัฒนาเพ่ือให้เป็นมหานครที่ปลอดภัยในทุกมิติ สร้างความสุขในการอยู่อาศัยร่วมกันของ
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกศาสนา ภายใต้การวางผังและการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกัน กรุงเทพมหานครจะ
เป็นเมืองสีเขียว สะดวกสบาย ไม่แออัด เป็นมหานครที่มีความเป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเรียนรู้บนฐานของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ข้อมูลที่ถูกต้อง และบุคลากรที่มี 
คุณภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรุงเทพมหานครได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ไว้ จำนวน 96 ตัวชี้วัด ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทั้ง 7 ด้าน แบ่งเป็น 36 เป้าหมาย 20 มิติ โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมือง 
อัจฉริยะภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Smart City and Sustainable Development Goals)   

ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มีจุดเน้นสำคัญในการเป็นมหานครที่ปลอดมลพิษทั้งในเรื่องของแหล่งน้ำ
สาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่าง ๆ ให้มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีการลดและควบคุม 
ปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่าง
ถูกต้อง มีคุณภาพอากาศและเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปลอดจากอาชญากรรมและยาเสพติด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดจากอุบัติเหตุ มุ่งเน้นการลดความสูญเสียจาก 3 อุบัติเหตุจราจร เป็นมหา
นครที่ปลอดจากภัยพิบัติ โดยมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจาก  น้ำฝน น้ำหนุน และน้ำ
หลาก รวมถึงฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้  คนกรุงเทพมหานครต้องมีสุขภาพ
กายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม 
มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้ จำนวน 
43 ตัวชี้วัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 38 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 88.37 บรรลุผล จำนวน 6 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 13.95 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 32 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 74.42 และไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.63 แบ่งเป็น  

1. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่  
• มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ เป้าหมายที่ 1.1.3 กรุงเทพมหานครมีคุณภาพ

อากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เป้าประสงค์ที่ 1.1.3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ 
ตัวชี้วัดร้อยละของโรงเรียนสังกัด กทม. มีพ้ืนที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Safety Zone) ค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 85  

• มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ เป้าหมาย 1.3.1 ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
จราจร เป้าประสงค์ที่ 1.3.1.2 ลดการกระทำผิดกฎจราจร ตัวชี้วัดร้อยละการกระทำความผิดกฎ
จราจรลดลง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 4 จากปีที่ผ่านมา  

• มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ เป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลด
ความเสี่ยงและฟ้ืนคืนจากภัยพิบัติ เป้าประสงค์ท่ี 1.4.1.2 ฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ตัวชี้วัดความสำเร็จของการก่อสร้างแนวคันหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ค่าเป้ามาย ร้อย
ละ 60 และเป้าประสงค์ที่ 1.4.1.3 เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและ
เครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย ตัวชี้วัดจำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดจำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มข้ึน ค่าเป้าหมาย อย่างน้อย  2 สถานี 

2. หน่วยงานปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ  เป้าหมายที่ 1.1.4  
กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เป้าประสงค์ที่ 1.1.4.1  
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กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จากตัวชี้วัดร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะ 
ทางเสียงลดลง (ปีฐาน 2557 = 1,661 เรื่อง) ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ 25 (หรือไม่เกิน 1,246 เรื่อง) 
มีการแปลงตัวชี้วัดไปสู่ระดับหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดร้อยละของเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญเกี่ยวกับ มลภาวะทางเสียง 
ของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการร้องขอจากสำนักงานเขตได้รับการตรวจสอบและรายงานผล   
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 นอกจากนี้ หน่วยงานยังได้กำหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ตัวชี้วัด บรรลุผล จำนวน 1 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.67 และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 

ในภาพรวมการดำเนินงานด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและ
ตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมและครบถ้วนตามภารกิจของ
กรุงเทพมหานครยิ่งขึ้น รวมจำนวน 49 ตัวชี้วัด บรรลุผล จำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 14.29 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ จำนวน 37 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.51 และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
10.20 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานสำคัญในแต่ละมิติ ดังนี้ 
 มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ  

ความมุ่งหมายของมิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ ต้องการให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีสิ่งแวดล้อมที่
ดี มีแหล่งน้ำสาธารณะที่คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีการบริหารจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้น
ทางจนถึงปลายทาง และมีคุณภาพอากาศและเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัดทั้งหมด 
จำนวน 19 ตัวชี้วัด โดยผลการดำเนินการในรอบครึ ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนใหญ่อยู ่ระหว่าง
ดำเนินการ จำนวน 14 ตัวชี้วัด บรรลุผล จำนวน 3 ตัวชี้วัด และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 ตัวชี้วัด โดยปี พ.ศ. 
2565 กรุงเทพมหานครยังคงต้องประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง มีการ
ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นมากขึ้น ส่งผลให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกลับมาเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสนใจอีก
ครั้ง จากข้อมูลสถานการณ์มลพิษล่าสุด พบว่า ปริมาณน้ำเสียมีแนวโน้มลดลงจากสถานการณ์โควิด 19 แต่แหล่ง
น้ำยังมีปริมาณความสกปรก (BOD) สะสมสูง เช่นเดียวกับปริมาณขยะแม้มีแนวโน้มลดลงแต่ปริมาณขยะ
พลาสติกใช้ครั้งเดียวกลับเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิด 19 รวมทั้งคุณภาพอากาศและเสียงมีแนวโน้มดีขึ้นจาก
สถานการณ์โควิด 19 และปัจจัยอุตุนิยมวิทยาที่เกื้อหนุน ขณะที่ผลงานสำคัญในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ ได้แก่ การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพ่ิมเติม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 
โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 ขนาดบำบัด 10,000 ลบ.ม./วัน ในพ้ืนที่กรุงเทพตะวันออก และโครงการ
บำบ ัดน้ำเส ียธนบุร ี ขนาดบำบ ัด 160,000 ลบ.ม./ว ัน ในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี การจัดทำระบบการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย การติดตั้งถังดักไขมันและส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดการไขมันและน้ำมันที่ต้นทาง 
และการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล ได้แก่ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 
– 2565) การรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนให้แยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป การติดตั้งถังขยะติด
เชื้อสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK ในสถานที่ราชการและที่สาธารณะ การจัดหารถเก็บขนมูล
ฝอยเพิ่มเติม และการแปรรูปมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและ
เสียง ได้แก่ การจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้แผนปฏิบัติ
การขับ เคลื่ อนวาระแห่ งชาติ  “ ก า รแ ก ้ไข ป ัญ ห าม ล พ ิษ ด ้าน ฝุ ่น ล ะออ ง”  ก า รป ร ะช าส ัม พ ัน ธ ์  
ขอความร่วมมือประชาชนปรับปรุงพื้นที่รกร้างและงดการเผาในที่โล่ง การควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง ทั้ง
ประเภทยานพาหนะ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ฌาปนสถาน/เตาเผาศพ และศาลเจ้า/ศาสนสถาน การส่งเสริม
ความรู้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่มีการใช้เตาปิ้งย่าง การพัฒนาฐานข้อมูล
การระบายสารมลพิษอากาศแบบใกล้เคียงปัจจุบัน การเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศในโรงพยาบาลสังกัด
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กรุงเทพมหานคร และการควบคุมและตรวจสุขลักษณะสถานประกอบกิจการที่ได้รับการร้องเรียนเหตุรำคาญ
เกี่ยวกับมลภาวะทางเสียง 
 

มิติที่ 1.2  ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สำนักเทศกิจได้มีการดำเนินการสำรวจและจัดทำบัญชีพ้ืนที่เสี่ยงและ

พ้ืนที่อันตรายของกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 โดยพ้ืนที่เสี่ยงส่วนใหญ่เป็นสถานที่สาธารณะ ลักษณะ
พ้ืนที่เสี่ยงที่พบมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ สะพานลอยคนข้าม สวนสาธารณะ ถนน ฯลฯ และลักษณะความเสี่ยง/
อันตรายที่พบมากท่ีสุดตามลำดับ ได้แก่ เปลี่ยวช่วงกลางคืน เป็นจุดอับ/มืด จุดอับสายตา ปล้น ชิง วิ่งราว กรรโชก 
ลักทรัพย์ ฯลฯ โดยได้มีการดำเนินการจัดชุดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตราสภาพแวดล้อม และเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยบริเวณพ้ืนที่/จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมตามแผนที่กำหนด เฉลี่ย  2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพ้ืนที่/จุดเสี่ยงภัย รวมถึงการ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมตามเงื่อนไขที่
กรุงเทพมหานครกำหนด และได้ดำเนินการสำรวจความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากอาชญากรรมโดยเฉลี่ยของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในระดับมาก
ขึ้นไป คิดจากความถี่สะสมจำนวนทั้งสิ้น 1,214.6 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.32 หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม
เท่ากับ 4.290 จัดว่ามีความเชื่อม่ันในระดับมาก  
 ปัจจุบัน ประเด็นปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหน่วยงานภายใน 
และภายนอกกรุงเทพมหานคร ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงอยู่ที่การบูรณาการความร่วมมือของ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา และหน่วยงานภายนอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร เช่น กองบัญชาการตำรวจนครบาล ภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมกันวางแนวทางหรือแผนงาน
ร่วมกันเพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการระบุพ้ืนที่เสี่ยง ประเด็นปัญหา แนวทางการ
ดำเนินการ รวมถึงการกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
          ในด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด การดำเนินงานที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน 
สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผ่านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกมิติ โดยในชุมชน
ดำเนินการผ่านกลไกขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวัง
ภัยและยาเสพติด และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ในสถานศึกษาดำเนินการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
และสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และบุคลากรในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด สำหรับ
ด้านการบำบัด ติดตามดูแลผู้เสพ ผู้ติดยา/สารเสพติด หน่วยงานได้มีการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ด้านยาเสพติด ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยในการวางแผนงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบทสังคมมากยิ่งข้ึน 

มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 
ในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งได้ปรากฏในแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (7) ประเด็น โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล โดยกำหนดเป้าหมายอัตรา
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2570 อยู่ที่ 12 คนต่อประชากรแสน
คน ในขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานคร โดยแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กำหนดเป้าหมายอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อยู่ที่ 10 คน ต่อประชากรแสนคน ด้วยเหตุนี้
กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการหลายแนวทางในการจัดการและลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดย
บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านศูนย์อำนวยการความปลอดภัย
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ทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) และศูนย์ปฏิบัติการทางถนนเขต (ศปถ.เขต) จำนวน 50 เขต รวมถึงการ
ใช้เครื่องมือการประเมินผลปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
“ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ” ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันในหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา และสำนักงานเขต มุ่งเน้นในเรื่องการแก้ไข/
ปรับปรุงเชิงกายภาพ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย การปรับปรุงพ้ืนผิวจราจร การใช้มาตรการสยบ
จราจร (Traffic Calming) เพ่ือชะลอความเร็วยานพาหนะ การปรับปรุงทัศนวิสัยในการขับขี่ เป็นต้น ผลการ
ดำเนินงานรอบระยะเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ดังนี ้

1. การแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศปถ.กทม. ได้บูรณาการ
หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงฯ ในความรับผิดชอบ โดยได้
ตั้งเป้าหมายในการดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น 118 จุด ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักงานเขต กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย อีกทั้งยังถูกนำมาประเมินผลปฏิบัติราชการหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครในปีเดียวกัน ผ่าน
ตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ” ด้วย ในขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไข/
ปรับปรุงทางกายภาพ 

2. การกระทำความผิดกฎจราจร อยู่ในระหว่างการประสานข้อมูลจากกองบังคับการตำรวจจราจร 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

3. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน มีเป้าหมายอยู่ที่ไม่เกิน 10 คน ต่อประชากรแสนคน  
จากการดำเนินงานพบว่า อยู่ที่อัตรา 8.91 คน ต่อประชากรแสนคน เมื่อเทียบกับรอบ 6 เดือนในช่วงเดียวกัน 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) พบว่า ลดน้อยลงร้อยละ 2.20  
สาเหตุจากอยู่ในช่วงของมาตรการการสกัดการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 ทำให้มีการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ  
ลดน้อยลง 

จึงสรุปได้ว่า ในรอบระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 กรุงเทพมหานครยังคงอยู่ในระหว่าง
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ 

มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
หน่วยงานได้ดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพของแนวคันกั้นน้ำ โดยการตรวจสอบและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำ

ท่วมบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาวประมาณ ๗๙.๖๓ กิโลเมตร และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการ
ระบายน้ำโดยการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ เพ่ิมขีดความสามารถในการระบายน้ำของ
สถานีสูบน้ำ บ่อสูบและประตูระบายน้ำ สร้างท่อระบายน้ำขนาดเล็กโดยวิธีดันท่อ Pipe Jacking และสร้างระบบ
แก้มลิง (บ่อหน่วงน้ำใต้ดิน Water bank) เพ่ือเร่งระบายน้ำในถนนสายหลักและบริเวณที่เป็นพ้ืนที่จุดเสี่ยงน้ำ
ท่วมของกรุงเทพมหานคร โดยระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สามารถป้องกันน้ำท่วม
เนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุนที่ระดับความสูง +๓.๐๐ ม.รทก. ณ จุดวัดระดับน้ำปากคลองตลาดได้ร้อยละ ๑๐๐ 
ของพ้ืนที่ที่มีแนวป้องกันน้ำท่วม และจากรายงานสถิติการระบายน้ำจากถนนสายหลัก พบว่า ไม่มีน้ำท่วมขังรอ
การระบายน้ำเกินระยะเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน ๑๒๐ นาที กรณีปริมาณฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มม./ชม.) ซึ่งใช้
ระยะเวลาสูงสุด 80 นาที คือ บริเวณถนนเสนานิคม ในส่วนการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงรุกเพ่ือการบริหาร
จัดการน้ำ ดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๘๐.๕ 

สำหรับการป้องกันการกัดเซาะพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน สำนักการระบายน้ำมีแผนที่จะดำเนินการ
ก่อสร้างคันหินวางบนฐานรากเสาเข็ม ศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่งทะเล แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
 ส่วนงานรื้อถอนและปรับพ้ืนที่ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร และติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ ของสำนักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย มีความคืบหน้าร้อยละ ๒๕ 
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มิติที ่1.5  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย   
กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต ทั้งการส่งเสริม

กิจกรรมทางกาย เพ่ือให้คนกรุงเทพมหานครมีสุขภาพที่แข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(NCDs) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยให้ชุมชนเป็นรากฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร บูรณาการระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิระหว่างหน่วยบริการ  
ทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย
รองรับการจัดบริการทางการแพทย์แบบใหม่ผ่ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดความแออัด  
ในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร พัฒนาและสร้างระบบรับมือเพ่ือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม ส่งเสริม
ให้ประชาชนบริโภคอาหารที่สะอาด และปลอดภัย  

ด้านการส่งเสริมสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และอาชีวอนา
มัยของผู้ประกอบการ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจแนะนำด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการที่มี
การใช้แอมโมเนียในระบบทำความเย็น โดยตรวจสอบแล้วจำนวน 10 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด 34 แห่ง 
ตรวจวัดมลพิษจากการเผาศพของฌาปนสถานแล้ว จำนวน 162 แห่ง และสำรวจสถานประกอบการที่มีการ
ผลิต สะสม บรรจุหรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์หรือสารตัวทำละลายและสถานประกอบการที่มีความเสี่ยง
ด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายแล้วจำนวน 72 แห่ง และนอกจากนี้  ยังได้ดำเนินการคัดกรองภาวะซึมเศร้าจาก
ผู้รับบริการในคลินิกครอบครัวอบอุ่น จำนวน 541 คน พบกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า จำนวน 46 คน ซึ่งได้รับการ
ดูแลแล้วทั้งหมด รวมถึงได้ดำเนินการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง  ให้รองรับ
การให้บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในแผนกผู้ป่วยนอกรองรับผู้ป่วย Home Isolation (HI) 
เรียบร้อยแล้ว 

ด้านการพัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญ เพ่ือให้กรุงเทพมหานครได้รับการเฝ้าระวัง  
และควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดไปในวงกว้าง ได้ดำเนินการทบทวนแผนดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับการบริหาร 
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ กรณีโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ (Business Continuity Plan For Emerging Infection 
Disease : BCP for EID) และอยู่ระหว่างดำเนินการเขียนแผนหรือกลยุทธ์สำหรับรับมือกับสถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสภาพแวดล้อม (Exit strategy plan) รวมทั้งดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในชุมชน โดยสามารถดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุก (sentinel 
surveillance) ในพื้นที่ชุมชน จำนวน 1,589 ชุมชน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 พบผู้ติดเชื้อ 
จำนวน 935 ราย 

ด้านการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้คนกรุงเทพมหานคร 
มีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน มีคุณภาพ และมาตรฐาน ได้ดำเนินการ
ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม และการถอดองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน (R2R) มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
โดยได้นำผลงานวิจัย นวัตกรรม และการถอดองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน (R2R) มาประยุกต์ใช้ จำนวน 27 
ผลงาน จากจำนวนทั้งหมด 33 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 81.82 นอกจากนี้ ยังดำเนินการส่งเสริมให้โรงพยาบาล 
ของกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับทุติยภูมิและ/หรือระดับตติยภูมิระดับสูง  เพ่ือรองรับ 
การให้บริการผู้ป่วย โดยอยู่ระหว่างประเมินศักยภาพเพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลต่อไป และยังดำเนินการพัฒนา
บริการ One Day Surgery เพ่ือรองรับการบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ซึ่งต้องผ่านการประเมินศักยภาพ
จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลฯ โดยผ่านการประเมินแล้ว จำนวน 5 โรงพยาบาล และอยู่ระหว่าง
การรอรับการประเมิน 4 โรงพยาบาล 
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ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงเพ่ือช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้น
วิกฤติ จากการดำเนินงาน พบว่า ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ภายในระยะเวลาที่
กำหนดพบว่า ในการขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) สามารถให้บริการได้ภายใน 10 นาที 
ภายในระยะทางถึงจุดเกิดเหตุ 10 กิโลเมตร จำนวน 850 ครั้ง จากจำนวนผู้ป่วยที่ขอรับบริการการแพทย์
ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) ภายในระยะทางถึงจุดเกิดเหตุ 10 กิโลเมตรทั้งหมด 7,062 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
12.04 ซึ่งยังต่ำกว่า ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 30 และในการขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้น
พ้ืนฐาน (Basic) สามารถให้บริการได้ภายใน 15 นาที ภายในระยทางถึงจุดเกิดเหตุ 10 กิโลเมตร จำนวน 
4,885 ครั้ง จากจำนวนผู้ป่วยที่ขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพ้ืนฐาน (Basic) ภายในระยะทางถึงจุดเกิดเหตุ 
10  กิ โล เมตรทั้ งหมด 8,387 ครั้ ง  คิด เป็ นร้อยละ 58.24 ซึ่ งยั งต่ ำกว่ าค่ า เป้ าหมายที่ ก ำหนดไว้  
ร้อยละ 65 

 
ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารพิษปนเปื้อน 

ปัจจุบันดำเนินการส่งเสริมสถานประกอบการอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงทพมหานคร
ได้จำนวน 5,752 ราย จากจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 26,404 ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๘๕ และสุ่ม
ตรวจการปนเปื้อนสารพิษในตัวอย่างอาหาร จำนวน 46,499 ตัวอย่าง ซึ่งไม่พบการปนเปื้อนสารพิษทั้งหมด คิด
เป็น          ร้อยละ ๑๐๐ และสุ่มตรวจการปนเปื้อนเชื้อโรคในตัวอย่างอาหาร จำนวน 1,000 ตัวอย่าง ซึ่งไม่
พบการปนเปื้อน  เชื้อโรค จำนวน 943 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๐ โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการกรุงเทพฯ 
เมืองอาหารปลอดภัย จากการดำเนินงานส่งผลให้ประชาชนมีความมั่นใจในการบริโภคอาหารได้ในระดับหนึ่ง 
เนื่องจากจำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครยังมี
จำนวนน้อย 

ด้านการส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำรวจข้อมูลดัชนีมวลกาย (BMI : Body Mass Index) ซึ่งในระยะเวลาครึ่งปีที่ผ่ามา ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูล
แล้วบางส่วนในส่วนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำรวจข้อมูลของสมาชิกศูนย์เยาวชนและศูนย์
กีฬา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 5,951 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนี
มวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 3,488 คน คิดเป็นร้อยละ 70.45  

นอกจากนี้ หน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ สำนักการแพทย์ สำนัก
อนามัย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานเขต ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจ
สำคัญของหน่วยงาน ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือให้เป้าหมายการพัฒนาตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน
บรรลุผล อาทิสำนักการแพทย์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การประเมินรายโรคหรือระบบ 
(DSC) เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ โครงการศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะ
กลาง (IMC) เพ่ือเพ่ิมอัตราความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน (ADL) ของผู้ป่วยระยะกลางเพ่ิมขึ้น 1 
ระดับ โครงการแพทย์แผนไทยใส่ใจเข่าเสื่อม เพื่อพัฒนาบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกร่วมกับแพทย์
แผนปัจจุบัน และกิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสำนักการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขในการ
ดำเนินการตามตัวชี้วัดเขตสุขภาพที่ 13โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือผลิตแพทย์ แพทย์ประจำ
บ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด โครงการพัฒนาความร่วมมือผลิตแพทย์ร่วมระหว่างโรงพยาบาลในสังกัด
สำนักการแพทย์กับสถาบันการศึกษาในส่วนของสำนักอนามัยได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีการเจ็บป่วยและการตายด้วยโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง
และโรคที่ป้องกันได้ลดลง โดยการจัดให้มีการส่งเสริมอนามัยทุกกลุ่มวัย การส่งเสริมสุขภาพจิต และพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม ป้องกัน ควบคุม และหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคติดต่อภายในวงกว้าง รวมทั้งสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน อาทิ กิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการใน
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โรงเรียน โครงการคนกรุงเทพฯ รักฟัน โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน และโครงการให้บริการ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กิจกรรมการติดตามข้อมูลการให้บริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย
เอดส์ Bangkok Smart Monitoring System: BSMS กิจกรรมการรักษาวัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้
การสังเกตโดยตรง (DOT) กิจกรรมศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (TB Referral Center) กิจกรรมฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว กิจกรรมควบคุมและพักพิงสุนัข 
กิจกรรมการตรวจเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร และการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีระบบ
การแพทย์ทางไกล (Telemedicine)และโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุข รวมทั้ง
สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน โดยการดำเนินการสาธารณสุขมูลฐานเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยจัดให้มี
อาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ เช่น การปฐม
พยาบาล การเฝ้าระวังโภชนาการในเด็กและผู้ใหญ่ การสังเกตพัฒนาการเด็ก การเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน มี
ศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นสถานที่ให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนเครือข่ายสุขภาพอ่ืนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา
สุขภาพ อาทิ โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครร่วมใจขจัดภัยสุขภาพ โครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร โครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย 

 
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะระดับด้าน 
 มิติที ่1.1 ปลอดมลพิษ 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ  

1. บ้านเรือนและสถานประกอบการขาดการจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ขาดการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียและต่อเชื่อมท่อน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบ ขาดการ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแหล่งกำเนิดน้ำเสียติดตั้ง ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 

2. ระบบการจัดการมูลฝอยยังไม่สามารถนำขยะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีปัญหาขยะตกค้างในพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า และการทิ้งขยะนอกเวลา 

3. สภาพการจราจรที ่หนาแน่นในพื้นที ่กรุงเทพมหานคร ทำให้การปลดปล่อย
มลพิษทางอากาศและเสียงเพ่ิมขึ้น ประกอบกับกรุงเทพมหานครขาดอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการด้าน
คุณภาพอากาศและเสียง แม้จะมีความพยายามในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย แต่ยัง
ไม่สามารถจัดการปัญหาคุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ด้านกฎหมาย 
1. ปัญหาโครงสร้างหน้าที่และการมอบอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน

ควบคุมมลพิษในการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2538 โดยกรุงเทพมหานครเป็นเพียงเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ไม่สามารถออกคำสั่งทางปกครองในการ
บังคับใช้กฎหมายเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ได้ 

2. ปัญหาการมีมาตรฐานควบคุมมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดของหลายหน่วยงาน เช่น 
กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละหน่วยงานกำหนดมาตรฐานไม่เหมือนกัน  
ทำให้มหีลายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือการไม่กำหนดโทษทางอาญาสำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด 
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น้ำเสียที่ฝ่าฝืน และที่สำคัญ คือ ปัญหามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเข้มงวดน้อยกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ  
หรือการกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่ง
น้ำ ส่งผลให้แหล่งน้ำในกรุงเทพมหานครเสื่อมโทรมยิ่งขึ้น  

3. การขาดกลไกทางกฎหมายในการควบคุมและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ไม่มีการ
บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง และกรุงเทพมหานครยังคงใช้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยในอัตรา
เดิม ถึงแม้ว่าข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ตามกฎหมายการสาธารณสุขฉบับใหม่จะผ่านการพิจารณาแล้ว แต่ยังคงชะลอการบังคับใช้ข้อบัญญัติดังกล่าว
ออกไป เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 

• ด้านทรัพยากร 
- ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถ

รองรับปริมาณน้ำเสียชุมชนที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด บางพื้นที่น้ำเสียไม่เข้าระบบ ส่งผลให้การทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่วนท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดมีเฉพาะในบางพ้ืนที่ มีข้อจำกัดด้านความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากรและความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ ์

 
• ด้านงบประมาณ  

- ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียในขณะที่มีภาระ
ด้านงบประมาณที่ภาครัฐต้องสนับสนุนทั้งหมด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจน
กระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) 
มีความซับซ้อนและการดำเนินงานหลายขั้นตอน ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีการ
และขาดความเชี่ยวชาญ ทำให้การก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และยังมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณล่าชา้ 

• อ่ืน ๆ  
1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และมีการกำหนดมาตรการให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home)  
รวมถึงการสั ่งอาหารผ่านระบบบริการส่งอาหาร  (Food Delivery) ทำให้ปริมาณขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียว
เพิ่มขึ้น เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติกหูหิ้ว ช้อนส้อมพลาสติก เป็นต้น ส่งผลให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมไม่ประสบความสำเร็จ 

2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
และผลกระทบจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศ และการตรวจสอบสถานประกอบการเพ่ือป้องกัน 
การเกิดฝุ่นและมลพิษทางอากาศล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด 

ข้อเสนอแนะ 
• บริหารจัดการ 

1. ควรสนับสนุนองค์ความรู้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นและอุปกรณ์
ตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่ายให้กับชุมชนริมน้ำและเครือข่ายเฝ้าระวังในพ้ืนที่ ส่งเสริมการนำน้ำที่ผ่านการบำบัด
กลับมาใช้ใหม่ในภาคอุตสาหกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการน้ำเสียและของเสียในภาคชุมชน 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการเกษตร 

2. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้มากที่สุดเพ่ือลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด  
สร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการใช้มาตรการทางกฎหมายและ
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เศรษฐศาสตร์ และปลูกจิตสำนึก/สร้างการตระหนักรู้ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภค  
ของประชาชน ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

3. ผลักดันมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ในการแก้ไข
ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองในภารกิจที่หน่วยงานกรุงเทพมหานครรับผิดชอบไปสู่การปฏิบัติ โดยบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับช่วงสถานการณ์วิกฤตปัญหาฝุ่นละออง 4 
ระดับ จัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ร่วมกับนักวิชาการ จัดทำแผนเผชิญเหตุการณ์แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (ช่วงวิกฤต) ให้
ชัดเจน เน้นการดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและลดการเกิดมลพิษทางอากาศที่แหล่งกำเนิดประเภท
ยานพาหนะ การเผาในที่โล่ง การเผาในภาคการเกษตร เตาเผาศพ การก่อสร้างและผังเมือง การอุตสาหกรรม
และภาคครัวเรือน ส่งเสริมการผลิตยานพาหนะที่ประหยัดพลังงานและระบายมลพิษต่ำ และสนับสนุนการ
เดินทางที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ในพื้นที่ที่มีการสะสมของ
มลพิษทางอากาศหรือพื้นที่อ่อนไหวโดยจัดให้มีพ้ืนที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันช่วงวิกฤต (Safety Zone) ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

4. ควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการควบคุมระดับเสียงรบกวน 
ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเหตุรำคาญประเภทเสียงรบกวน 

 
• ด้านกฎหมาย 

1. ควรบูรณาการดำเนินการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ
ร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ โดยเน้นการกำกับดูแลที่ต้นทาง เช่น การส่งเสริมให้มีการจัดการน้ำเสีย 
จากอาคารบ้านเรือน ควบคุมการจัดการน้ำเสียตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการ/ก่อสร้างอาคาร/
เชื่อมต่อท่อระบายน้ำทิ้ง และตรวจสอบดูแลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ที ่แหล่งน้ำมีปัญหาคุณภาพน้ำอย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้งผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามสภาพแหล่งรองรับน้ำทิ้ง 

2. สนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการควบคุมและคัดแยกมูลฝอย 
จากแหล่งกำเนิด 

3. ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษจากยานพาหนะใหม่ และ
มาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามเกณฑ์ Euro 5 หรือ Euro 6 เพ่ือลดมลภาวะทางอากาศจาก
ยานพาหนะ ควบคุมยานพาหนะเก่าโดยผลักดันให้มีการนำข้อมูลการตรวจจับยานพาหนะที่มีผลการตรวจวัดเกิน
มาตรฐานมาใช้ประกอบการพิจารณาการต่อภาษีรถยนต์กับกรมการขนส่งทางบก จัดเตรียมแนวปฏิบัติในการ
จำกัดปริมาณรถยนต์ในพ้ืนที่ที่โครงข่ายรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในรูปของอัตราการ
ระบาย (Loading) ขีดความสามารถการรองรับการระบายมลพิษของพ้ืนที่ (Carrying Capacity) ระบบการอนุญาต
การระบายมลพิษ (Emission Permit) และกำหนดมาตรฐานการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดในพ้ืนที่นำร่องที่มี
การสะสมของมลพิษทางอากาศสูง ควบคุมการขยายตัวของอาคารสูงตามแนวรถไฟฟ้าและถนนตัดใหม่ให้มี
ช่องทางลมพัดผ่าน กำหนดช่วงเวลาและประกาศคำสั่งห้ามเผาขยะ ชีวมวล วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ชัดเจน รวมทั้งผลักดันให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเป็นวาระสำคัญใน
การดำเนินงานด้านต่างประเทศในโครงการเมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister Cities) ของกรุงเทพมหานคร 

• ด้านทรัพยากร 
1. เร ่งร ัดก ่อสร ้างระบบบำบ ัดน ้ำเส ียรวมช ุมชน เพิ ่ม เต ิม ใน พื ้นที ่ว ิกฤต  เพิ ่ม

ประสิทธิภาพการรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยายโครงข่ายท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดและติดตั้งจุด
จ่ายน้ำที่ผ่านการบำบัดไปยังสำนักงานเขต พัฒนาระบบเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ สนับสนุนภาคประชาชนให้
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มีการจัดการน้ำเสียตั้งแต่ต้นทางโดยการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ (Onsite Treatment) อาทิ ถัง
บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ถังดักไขมัน ตะแกรงดักขยะ เป็นต้น 

2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย บูรณาการแผนในระดับต่าง ๆ 
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง 

3. พัฒนาระบบข้อมูลการจัดการคุณภาพอากาศและระบบการเฝ้าระวังสุขภาพให้
เป็นหนึ่งเดียวกัน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลมาใช้บริหารความเสี่ยงในพื้นที่ที่เป็น
อันตรายในการแจ้งปิดโรงเรียน/สถานที่ที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือการแจ้งเตือนกลุ่มเสี่ยง
ที่จะได้รับอันตรายจากฝุ่นละออง PM2.5 ตลอดจนศึกษาวิจัยแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในรูปแบบชั้นข้อมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับจัดทำรายงานการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ ( Inventory Report) 
และวางแผนจัดการมลพิษทางอากาศที่แหล่งกำเนิด 

4. จัดหาจุดตรวจวัดหรือ เชื่ อมโยงข้อมูลระดับ เสียงที่ เป็นตั วแทนของพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศผลการตรวจวัดระดับเสียงกับกรมควบคุมมลพิษ โดยพัฒนาเป็น
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประเมินสถานการณ์แบบ Real Time 

• ด้านงบประมาณ 
- ผลักดันการเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียในพ้ืนที่บริการให้เป็นรูปธรรม พร้อมทั้ง

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่บริการให้ยินดีชำระค่าธรรมเนียม จัดหาแหล่ง
เงินทุนจากภายนอกเพื่อก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม และเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
แผนงานโครงการที่กำหนด รวมทั้งควรเสริมสร้างความรู้หรืออบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ให้กับเจ้าหน้าที ่

• อ่ืน ๆ 
- ไม่มี   

มิติที่ 1.2  ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
ปัญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ  
- ขาดการประสาน เชื่ อม โยงข้ อมู ล ระหว่ างหน่ วยงานทั้ ง ในและนอกสั งกั ด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ หน่วยงานควรมี
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้ประชาชนแจ้งการพบพ้ืนที่เสี่ยงภัยในพ้ืนที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือเป็นช่องทางสำหรับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการกับกรุงเทพมหานคร และในการดำเนินการใน
ตัวชี้วัดที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ควรมีการปรับเพิ่มค่าเป้าหมายหรือมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเพ่ือให้เกิด
ความท้าทายมากยิ่งขึ้น 

• ด้านกฎหมาย  
                             - ในประเด็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่มีอำนาจในการ
จับกุม/ปราบปรามผู้ก่ออาชญากรรม ทำให้ในบางครั้งที่พบการกระทำผิดกฎหมาย ไม่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากขาดการประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ด้านทรัพยากร 
- ไม่มี 

• ด้านงบประมาณ 



๘๑ 

 

1. โครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่หน่วยงาน
เสนอบรรจุเป็นโครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนใหญ่ไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณ 

2. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสถานการณ์การแพร่การระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม ต้องปรับ
รูปแบบการดำเนินงานเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย หรือเลื่อนระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมออกไปจาก
กำหนดการเดิม 

• อ่ืน ๆ  
- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
• บริหารจัดการ  

1. หน่วยงานควรเพ่ิมการประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินการ 

2. ในประเด็นการป้องกันปัญหายาเสพติดเกี่ยวกับการติดตามความก้าวหน้าของการ
ดำเนินโครงการที่เป็นการกระจายภารกิจและงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการในระดับพื้นที่ สำนักอนามัย  
ควรดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานทั้งในระดับสำนักและสำนักงานเขต โดยกำหนดช่องทางให้สำนักงาน
เขตรายงานผลการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการได้ทั้ง
โครงการ นอกจากนี้ หากมีปัญหาอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการบรรลุผลของตัวชี้วัดจะได้สามารถบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
จัดการปัญหาดังกล่าวในภาพรวม 

• ด้านกฎหมาย   
- ไม่มี 

• ด้านทรัพยากร 
- ไมมี่ 

• ด้านงบประมาณ 
- ในส่วนของโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ ไม่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ หน่วยงานควรดำเนินการทบทวนการเขียนโครงการ ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและ/หรือกิจกรรมของโครงการ รวมทั้งระบุความสอดคล้องกับการพัฒนาทั้งในระดับชาติ ระดับองค์กร
และระดับพื้นท่ี  

• อ่ืน ๆ  
- เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  

อาจส่งผลต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร หน่วยงานควร
ดำเนินการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งเร่งรัดการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละตัวชี้วัด 

มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 
ปัญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ  
- การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ที่ถูกต้องถึงความปลอดภัยทางถนนและการเคารพ

วินัยจราจรในวงกว้างจำเป็นต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการเพ่ือพัฒนารูปแบบการสื่อสารต่อประชาชน
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

• ด้านกฎหมาย   



๘๒ 

 

1. กฎหมายให้อำนาจต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการควบคุมเส้นทางจราจร  
และการควบคุมการจอดยานพาหนะเท่านั้น ขาดอำนาจในเรื่องการลงโทษผู้กระทำผิดกฎจราจร ซึ่งในปัจจุบัน 
มีความคลุมเครือการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร  

2. การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรในเรื่องของการดำเนินผู้กระทำ
ความผิดวินัยจราจร เนื่องจากอายุความของคดีวินัยจราจร มีอายุเพียง 1 ปี และมาตรการในการดำเนินการ
สำหรับผู้ที่มิได้ชำระค่าปรับตามใบสั่งยังไม่ชัดเจนอีกด้วย 

• ด้านทรัพยากร 
- ไม่มี 

• ด้านงบประมาณ 
- ขาดการสนับสนุนในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบในการตัดสินใจเพ่ือป้องกัน 

การเกิดอุบัติเหตุ 
• อ่ืน ๆ  

- การใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการกวดขันวินัยจราจร ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงที่สำคัญ
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณที่มีผู้คนสัญจรมาก และบริเวณหน้าสถานที่สำคัญ 
เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
• บริหารจัดการ  

- ไม่มี 
• ด้านกฎหมาย   

1. พิจารณาให้กรุงเทพมหานครหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้ เป็นไปตามกฎหมายที่ ให้อำนาจทั้ งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และ
กรุงเทพมหานคร ในเรื่องการกวดขันวินัยจราจร 

2. พิจารณาเสนอความเห็นในการปรับปรุง/แก้ไขกฎหมายให้เข้มงวดมากข้ึน โดยอาจทำ
ความเห็นในนาม ศปถ.กทม. เพ่ือเสนอไปยังศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

• ด้านทรัพยากร 
- ไม่มี 

• ด้านงบประมาณ 
- ไม่มี 

• อ่ืน ๆ  
- พิจารณานำเทคโนโลยี/นวัตกรรมในการกวดขันวินัยจราจร มาใช้ในพ้ืนที่สำคัญที่เสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ชุมชน หน้าสถานศึกษา สถานพยาบาล เป็นต้น เพ่ือลดความสูญเสีย และเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการสัญจรมากยิ่งข้ึน 

มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
ปัญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ  
- การปรับเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบตัวชี้วัดทำให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดและการ

ประเมินผลการดำเนินงานมีความล่าช้า  
 



๘๓ 

 

• ด้านกฎหมาย   
- ไม่มี 

• ด้านทรัพยากร 
- ไม่มี 

• ด้านงบประมาณ 
- ไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการโครงการสำคัญ ทำให้บางตัวชี้วัดไม่มีโครงการ/กิจกรรม 

ที่สอดคล้องและส่งผลต่อตัวชี้วัดโดยตรง 
• อ่ืน ๆ  

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด 

ข้อเสนอแนะ 
• บริหารจัดการ  

1. ควรมีการถ่ายทอดความรู้หรือการสอนงานภายในหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้งานขาดความ
ต่อเนื่อง 

2. ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครและ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานให้กับบุคลากรในหน่วยงานทุกคน ไม่จำกัดเฉพาะตำแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน นอกจากนี้  ผู้บริหารควรให้ความสำคัญและกำกับดูแลการนำแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ 

• ด้านกฎหมาย   
- ไม่มี 

• ด้านทรัพยากร 
- ไม่มี 

• ด้านงบประมาณ 
- พิจารณาดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองตัวชี้วัดโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ   

• อ่ืน ๆ  
- ควรสร้างการรับรู้แก่ชุมชนริมคลองและบรรดาผู้ค้าบนทางเท้าที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับ  

การไม่ทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในคลองและท่อระบายน้ำ เพ่ือช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงป้องกันการก่อ
มลพิษในแหล่งน้ำสาธารณะ 

มิติที ่1.5 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย   
ปัญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ  
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้การ

ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
กิจกรรม                 ที่ต้องมีการรวมตัวกันของกลุ่มคน 

• ด้านกฎหมาย   
- ไม่มี 

• ด้านทรัพยากร 



๘๔ 

 

1. ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤต ซึ่งปัจจุบัน             
จากสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ต้องจัดสรรทรัพยากรในการ           
รับ-ส่งผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยใช้รถพยาบาลซึ่งทำให้รถในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินมีจำนวนลดลง 

2. ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการนำระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหารมาใช้เป็นครั้งแรก เพ่ือประมวลผลการดำเนินงาน  
การส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการอาหารของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า  ระบบนี้ยังทำงาน 
ไม่สมบูรณ์เกิดความทับซ้อนของข้อมูล ประกอบกับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ ใช้งานผ่านระบบ ส่งผลต่อ 
การสรุปผลการดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับฐานข้อมูลจำนวนสถานประกอบการอาหารในระบบ
สารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหารให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและจำแนกจำนวนสถานประกอบการอาหารที่ปิด
ชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

• ด้านงบประมาณ 
- ไม่มี 

• อ่ืน ๆ  
- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
• บริหารจัดการ  

- ควรปรับกระบวนการดำเนินโครงการ กิจกรรมให้สอคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพ่ือลดความเสี่ยงและสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่
กำหนด 

• ด้านกฎหมาย  
- ไม่มี 

• ด้านทรัพยากร 
- การบริหารทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ควรบริหารจัดการและเร่งประสาน            

ความร่วมมือกับเครือข่ายใหม่ ๆ ในพ้ืนที่ที่ยังไม่สามารถให้บริการได้ตามเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ          
ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• ด้านงบประมาณ 
- ไมมี่ 

• อ่ืน ๆ  
- ไม่มี 

 
คาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน 

มิติที ่1.1 ปลอดมลพิษ  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคม ขณะที่มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก็ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบเช่นเดียวกัน 
ผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
1. มลพิษทางอากาศและเสียงลดลง อันเป็นผลจากการจำกัดการเดินทาง และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ  

ทำให้อุตสาหกรรม การขนส่ง และบริษัทต่าง ๆ หยุดทำการ 
2. มลพิษทางน้ำลดลง มีปริมาณการใช้น้ำลดลงเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมปรับลดกำลังการผลิตและบริการ

ด้านการท่องเที่ยวลดลง เมื่อมีปริมาณการใช้น้ำลดลงย่อมส่งผลให้ปริมาณน้ำเสียที่เกิดข้ึนลดลงตามไปด้วย  



๘๕ 

 

ผลกระทบต่อเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
1. ขยะพลาสติกเพิ่มสูงขึ้น การเว้นระยะห่างทางสังคมทำให้ปริมาณขยะพลาสติกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  

จากการสั่งซื้ออาหารและสินค้าในรูปแบบจัดส่งถึงบ้าน ซึ่งขยะพลาสติกส่วนใหญ่เป็นบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 
2. ขยะติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น พบว่า การใช้หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มขึ้น

มาก ส่งผลให้เพ่ิมปริมาณขยะพิษหรือขยะติดเชื้อ นอกจากนี้ ยังพบการทิ้งหน้ากากอนามัยปะปนกับขยะชุมชน
ทั่วไปด้วย 

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นทั้งวิกฤติและโอกาสสำหรับมิติด้าน
สิ่งแวดล้อม และเป็นช่วงเวลาให้สภาวะแวดล้อมธรรมชาติได้ฟ้ืนตัวเป็นการชั่วคราว  กลายเป็นผลดีต่อคุณภาพ
อากาศและน้ำ แต่ขณะเดียวกันกลับเป็นผลร้ายต่อปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้น  สิ่งที่ควรตระหนักหลังจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ สถานที่ท่องเที่ยวเริ่ม
เปิดรับนักท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง หากไม่มีมาตรการรองรับอย่างรอบ
ด้าน อาจเกิดวิกฤติสิ ่งแวดล้อมซ้ำซ้อนกับโรคโควิด 19 ระบาดได้ จึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาโดยผนวกการลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับชีว ิตวิถ ีใหม่แบบ New Normal เพื ่อให ้ประชาชนเปลี ่ยนแปลง
พฤติกรรมเข้าสู ่ “ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal ที ่ใส่ใจสิ ่งแวดล้อม” เช่น ลดการใช้วัสดุครั ้งเดียวทิ ้ง 
(Single Use) ใช้การประชุมทางไกลแทนการเดินทาง นำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น รวมถึงการ
ปรับปรุงมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ต้นทางให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

มิติที่ 1.2  ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในการพัฒนาระยะต่อไป คือ

การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานครในการกำหนดแนวทาง
หรือแผนงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัย ทั้งการระบุพ้ืนที่เสี่ยง ประเด็นปัญหา แนวทางการ
ดำเนินการ และวิธีการติดตามและประเมินผล 

 
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 

19) ทำให้พฤติกรรมผู้คนเปลี่ยนแปลงไป มีการใช้เวลาบนสื่อออนไลน์มากขึ้น การประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมให้
ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ควรมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานเพ่ิมเติมให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และภารกิจที่สำคัญอีกประการ คือ การดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงจะเข้าสู่วงจรยา
เสพติด ซึ่งกรุงเทพมหานครไม่สามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบัน นับเป็นอุปสรรคที่อาจท้าทายการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของเป้าหมายการพัฒนาด้านการป้องกันยาเสพติด  

มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 
ความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะ  

ในช่วงวันหยุดยาวและ/หรือวันหยุดช่วงเทศกาล เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ ได้ เดินทางออกนอก
กรุงเทพมหานครเพ่ือกลับภูมิลำเนาของตนเองในต่างจังหวัด ส่งผลให้ปริมาณการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนลด
น้อยลง ในทางกลับกันเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการใช้ความเร็วบนถนนเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุและมีความ
รุนแรงสูงจนก่อให้เกิดเสียชีวิตและทรัพย์สิน การดำเนินการของกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดในด้านของอำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย จึงมิอาจดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกรุงเทพมหานครอยู่
ระหว่างดำเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านจราจรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) มีมติ เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับจราจร เพ่ือ ให้
กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกการจราจร กวดขันวินัยจราจร และการบังคับใช้
กฎหมายจราจรในส่วนที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) มี



๘๖ 

 

การพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในส่วนของภารกิจของกรุงเทพมหานครภายหลังพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 
พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ของ
รัฐสภา  

การดำเนินการดังกล่าวเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าในการรับโอนภารกิจด้านการจราจร หากสามารถ
ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกระบวนการการถ่ายโอนภารกิจด้านการอำนวยความสะดวกการจราจร กวดขันวินัย
จราจร และการบังคับใช้กฎหมายจราจรในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะทำให้สามารถจัดการจราจร และสร้างความ
ปลอดภัยในการใช้ถนนได้ดียิ่งข้ึน 

มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
• บริหารจัดการ  

๑. การกำหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ควรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และควรมีการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้อมูล การสรุปผลการดำเนินงาน เพ่ือให้มี
ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด นอกจากนี้ ควรเร่งดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือนำข้อมูลมาทำ
การวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. สำนักการระบายน้ำและหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องควรมีบทบาทในการขับเคลื่อน  
การบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืนภายใต้ “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ “การจัดการ
น้ำชุมชน” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งการ
สร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ำของกรุงเทพมหานครให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

• ด้านกฎหมาย   
- ไม่มี  

• ด้านทรัพยากร 
๑. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ควรเร่งบรรจุ/แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งที่ว่างโดยเร็ว เพ่ือไม่ให้งานเกิดความ

ล่าช้าและขาดความต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริหารราชการของแต่ละหน่วยงานขาดประสิทธิภาพ 
๒. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครควรพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเติมเต็มทักษะของ

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน 
• ด้านงบประมาณ 

      - การจัดสรรงบประมาณควรพิจารณากำหนดกรอบวงเงินให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ทั้งนี้ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
การเงินการคลังของกรุงเทพมหานครด้วย 

• อ่ืน ๆ  
๑. การกำหนดตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาความ

เสี่ยงหรือปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เช่น สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และหาแนวทางลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อย
ที่สุด 

๒. ควรนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
บรรดาผลการพิจารณาศึกษา ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
รัฐสภา คณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานครที่พิจารณาศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานวิจั ยของ
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบการจัดทำแผน กำหนดตัวชี้วัดและขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติ
ของหน่วยงาน 



๘๗ 

 

มิติที่ 1.5 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย   
ในภาพรวมของการดำเนินงานตามมิติที่ 1.5 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่าง

กระบวนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือตอบสนองต่อตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2565 ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่มีแนวโน้มดีขึ้น 
ส่งผลให้การดำเนินการคาดว่าจะเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่ กำหนด โดยในด้านการส่งเสริมสุขภาวะ  
ทางกายและจิต มีพฤติกรรมที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพ  
ในการดำเนินโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ซึ่งยังคงมีการตรวจ
ติดตามสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ในด้านการพัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวัง
โรคติดต่อที่สำคัญ ซึ่งมีการติดตามข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่าง
สม่ำเสมอและรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ รวมถึงในด้านการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการนำนวัตกรรมทางการแพทย์ 
มาประยุกต์ใช้ให้มากยิ่งขึ้น  

ส่วนในด้านการส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน            
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
ครบถ้วนตามเป้าหมาย และในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงเพ่ือช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินต้องเร่ง 
ผลการดำเนินงานเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงและช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติภายในระยะเวลาตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้
เพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ ยังมีประชาชนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงการรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และประชาชน
ส่วนใหญ่ยังสับสนถึงวิธีการติดต่อในการเข้าถึงระบบบริการการรักษาของแพทย์ฉุกเฉิน จึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ์วิธีการเข้าถึงให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 



88 
 

   

ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 
 

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
 

มิติ 
จำนวนตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงาน
หลัก 

ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 

มิติที่ 2.1  ภูมิทัศน์สวยงาม   2 - 2 - - 
มิติที่ 2.2 พ้ืนที่สวนสาธารณะ 
พ้ืนที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ 

5 4 1 - - 

มิติที่ 2.3  ระบบขนส่งมวลชน
ทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจร
คล่องตัว และมีทางเลือก   

11 2 6 2 1 

รวมทั้งสิ้น 18 6 9 2 1 
คิดเป็นร้อยละ 100 33.33 50.00 11.11 5.55 

  

 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านที่ 2 กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้จำนวน 18 ตัวชี้วัด 
หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 17 ตัวชี้วัด โดยส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ 50.00) รองลงมาคือคือตัวชี้วัดที่บรรลุผลสำเร็จ 6 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 33.33) ไม่บรรลุผล 2 ตัวชี้วัด  
(ร้อยละ 11.11) และไม่ได้ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 5.55) ตามลำดับ โดยตัวชี้วัดที่บรรลุผลสำเร็จส่วนใหญ่เป็น
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียว (4 ตัวชี้วัด) และการเพิ่มเส้นทางของระบบขนส่งมวลชน (2 ตัวชี้วัด) 
โดยตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะบรรลุผลสำเร็จในปลายปีงบประมาณ ยกเว้น อัตรา
ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางในพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงโครงข่ายถนน (กม./ชม.) และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) นอกจากนี้ มี 1 ตัวที่ไม่บรรลุผลสำเร็จ คือ ร้อยละของพ้ืนที่ (ทางแยก) 
ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบจราจร เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลการศึกษาแผนพัฒนาระบบการจราจรเป็น
พ้ืนที ่(ATC) 

ทั้งนี้หน่วยงานมิได้กำหนดตัวชี ้ว ัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตาม สยป.02  
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียวสะดวกสบาย ประกอบด้วย 3 มิติ 4 เป้าหมาย 10 เป้าประสงค์ 18 ตัวชี้วัดหลัก 
 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

มิติที่ 2.1  ภูมิทัศน์สวยงาม  (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด 13 โครงการ รวมงบประมาณท่ีได้รับ  275,080,000 บาท/งบประมาณที่ใช้ 97,349,078 บาท) 
เป้าหมายที่ 2.1.1  กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด  (2 เป้าประสงค์  2 ตัวชีว้ัด) 
เป้าประสงค์ที่ 2.1.1.1  ถนน ทางเท้า และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม(มี 3 ตัวชี้วัด) 
1. จำนวนถนนสายหลักท่ีได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
 
 

 

อย่างน้อย 15 
เส้นทางที่กำหนด

ไว้ในแผน 

งบประมาณที่ไดร้ับ    
275,080,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้            
97,349,078 บาท 

 

-  
 

- - โครงการทีบ่รรจอุยู่ในแผน กทม. ปี 65 จำนวน 11 โครงการ 
ดำเนินการ 2 โครงการ  
ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ได้รับงบประมาณ 9 โครงการ  และ
ดำเนินการโครงการที่สนับสนุน และส่งผลต่อเป้าประสงค์
และตัวช้ีวัด เพิ่มเติม จำนวน 3 โครงการ  โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
   - โครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ จำนวน 2 โครงการ  
ไม่ใช้งบประมาณ ได้แก่  
      1. โครงการจัดระเบียบถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
โดยจดัเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 15 เส้นทาง ภายใต้หลักเกณฑ์ ถนน 5 ไม่  เพ่ือให้
กรุงเทพมหานคร  มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมอืงอยู่ระหว่างและทอด
แบบสอบถามครั้งท่ี 1 กับประชาชน หากแล้วเสร็จจะ
ดำเนินการนำเรียนใหผู้้บรหิารสำนักเทศกิจ และผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครทราบ 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

  

 

    

       2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืเพื่อการจดั
ระเบยีบเมือง (รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทาง
เท้า) โดยดำเนินการกับกลุ่มเขตนำร่องพื้นที่กรุงเทพเหนือ
และกรุงเทพตะวันออก รวม 16 สำนักงานเขต มีการ
จัดทำแนวทางและสื่อประชาสัมพนัธ์ เช่น แผ่นพับ ไวนิล 
เพื่อให้ความรู้กับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งได้ดำเนินการ
ประชาสมัพันธ์กับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขต
ดอนเมือง จำนวน 1 ครั้ง เขตจตุจกัร จำนวน 1 ครั้ง และ
เขตบางซื่อ จำนวน 2 ครั้ง 
   - โครงการตามแผนฯ ท่ีไมไ่ดร้ับงบประมาณทำให้ไม่
สามารถดำเนินการได้ จำนวน  
9 โครงการ      - โครงการสนับสนุนเพิ่มเตมิใน
เป้าประสงค์ที่ 2.1.1.1 ถนนทางเท้า และคลองสายหลัก
ของกรุงเทพมหานครได้รับการปรบัปรุงภูมิทัศน์ให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม จำนวน 3 
โครงการ ได้แก่  
         1. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ถนนพระรามที่ 1 
งบประมาณที่ไดร้ับ 96,100,000 บาท ใช้ไป 
10,795,833 บาท ผลงาน อยู่ระหว่างปรับปรุงฯ คดิ
เป็นร้อยละ 93 
         2. โครงการปรับปรุงคลองช่องนนทรี ช่วงที่ 2  
งบประมาณที่ไดร้ับ 79,000,000 บาท ใช้ไป 
79,000,000 บาท ผลงานร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

                 3. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณริมคลอง
ผดุงกรุงเกษม (ช่วงที่ 2) งบประมาณที่ได้รับ 
99,980,000 บาท ใช้ไป 35,272,988 บาท ผลงาน
ร้อยละ 90 สรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตาม
แผนพัฒนา กทม. ประจำปี 2565 ระยะครึ่งปี 2565 
ดำเนินการโครงการตามแผนฯ กทม. จำนวน 1 
โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นเพียงโครงการที่
สนับสนุนตัวช้ีวัด ขณะนี้อยูร่ะหว่างดำเนินการ  และมี
โครงการสนับสนุนเพิ่มเตมิที่ตอบสนอง และส่งผลต่อ
ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์  โดยเป็นโครงการที่สนับสนุนให้
เป็นไปตามเป้าหมายตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้ 3 เส้นทาง   

เป้าประสงค์ที่ 2.1.1.2 นำระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน  (มี 1 ตัวชีว้ดั) 
1. ระยะทางที่ไดด้ำเนินการนำสายต่าง ๆ 
ลงใต้ดิน 
 
 

 

ไม่น้อยกว่า 
2,400 
กิโลเมตร 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
- บาท 

งบประมาณที่ใช้ 
- บาท 

 
 

 ✓ 
แล้วเสร็จ 

171.4 กม. 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
194.5 กม. 

 
 

  
 

1. โครงกรตามแผนปฏิบัติราชการ กทม. ประจำปี 2565 
1.1 โครงการเปลี่ยนระบบสื่อสารของกรุงเทพมหานครแบบ
แขวนบนอากาศเป็นแบบสายใต้ดินบรเิวณพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ 
(งบประมาณทั้งโครงการ (2565 2566) 60 ล้านบาท) 
- ไม่ได้รับงบประมาณ 
1.2 โครงการเปลี่ยนระบบสื่อสารของกรุงเทพมหานครแบบ
แขวนบนอากาศเป็นแบบสายใต้ดินบริเวณพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ 
(งบประมาณทั้งโครงการ (2565 2566) 60 ล้านบาท) 
- ไม่ได้รับงบประมาณ 
1.3 โครงการเปลี่ยนระบบสื่อสารของกรุงเทพมหานครแบบ
แขวนบนอากาศเป็นแบบสายใต้ดินบรเิวณพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต ้
(งบประมาณทั้งโครงการ (2565 2566) 84 ล้านบาท) 
- ไม่ได้รับงบประมาณ 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       2. สำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการนำสายสื่อสารลงดิน
ตามแผน กฟน. ระยะทาง 175.4 กม. ประกอบด้วย 
  - นำสายสื่อสารลงดินโดยใช้ท่อของหน่วยงานอ่ืน  
     ระยะทาง ๔๕.๖ กม. 
  - นำสายสื่อสารลงดิน โดยก่อสรา้งท่อร้อยสาย  
     ระยะทาง 129.8 กม. 
ผลการดำเนินงาน 
2.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 115.7 กม. 
2.2 อยูร่ะหว่างดำเนินการ ระยะทาง 12 กม. 4 เส้นทาง 
      (งบประมาณปี 63 – 64 จำนวน 27.58 ล้านบาท ) 

2.2.1 ถนนทหาร (ถนนสามเสน ถึง ถนน
ประดิพัทธ์) 

         ระยะทาง 2.0 กม. 
2.2.2  ถนนประชาราษฎรส์าย 1   
          (ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ถึง ถนนทหาร)  
          ระยะทาง 1.1 กม. 
2.2.3 ถนนสามเสน (ถนนทหาร ถึง ถนนนครไชยศรี)          
          ระยะทาง 1.8 กม. 
2.2.4 รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  
          ระยะทาง 7.1 กม.  

1.3 อยู่ระหว่างขอรับงบประมาณ 2.1 กม. จำนวน 2 เส้นทาง 
      1.3.1 ถนนหลังสวน (ถนนเพลินจิต ถึงถนนสารสิน)  
               ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร 
     1.3.2 ถนนสารสิน (ถนนราชดำริ ถึงถนนวิทยุ)  
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

              ระยะทาง 0.8 กิโลเมตร 
2. สำนักการโยธาดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินกับการไฟฟ้านครหลวง          
ตามแผนงานโครงการทั้งหมด 236.1 กม. มีผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้  

2.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 55.7 กม. 
(ผลงานปี 2565 จำนวน 7.1 กม.) 

2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 180.4 กม. แบ่งเป็น 
-  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 159.9 กม. 
-  อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 20.5 กม. 

ผลงานปี 2565 สำนักการโยธาได้ติดตามข้อมลูของการ
ไฟฟ้านครหลวงในการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน 
แล้วเสร็จจำนวน 7.1 กิโลเมตร 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 2.1 ทั้งสิ้น 2 ตัวช้ีวัด  - 2 - -  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 2.2  พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายท่ัวทุกพื้นที่ (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด 14 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 156,142,500 บาท/งบประมาณ 
ที่ใช้ 8,777,600 บาท) 
เป้าหมายที่ 2.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล (มี 1 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.1 พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มข้ึนกระจายท่ัวในพื้นที่ (มี 3 ตัวชี้วัด) 
1. สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขยีวในรูปแบบสวนต่อ
ประชากร (ตารางเมตร/คน) 
 
 
 
 

7.43  
ตารางเมตร/

คน 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
140,733,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้            
5,790,000 บาท 

 

 
7.48 

ตารางเมตร/
คน 

   กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการร่วมกบั
สำนักงานเขต 50 เขต ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อน
หย่อนใจและสร้างความรม่รื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการภายใต้โครงการ Green 
Bangkok 2030  ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีประชากร 
5,527,994 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565) มีพื้นที่
สีเขียว 41,350,430.92 ตารางเมตร  ส่งผลใหส้ัดส่วน
พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากรอยู่ที่ 7.48 
ตารางเมตร/คน โดยมีโครงการสำคัญ  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
1. โครงการก่อสรา้งสวนสาธารณะเพือ่เพิ่มพื้นที่ 
สีเขียวของกรุงเทพมหานคร  
เป้าหมาย 
    พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพิ่มเตมิ เพื่อขยายพื้นที่บริการสำหรบั
การพักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ใหเ้กิดความ
ร่มรืน่สวยงามเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละพื้นที่  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ผลการดำเนินงาน 
     ดำเนินการเพิ่มพื้นทีส่ีเขียวในรูปแบบสวนประเภท pocket 
park โดยรว่มกับเอกชนและชุมชนในการให้การสนับสนุน 
ค่าใช้จ่าย พื้นที่ ในดำเนินการ 
งบประมาณ  
ไมไ่ดร้ับงบประมาณ   
  
2. โครงการ GREEN BANGKOK 2030                
เป้าหมาย 
     โครงการ Green Bangkok 2030 เป็นโครงการเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองอย่างยั่งยืน ภายใต้
แนวคิดการเป็นเพิ่มพื้นท่ีสาธารณะสีเขียวในกรุงเทพฯ 
อย่างทั่วถึง พร้อมตั้งเป้าหมายผลการดำเนินการ ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 ดังนี ้
     1. เพิ่มอัตราส่วนพ้ืนท่ี  สีเขยีวต่อจำนวนประชากร
ให้ได้ 10 ตารางเมตร/คน 
     2. มีพื้นท่ีสาธารณะท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ใน
ระยะเดิน 400 เมตร หรือ 5 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
     3. สร้างพื้นที่ร่มไม้ (Urban Tree Canopy) ต่อ
พื้นที่เมืองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของพื้นที่กรุงเทพฯ 
     ดำเนินการโดยอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
และประชาชน ในการประชาสมัพนัธ์และร่วมกจิกรรม
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ละตระหนักถึงความสำคัญ
ของพื้นที่สีเขียว โดยประชาชน   ทีม่ีที่ดินที่ไมไ่ด้ใช้
ประโยชนส์ามารถมอบท่ีดินให้กรุงเทพมหานครนำไปใช้
ประโยชนผ์่านโครงการได้ เพื่อร่วมกันพัฒนากรุงเทพฯ 
สู่มหานครสเีขียว และประชาชนมคีุณภาพชีวิตที่ดีอยา่ง
ยั่งยืน 
ผลการดำเนินงาน 
     ปัจจุบันมีสวนในโครงการที่ปรบัปรุงแล้วเสร็จ
จำนวน 3 สวน ได้แก่   สวนปิยะภิรมย์ พื้นที่ 10 ไร่ 
สวนสันติพร พื้นที่ 2.5 ไร่ และสวนวนาภิรมยร์่มเกล้า 
พื้นที่ 30 ไร่ และในอนาคตดำเนนิการเพิ่มเติมอีก 9 
สวน กระจายทั่วกรุงเทพฯ  
งบประมาณ 
ไมไ่ดร้ับงบประมาณ   
 
3. กิจกรรมสำรวจ พัฒนาและรวมรวมปรมิาณพื้นที่ 
สีเขียวของสำนกัสิ่งแวดล้อมและสำนกังานเขต  
เป้าหมาย  
     สำนักงานสวนสาธารณะและสำนกังานเขต 50 เขต สำรวจ
และรวบรวมพืน้ที่สีเขยีวตามนยิามการเพิม่พื้นที่สเีขียว 7 
ประเภท ไม่น้อยกว่า 750 ไร่ต่อปี และ พื้นทีส่ีเขียวเพื่อ
สภาพแวดล้อมทีด่ี 9 ประเภท เขตละไม่น้อยกว่า 12 แห่งต่อ
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ปี และนำเขา้โปรแกรมฐานข้อมลูและระบบตดิตามประเมินผล
การเพิ่มพื้นที่สเีขียวของกรุงเทพมหานคร 
ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขยีวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบ
ธรรมชาติ ดำเนินการ  
     - สัดส่วนพื้นที่สเีขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ  
2.18  ตร.ม./คน 
     - สัดส่วนพื้นที่สีเขียวประเภทพื้นที่ไม้ยืนต้น  1.05 ตร.ม./คน 
2. กิจกรรมสำรวจรวบรวมพื้นทีส่ีเขียวตามนยิามของ
ฐานข้อมลูและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นทีส่ีเขียว
ของกรุงเทพมหานคร ดำเนนิการ  
     - สัดส่วนพื้นที่สเีขียวในรปูแบบสวนต่อประชากร   7.48 
ตารางเมตร/คน 
     - สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะได้รบัการพัฒนาเพิ่ม 1.28 
ตารางเมตร/คน (สวนหลักกับสวนรอง) 
     - ร้อยละพื้นที่สเีขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 13.34 
งบประมาณ 
ไมไ่ดร้ับงบประมาณ  
หมายเหตุ ไม่ปรากฏในแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2565 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

4. โครงการปรับปรุงสวนลมุพินีในวาระครบรอบ 100 ปี 
ระยะที่ 1 
เป้าหมาย 
     ปรับปรุงสวนลุมพินี เพื่อปรับปรงุภูมิทัศน์และพื้นที่
กายภาพต่าง ๆ  ปรบัปรุง    สนามหญ้า และฟื้นฟสูภาพต้นไม้
ใหญ่โดยมุ่งเน้นใหเ้ป็นสถานที่ออกกำลังกาย และพักผ่อน
หย่อนใจเพื่อใช้ประโยชน์ทำกจิกรรมต่าง ๆ  ร่วมกันได้ เช่น 
สวนประวตัิศาสตร์ พิพิธภณัฑ์ แบบมีชีวิต เวทีความคดิ 
สร้างสรรค์ ศลิปะ และนวตักรรม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
ผลการดำเนินงาน 
อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ระหวา่งวันที่ 26 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2565  
เสนอราคาวันที่ 31 พ.ค. 2565 
     - งบประมาณ 27,828,000 บาท 
หมายเหตุ ไม่ปรากฏในแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี    พ.ศ. 2565 
 
5. โครงการก่อสรา้งสวนจาก     ภูผาสู่มหานทีในสวนสมเด็จ   
พระนางเจ้าสิริกติิ์ฯ  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าหมาย 
    ก่อสร้างในพื้นที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บน
พื้นที่ประมาณ 26 ไร่ ออกแบบและจัดพื้นที่
สวนสาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การดำรงชีพที่คน
ต้องพึ่งพาป่า โดยจะมีการปลูกป่าแบบธรรมชาติจาก
พื้นที่สูงมาถึงพื้นที่ชุ่มน้ำ ในสวนฯ โดยมีพื้นที่กิจกรรม 
เช่น ทางเดินศึกษาพรรณไม้ทรงปลูก หอดูนก สวนป่า
รักน้ำ อาคารฝึกอบรมลานกิจกรรมกลางแจ้ง สนาม
เด็กเล่น และสะพานชมวิว  
ผลการดำเนินงาน 
ความก้าวหน้าโครงการ 53.5% 
1. งานรื้อถอนพื้นวสัดุคอนกรตี แล้วเสร็จ 
2. งานขดุดิน-ถมดิน  แล้วเสร็จ  
3. งานวางท่อระบายนำ้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม.  
แล้วเสรจ็ 99% 
4. งานหอดูนก โครงสร้างเหล็ก แล้วเสร็จ 100% สถาปัตย์   
แล้วเสรจ็ 15% 
5. งานทาง/ถนนคนเดิน แล้วเสรจ็ 45% 
6. อาคารห้องน้ำสาธารณะ โครงหลังคา งานระบบ งานฉาบปูน 
ภาพรวมแล้วเสร็จ 70% 
7. สะพานคนเดิน โครงสร้างแล้วเสรจ็ 100% สถาปัตย์   
แล้วเสรจ็ 5% 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

8. สะพาน 1  โครงสร้างแล้วเสรจ็ 100%   
9. สะพาน 2  โครงสร้างแล้วเสรจ็ 90% 
10. สะพาน 4 งานราวกันตก  ภาพรวม แล้วเสร็จ 99% 
11. สะพาน 5 งานโครงเหล็ก แล้วเสร็จ 50% 
12. สะพาน 6 ราวกันตก  ภาพรวมแล้วเสรจ็ 95% 
13. สะพาน 7 พื้นทางเดิน ราวกันตก ภาพรวม  
แล้วเสรจ็ 95% 
14. สะพาน 8 พื้นทางเดิน ราวกันตก แล้วเสร็จ 95% 
15. งานลำธารและบ่อน้ำ  โครงสรา้ง แล้วเสรจ็ 55%  
16. ลานรมิน้ำ โครงสร้างแลว้เสรจ็ 100% 
งบประมาณ 
112,905,000 บาท 
(ใช้ไป 5,790,000 บาท) 
หมายเหตุ ไม่ปรากฏในแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี    พ.ศ. 2565 

2. สัดส่วนพืน้ที่สวนสาธารณะตอ่
ประชากร (ตารางเมตร/คน) 

1.19 
(ตารางเมตร/

คน) 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
140,733,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้
5,790,000 บาท 

 

 
1.28 

(ตารางเมตร/
คน) 

   กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม  
ได้ดำเนินการร่วมกับสำนกังานเขต 50 เขต ในการเพิม่พื้นที่
สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความรม่รื่นเพิ่มขึ้น
กระจายทั่วในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการ
ภายใต้โครงการ Green Bangkok 2030 ปัจจุบัน
กรุงเทพมหานคร      มปีระชากร 5,527,994 คน (ข้อมลู 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565) มีพื้นทีส่วนสาธารณะ      
7,089,185 ตารางเมตร สัดส่วนพ้ืนท่ีสวนสาธารณะต่อ
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ประชากร 1.28 ตารางเมตร/คน โดยมโีครงการสำคญั 
(โครงการซ้ำกับข้อ 1) 

3. สัดส่วนพืน้ที่สีเขียวยั่งยนืปลกู
เลียนแบบระบบธรรมชาติ (ตาราง
เมตร/คน) 

4 
(ตารางเมตร/คน) 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
140,733,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้
5,790,000 บาท 

 

  
3.23 

(ตาราง
เมตร/คน) 

  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม  
ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต  
ในการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสรา้ง
ความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพ้ืนท่ีของ
กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการภายใต้โครงการ Green 
Bangkok 2030  ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร      มีประชากร 
5,527,994 คน (ข้อมลู ณ วันที่ 1 มกราคม 2565) มี
พื้นที่สีเขียวปลูกเลยีนแบบธรรมชาต ิ17,855,420 ตาราง
เมตร โดยแบ่งเป็น 
     1. พื้นที่สเีขียวปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ       
12,051,026 ตารางเมตร คดิเปน็ 2.18 ตารางเมตร/คน 
     2. พื้นที่สีเขียวประเภทพื้นที่ไม้ยืนตน้ 
5,804,394 ตารางเมตร คิดเป็น 1.05  
ตาราเมตร/คน โดยมีโครงการสำคัญ 
    (โครงการซ้ำกับข้อ 1) 
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เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร ( มี 2 ตัวชี้วัด) 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

1. ร้อยละพื้นท่ีสีเขยีวเพื่อสภาพแวดล้อมท่ีดตี่อพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 12.75 งบประมาณที่ไดร้ับ 
15,409,500 บาท 

งบประมาณที่ใช้
2,987,600 บาท 


 
ร้อยละ 
13.34 

   กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม  
ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต  
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อ
รักษาสภาพแวดล้อมท่ีดีของกรุงเทพมหานคร  
โดยมโีครงการทีส่ำคญั ดังนี้ 
1. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการขุดล้อม
ไม้ใหญ ่
(ไมไ่ดด้ำเนนิการเนื่องจากไมไ่ด้รบังบประมาณ) 
 
2. โครงการจัดทำฐานข้อมลูสารสนเทศต้นไม้ยืนต้น
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(ไมไ่ดด้ำเนนิการเนื่องจากไมไ่ด้รบังบประมาณ) 
 
3. โครงการพัฒนาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์
ชายฝั่งทะเล  
    (ไมไ่ดด้ำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ) 
 
4. โครงการแนวทางการจดัการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่ออนุรกัษ์ ฟื้นฟู และรักษาไว้อย่างยั่งยืน 
    (ไมไ่ดด้ำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ) 
 
5. กิจกรรมสำรวจ พัฒนาและรวมรวมปรมิาณพื้นที่
สีเขียวของสำนกัสิ่งแวดล้อมและสำนกังานเขต  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าหมาย  
     สำนักงานสวนสาธารณะและสำนักงานเขต 
50 เขต สำรวจและรวบรวมพื้นท่ีสีเขียวตาม
นิยามการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 7 ประเภท ไม่น้อย
กว่า 750 ไร่  ต่อปี และ พื้นที่สีเขียวเพื่อ
สภาพแวดล้อมท่ีดี 9 ประเภท เขตละไม่น้อย
กว่า 12 แห่งต่อปี และนำเข้าโปรแกรม
ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 
ผลการดำเนินงาน 
1) กิจกรรมพัฒนาพื้นทีส่ีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบ
ระบบธรรมชาติ ดำเนินการ  
     - สัดส่วนพื้นที่สเีขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบ
ธรรมชาติ  2.18  ตร.ม./คน 
     - สัดส่วนพื้นที่สเีขียวประเภทพื้นที่ไม้ยืนต้น  
1.05 ตร.ม./คน 
2) กิจกรรมสำรวจรวบรวมพื้นที่สเีขียวตามนยิาม
ของฐานข้อมลูและระบบติดตามประเมินผลการเพิม่
พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ  
     - สัดส่วนพื้นที่สเีขียวในรปูแบบสวนต่อ
ประชากร   7.48 ตร.ม./คน 
     - สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะได้รบัการพัฒนา
เพิ่ม 1.28 ตร.ม./คน (สวนหลักกับสวนรอง) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

     - ร้อยละพื้นที่สเีขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อ
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 13.34 
งบประมาณ 
ไมไ่ดร้ับงบประมาณ 
(โครงการนีซ้้ำกับเป้าหมายที่ 2.2.1.1) 
 
6. โครงการตกแต่งเมือง 
เป้าหมาย  
     ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลบำรุงรกัษาต้นไม้
และการเพิ่มพื้นท่ีสีเขยีวของสำนักงาน
สวนสาธารณะ และสถานท่ีสำคัญพิเศษ เช่น 
เขตพระราชฐาน  และเส้นทางพระราชดำเนิน 
รวมทั้งสนับสนุนสำนักงานเขตในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในงานและกิจกรรมพิเศษที่ได้รับ
มอบหมาย 
ผลการดำเนินงาน 
1. จ้างเหมาตกแต่งบรเิวณที่สำคญัด้วยไม้ดอก
สด และไมด้อก ไม้ประดับเนื่องในเทศกาลวัน
ปีใหม่ (ใบสั่งจ้างเลขท่ี 21-2-65 ลว. 22 
ธ.ค. 64) เบิกจา่ยเงินแล้ว  2. จัดซื้อไม้ดอก 
ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดับ
ตกแต่งสถานท่ีสำหรับงานพระราชพิธีรัฐพิธี 
และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

    สัญญาเลขท่ี สสณ. 12-5-65 ลว. 31 
ม.ค. 65 เป็นเงิน 2,498,000 บาท  
เบิกจ่ายเงินแล้ว 2 งวด รวมเป็นเงิน 
1,767,500 บาท3.จดัซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ
และวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับภูมิทศัน์เพื่อ
ตกแต่งเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ จำนวน 23 
รายการ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 11-28-65 ลว. 
26/04/2565  เป็นเงิน 998,000 บาท 
เบิกจ่ายเงินแล้ว 5. จัดซื้อไมด้อก ไม้ประดับ 
และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับภูมทิัศน์เพื่อ
ตกแต่งเมืองเนื่องในวันฉัตรมงคล จำนวน 21 
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    ใบสั่งซื้อเลขท่ี 11-31-65 ลว. 
26/04/2565 บริษัท บีเอ็น คอนเน็คช่ัน 
จำกัด   อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 
4. จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ และวสัดุอุปกรณ์ 
สำหรับปรับภมูิทัศน์เพื่อประดับตกแต่งเมือง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
งบประมาณ 
13,500,000 บาท  
(ใช้ไป 2,987,600 บาท) 
หมายเหตุ ไม่ปรากฏในแผนปฏิบตัิราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี    พ.ศ. 2565 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

 
7. โครงการเสริมสร้างความรูด้้านการเกษตรแก่คน
เมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมทีด่ีของกรุงเทพมหานคร 
 
 
เป้าหมาย 
     เพื่อเสริมสรา้งความรู้ใหแ้ก่ประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเสรมิสร้างความรู้ด้าน
การเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมทีด่ีของกรงุเทพมหานคร 
ผลการดำเนินงาน 
อยู่ระหว่างดำเนินการ เชิญชวนยืน่สมัครเข้ารบัการ
อบรม 
งบประมาณ 
101,600 บาท 
หมายเหตุ ไม่ปรากฏในแผนปฏิบตัิราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี    พ.ศ. 2565 
 
8. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ
สวนสาธารณะ 
เป้าหมาย 
     1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพขององค์กรด้านการ
บริการประชาชน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

     2. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อการให้บริการสวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร 
ผลการดำเนินงาน 
     ออกแบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจ 
งบประมาณ 
ไม่ได้รับงบประมาณ 
หมายเหตุ ไม่ปรากฏในแผนปฏิบตัิราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี    พ.ศ. 2565 
9. โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำรสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี สนองพระราชดำรโิดย
กรุงเทพมหานคร ปี 2565 
1) ดำเนินกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากร กิจกรรมปลูกรักษาทรพัยากร  
ในพื้นที่สวนสาธารณะ และพื้นท่ีสำนักงานเขต
ของกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนท่ีเข้ารว่มโครงการ 
ร้อยละ 60  
2) ดำเนินกจิกรรมศูนย์ข้อมลูทรัพยากร โดยนำเข้า
ข้อมูลและปรับปรุงข้อมลูในฐานข้อมลูพืชควรค่าแก่
การอนุรกัษ์พันธุกรรมกรุงเทพมหานคร ฐานข้อมูล
ไม้ยืนต้นในสวนสาธารณะ และพื้นทีส่ำนักงานเขต
ของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 60  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

3) รวบรวมรายงานผลการดำเนินในทุกกิจกรรมจาก
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อรายงานต่อผู้บรหิาร
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรฯิ สมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ทุกๆ 6 เดือน 
4) จัดการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. - กทม. 1 
ครั้ง/ป ี
 
ผลการดำเนินงาน 
     กำลังดำเนินการเบิกจ่ายค่าแกะสลักป้ายช่ือ
ต้นไม้   
-เบิกจ่ายค่าวสัดุอุปกรณส์ำหรับขยายพันธุ์พืช
เรียบร้อยแล้ว  
-การอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
งบประมาณ  
     1,807,900 บาท 
หมายเหตุ ไม่ปรากฏในแผนปฏิบตัิราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 

2. พื้นที่สีเขียวและ/หรือพ้ืนท่ีทางธรรมชาติทีไ่ด้รบั
การส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาและป้องกันการ
ทำลายจนกลายเป็นพ้ืนท่ีที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (แห่ง) 

1 แห่ง งบประมาณที่ไดร้ับ 
15,409,500 บาท 

งบประมาณที่ใช้
2,987,600 บาท 


 
1 แห่ง 

   กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดลอ้ม  
ไดด้ำเนนิการส่งเสริมอนรุักษ์ ฟื้นฟู รักษาและ
ป้องกันการทำลายจนกลายเป็นพ้ืนท่ีที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยไดด้ำเนินการ
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

(ศูนย์เรยีนรู้
เกษตรอินทรยี์ 
โคกหนองนา) 

ภายใต้ศูนย์การเรียนรูเ้กษตรอินทรีย์ โคก 
หนอง นา (โคก หรือ “พื้นที่สูง” หนอง หรือ 
“หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ” นา “พื้นที่ให้ปลูก
ข้าวอินทรีย์ตามแบบฉบับพ้ืนบ้าน”)  ซึ่งเป็น
การพัฒนาจัดการพื้นท่ีทางการเกษตร เป็น
การผสมผสานของเกษตรทฤษฏีใหม่ร่วมกับ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยที่มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพธรรมชาตทิี่มีอยู่ใน
พื้นที่ เป็นการจัดการสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยู่
แล้วตามธรรมชาติ ใหเ้ป็นระบบมากข้ึน เป็น
การทำเกษตรแบบอินทรีย์ และการสรา้งชีวิตที่
มีความยั่งยืนอย่างที่สดุ  
โดยมโีครงการทีส่ำคญั ดังนี้ 
(โครงการซ้ำกับข้อ 1) 

รวมตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.2.1 ทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด  4 1 - -  
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 ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
มิติที่ 2.3  ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก   
(มี 2 เป้าหมาย 6 เป้าประสงค์ 11 ตัวชี้วัด 29 โครงการ ได้รับงบประมาณ 3 โครงการ   รวมงบประมาณที่ได้รับ  5,972,983,399 บาท/งบประมาณที่ใช้ 4,196,246,153 บาท) 
เป้าหมายที่ 2.3.1 ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพ่ึงพารถส่วนบุคคล (มี 4 เป้าประสงค์ 8 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ( มี 3 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ใช้บริการระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้า BTS ) 

ร้อยละ 5 
(เทียบกับ ปี ๒๕๖4) 

ไม่ได้รับงบประมาณ
 

 ✓ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

4.002 
(เทียบกับ 
ช่วงเวลา
เดียวกัน) 

  บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
ปี 2564  
(1 ต.ต. 2563 – 30 ก.ย. 2564) 
- รถไฟฟ้าสายสีเขียว 126,803,060 เที่ยว/คน 
- รถไฟฟ้าสายสีทอง 437,675 เที่ยว/คน 
ปี 2564  
(1 ต.ต. 2564 – 30 เม.ย. 2565) 
- รถไฟฟา้สายสเีขียว 76,706,501 เที่ยว/คน 
- รถไฟฟ้าสายสีทอง 487,526 เที่ยว/คน 
โครงการสำคัญ 
โครงการจ้างที่ปรึกษา 
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม 
ตอนที่ ๓ (ช่วงบางหว้า ตลิ่งชัน) ให้สอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวด ๔ ส่วนที่ ๑ 
การเสนอโครงการ 
- ไม่ได้รับงบประมาณ 
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 ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
2. จำนวนเส้นทางที่ดำเนินการพฒันาระบบขนส่ง
มวลชนขนาดรอง (Feeder) 

2 เส้นทาง งบประมาณที่ไดร้ับ 
4,386,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้

 - บาท


✓ 
4 เส้นทาง 

   โครงการสำคัญ 
1. โครงการให้บริการนําส่งผู้โดยสารเข้าสู่
ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวยีน (Shuttle 
bus) เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า - ARL 
ลาดกระบัง (B3) 
- งบประมาณรวมปี พ.ศ. 2564 – 2566  
  จำนวน 25.559 ล้านบาท 
- งบประมาณปี พ.ศ. 2565 
  จำนวน 2.046 ล้านบาท 
2. โครงการให้บริการนําส่งผู้โดยสารเข้าสู่
ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวยีน (Shuttle 
bus) เส้นทาง ดินแดง - BTS สนามเป้า (B2) 
- งบประมาณรวมปี พ.ศ. 2564 – 2566  
  จำนวน 28.629 ล้านบาท 
- งบประมาณปี พ.ศ. 2565 
  จำนวน 2.340 ล้านบาท 
ทั้งโครงการที่ 1 และ 2 ลงนามสัญญาจ้าง 
วันที่ 4 ก.พ. 2565  
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดหารถ (ภายใน 
180 วัน นับจากวันลงนามสัญญา) 
3. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาและ
วิเคราะหโ์ครงการรถไฟฟ้ารางเดีย่ว 
(Monorail)  
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 ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
สายสเีทา (ช่วงวัชรพล - ทองหล่อ) ให้
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวด 
๔ ส่วนท่ี ๑ การเสนอโครงการ 
- งบประมาณปี พ.ศ. 2564 
  จำนวน 21.800 ล้านบาท 
4. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาและ
วิเคราะหโ์ครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา 
(light Rail Transit) สายบางนา - ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวด ๔ ส่วนท่ี ๑ 
การเสนอโครงการ 
- งบประมาณปี พ.ศ. 2564 
  จำนวน 21.800 ล้านบาท 

3. จำนวนสถานีขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ท่ี
ได้รับการปรับปรุงตามผลการศึกษา การพัฒนาพ้ืนท่ี
รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) 

อย่างน้อย 2 สถาน ี ไม่ได้รับงบประมาณ


  ✓ 
อยู่ระหว่างขอ
งบประมาณ  
2 โครงการ  
(1 พื้นที่) 

 

 โครงการสำคัญ 
1. โครงการก่อสรา้งทางเดินยกระดับ Sky 
Walk จากสถานีบางหว้า (S12) เช่ือม
สะพานลอยคนเดินข้ามถนนราชพฤกษ์ 
- ไม่ไดร้ับงบประมาณ  
2. กลุ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
พื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน ตามผล
การศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ท่ีมี
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 ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
ศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน 
(TOD) ของสำนักการวางผังและพฒันาเมือง 
- ไม่ไดด้ำเนินการ 
โครงการสนับสนุน 
1. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้าเพื่อเชื่อม
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สถานี
หมอชิตและรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัช
มงคล สถานสีวนจตุจักร (ฝั่งสวนจตุจักร)  
- งบประมาณ 7.720 ล้านบาท 
- อยู่ระหว่างของบกลางปี พ.ศ. 2565  
2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้าเพื่อเชื่อม
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สถานี
หมอชิตและรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัช
มงคล สถานสีวนจตุจักร (ฝั่งลานจอดรถ)  

- งบประมาณ 6.100 ล้านบาท 
- อยู่ระหว่างของบกลางปี พ.ศ. 2565  

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.2 เพิ่มเส้นทางจักรยานให้มีความสะดวกและทั่วถึง (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละของผู้ใช้จักรยานในการสัญจรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5  

(เทียบกับ ปี 2564) 
ไม่ได้รับงบประมาณ


 ✓ 
ลดลง 

ร้อยละ 28.5  
(เมื่อเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2564 

  ข้อมูล ม.ค.-ธ.ค. 2563 รวม 37,171 คน 
ข้อมูล ม.ค.-ธ.ค. 2564  รวม 16,827 คน 
ข้อมูล ม.ค.- 18 เม.ย.2565 รวม 3,008 คน 
โครงการสำคัญ 
1. โครงการปรับปรุงเส้นทางจักรยานริมคลอง
มหานาค 



114 
 

   

 ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
 2. โครงการปรับปรุงเส้นทางจักรยานริมคลอง

ผดุงกรุงเกษม 
- สำนักการจราจรและขนส่งไมไ่ดข้อ
งบประมาณปี 65 เนื่องจากสำนักการโยธามี
การปรับปรุงทางเดินริมคลองทั้ง 2 เส้นทาง 

2. ร้อยละของจุดเช่ือมต่อขนส่งมวลชนที่ได้รับการ
ปรับปรุงตามผลการสำรวจความตอ้งการเพื่อ
ปรับปรุง หรือจดัสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้
จักรยานในการสัญจร 

ร้อยละ 100 ไม่ได้รับงบประมาณ


  ✓ 
ขาดการสำรวจ  
จุดเช่ือมต่อ
การเดินทาง 

 

 สำนักการจราจรและขนส่งยังมิไดส้ำรวจ
จุดเช่ือมต่อการเดินทางที่จำเป็นตอ้งปรับปรุง/
หรือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้
จักรยานในการสัญจร 
โครงการสำคัญ 
โครงการสนับสนุนการใช้จักรยานเพื่อเชื่อมต่อ
ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะกรุงเทพมหานคร 
ล้อ ราง เรือ  
- ใช้งบประมาณค่าครุภณัฑ์ฯ   

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.3 ส่งเสริมการเดินทางทางน้ำ (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละของผู้สญัจรทางน้ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2  

(เทียบกับ ปี 2564) 
ไม่ได้รับงบประมาณ


 

 ✓ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

218.19 

  ข้อมูลปี พ.ศ. 2564   
 - เฉพาะเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่  
1 พ.ค.64 - 30 ก.ย.64 มีจำนวนผู้โดยสาร
รวม 43,100 คน ข้อมูลปี พ.ศ. 2565 วันท่ี  
1 ต.ค.2564 - 31 มี.ค.2565 เปิดให้บริการ 
2 เส้นทาง คือ 
- เส้นทางเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษม จำนวน
ผู้โดยสาร 83,858 คน            

2. จำนวนเส้นทางสัญจรทางน้ำเพิม่ขึ้น อย่างน้อย 
1 เส้นทาง 

ไม่ได้รับงบประมาณ
 

✓ 
เส้นทาง

เดินเรือคลอง
แสนแสบส่วน

ต่อขยาย 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
       - เส้นทางเดินเรือคลองแสนแสบสว่นต่อขยาย 

จำนวนผูโ้ดยสาร 10,184 คน 
รวมทั้ง 2 เส้นทาง มีจำนวนผู้โดยสารรวม 
94,042 คน   
โครงการสำคัญ 
1. โครงการจ้างเดินเรือเส้นทางบางหว้า-วัด
กำแพงบางจาก – ตลิ่งชัน 
- ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
2. โครงการจ้างบริหารจัดการเดินเรือในคลอง
บางกอกใหญ่และคลองบางกอกน้อย 
- ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและ
วิเคราะหโ์ครงการเดินเรือในคลองประเวศบรุี
รมย์ ให้สอดคล้องตามพระราชบญัญัติการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ใน
หมวด 4 ส่วนท่ี 1 การเสนอโครงการ 
- ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
4. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและ
วิเคราะหโ์ครงการเดินเรือในคลองเปรม
ประชากร ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 
ในหมวด 4 ส่วนท่ี 1 การเสนอโครงการ 
- ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
       5. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและ

วิเคราะหโ์ครงการพัฒนาระบบการเดินเรือใน
คลองลาดพร้าว ให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส่วนท่ี 1 
การเสนอโครงการ 
- ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
โครงการสนับสนุน 
1. โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลอง
ผดุงกรุงเกษม  
- งบประมาณปี พ.ศ. 2562 – 2565  
รวม 106.2 ลา้นบาท  
- งบประมาณปี พ.ศ. 2565 จำนวน 
62.648 ล้านบาท  
2. โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อ
ขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร 
- งบประมาณปี พ.ศ. 2563 – 2568  
รวม 129.95 ล้านบาท  
- งบประมาณปี พ.ศ. 2565 จำนวน  
34.40 ล้านบาท 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
เป้าประสงค์ที่ 2.3.1.4 ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปประสิทธิภาพ และคุณภาพการดำเนนิงานของรถโดยสารสาธารณะ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
- ผู้ใช้รถไฟฟ้า BTS 
- ผู้สัญจรทางน้ำ 
- ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 
  (สิ่งอำนวยความสะดวก) 

ร้อยละ 80 ไม่ได้รับงบประมาณ




 ✓ 
(อยู่ระหว่าง 
เก็บข้อมูล) 

  โครงการสำคัญ 
1. โครงการติดตั้งระบบการจราจรอัจฉริยะ 
(ITS) บริเวณท่าเรือคลองผดุงกรุงเกษม 
- ยกเลิกโครงการ เพื่อจัดทำรายละเอียด
เพิ่มเตมิใหม ่
2. การผลักดันการใช้ระบบตั๋วร่วมในทุกระบบ
ขนส่งมวลชน 
- สจส. อยู่ในฐานะคู่สัญญาตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะ
พัฒนาระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC) 
ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน    โดยมี 
สนข.คค. เป็นฝ่าย เลขานุการคณะกรรมการ
จัดทำร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 
(AFC) ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

เป้าหมายที่ 2.3.2 การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด (มี 2 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1. จำนวนถนนที่มกีารพัฒนาโครงขา่ยเพิ่มประสิทธิภาพ 
หรือตามผังเมืองกำหนด หรือพัฒนาตามแนวเส้นทาง
ของระบบขนส่งมวลชน 

อย่างน้อย  
5 เส้นทาง 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
5,972,597,399 บาท 

งบประมาณที่ใช้         
4,196,246,153 บาท 


 ✓   โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนท่ีบรรจุใน
แผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานครประจำปี 
2565 จำนวน 11 โครงการ  
ได้รับงบประมาณ  
1 โครงการ ไม่ไดร้ับงบประมาณ 10 โครงการ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
2. อัตราความเร็วเฉลีย่ในการเดินทาง* ในพื้นที่ 
ที่ได้รับการปรับปรุงโครงข่ายถนน (กม./ชม.) 
- ช้ันนอก 
- ช้ันกลาง 
- ช้ันใน 
 
 

 
 

40 
30 
20 

  ✓ 
- ช้ันนอก 
34.07 กม./ชม. 
- ช้ันกลาง 
26.61 กม./ชม. 
- ช้ันใน 
19.61 กม./ชม. 

  โครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนฯ กทม.ปี 65 
จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้าง
ถนนต่อเช่ือมศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติ  
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับ 
ถนนประชาช่ืน (ถนนหมายเลข 10)ทั้งนี้ เมื่อ
รวมกับโครงการต่อเนื่องแล้ว  
มีจำนวนโครงการทั้งสิ้นท่ีดำเนินการในปี 
2565 จำนวน 19 โครงการแบ่งเป็น  
อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 โครงการ ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการต่อขยาย
สะพานอรณุอัมรินทร์พร้อมทางขึน้-ลง และ
ทางยกระดับข้ามแยกศิรริาช โดยผลงาน 
ในรอบครึ่งปี ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
ขณะนี้หลายโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ   
คาดว่ารอบสิ้นปี 65 จะมโีครงการที่แล้วเสร็จ
เพิ่มเตมิ เพื่อให้เป็นไปตามเปา้หมายที่กำหนด 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
เป้าประสงค์ที่ 2.3.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจร (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละของพื้นที่ (ทางแยก) ท่ีนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดระบบจราจร 

ร้อยละ 
100 

ไม่ได้รับงบประมาณ


 
 

  ✓ การพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจร แบบ ATC 
ในพื้นที่กทม. 
จำนวน 793 ทางแยก ได้แก่ 
ATC 1 คลอบคลมุพื้นทีเกาะรตันโกสินทร์ 
104 ทางแยก 
ATC 2 คลอบคลมุพื้นท่ีด้านในของถนนวง
แหวนรัชดาภิเษก จำนวน 276 ทางแยก  
ATC 3 คลอบคลมุพื้นท่ีด้านในของถนนวง
แหวนกาญจนาภเิษก จำนวน 286 ทางแยก 
ATC 4 คลอบคลมุพื้นท่ีที่เหลือ กทม. ท่ีเหลือ
ทั้งหมด จำนวน 127 ทางแยก 
โครงการสำคัญ 
1. โครงการจัดหาพร้อมตดิตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบ
จัดเก็บข้อมลูยานพาหนะเพื่อบริหารจัดการ
จราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 
- ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
2. โครงการจัดหาพร้อมตดิตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อนับข้อมูล
จราจรบริเวณทางแยกพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ระยะที่ 1 
- ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
3. โครงการแก้ไขปญัหาการจราจรใน
กรุงเทพมหานครด้วยการติดตั้งระบบควบคุม 
สัญญาณไฟจราจรเป็นพื้นที่ (ATC) 
- ชะลอโครงการ เพื่อรอผลการศึกษา
แผนพัฒนาระบบการจราจรเป็นพื้นที่ 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 2.3 ทั้งสิ้น 11 ตัวชี้วัด  2 6 2 1  

รวมตัวชี้วัดด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย ทั้งสิ้น 18 ตัวชี้วัด  6 9 2 1  
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน  

มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม 
 กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด สำนักเทศกิจได้มีการ
ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 เส้นทาง ภายใต้หลักเกณฑ์  
ถนน 5 ไม่  เพื่อให้กรุงเทพมหานคร  มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พร้อมทั้งตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพ้ืนผิวถนน การกวดขันการตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนพ้ืนผิว
ถนน  ทางเท้า การตรวจสอบดูแลรักษาความสะอาด ไม่ให้มีการตั้ง วาง หรือกองวัตถุสิ่งของบนพื้นผิวถนน ทางเท้า 
หาบเร่-แผงลอย (นอกพื้นที่ทำการค้า) และซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งบนพื้นผิวถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญแก่ผู้อื่น และมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน อีกทั้งมีการดำเนินการตรวจ
ตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลอง 39 คลอง สายหลักและคลองสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใ์ห้
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ 
 
มิติที่ 2.2  พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายท่ัวทุกพื้นที่ 

ปัจจุบันพื้นที่สีเขียว หรือ Green space ถือเป็นหัวใจสำคัญของเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วย สิ่งปลูกสร้าง ตึก อาคาร และบ้านพักอาศัยเป็นจำนวนมาก อีกท้ังมีมลภาวะ
อันเกิดจากการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน ตลอดจนจำนวนประชากรแฝงในกรุงเทพมหานครที่มีจำนวน
มากทำให้พื้นที่สีเขียวไม่เพียงพอต่อความต้องการ จากมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) 
เสนอแนะให้เมืองควรมีสัดส่วนของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชนคิดเป็น 9 ตารางเมตร/คน และจากมาตรการ
ในการเพ่ิมและการจัดการพ้ืนที่สีเขียวในเขตชุมชนอย่างยั่งยืน จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้ชุมชนขนาดใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และเทศบาลนคร ควรมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนอย่างน้อย 12 ตารางเมตร/คน และพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ 
เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สัดส่วน อย่างน้อย 4 ตารางเมตร/คน ด้วยเหตุนี้กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวด้วยวิธีการต่าง  ๆทั้งการพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม การจัดหาพ้ืนที่เพ่ือสร้างสวนสาธารณะใหม่ 
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 
เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร   
มีประชากร 5,527,994 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565) ผลการดำเนินงานในรอบระหว่าง เดือนตุลาคม 
2564 – เดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ 

1.  การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวมีเป้าหมายให้ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.43 ตารางเมตร/คน จากการดำเนินการงานส่งผล
ให้ได้พื้นที่สีเขียว 41,350,430.92 ตารางเมตร ทำให้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากรอยู่ที่ 7.48 ตาราง
เมตร/คน     

2.  การเพ่ิมสัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะต่อประชากรมีเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 1.19 ตารางเมตร/คน 
จากการดำเนินการงานทำให้มีจำนวนพ้ืนที่สวนสาธารณะ 7,089,185 ตารางเมตร ส่งผลให้สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ  
ต่อประชากรอยู่ที่ 1.28 ตารางเมตร/คน      

3. การเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติให้ได้ 4  ตารางเมตร/คน  
จากการดำเนินการงานส่งผลให้ได้พื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติคิดเป็น 17,855,420 ตารางเมตร 
หรือ 3.23 ตารางเมตร/คน แบ่งเป็นสัดส่วนพื้นที่ปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ 2.18 ตารางเมตร/คน และ
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวประเภทไม้ยืนต้น 1.05 ตารางเมตร/คน 

4. การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.75 
จากการดำเนินการงานส่งผลให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดี 209,269,515 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.34   
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5. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ทางธรรมชาติที่ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาและป้องกัน
การทำลายจนกลายเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ โคก หนอง นา เขตทวีวัฒนา 

ในรอบระหว่าง เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565 กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่กำหนดแล้ว ยกเว้นการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติให้ได้ 4 ตาราง
เมตร/คน สามารถดำเนินการได้ 3.23 ตารางเมตร/คน ซึ ่งใกล้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที ่กำหนดแล้ว  
โดยกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการภายใต้โครงการ Green Bangkok 2030 โดยมีเป้าหมายว่า ภายในปี 2573  
จะสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ 10 ตารางเมตร/คน ตามเป้าหมายที่กำหนดกรุงเทพมหานครสามารถเข้าใกล้เป้าหมาย
พ้ืนที่สีเขียวที่องค์การอนามัยโลกเสนอแนะ และเข้าใกล้เป้าหมายตามโครงการ GREEN BANGKOK 2030 แต่เป็นการ
เพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณ การพัฒนาพื้นที่สีเขียวเชิงคุณภาพยังมีไม่เพียงพอ พิจารณาได้จากเมืองที่ขาดความร่มรื่ นและ 
มีสภาพความร้อนสูงภายในเมือง ปัญหาฝุ่นควันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็น
อีกทางเลือกในการพัฒนาเมือง เพ่ือช่วยดูดซับมลพิษ และเพ่ิมพ้ืนที่นันทนาการให้กับประชาชน 

 
มิติที่ 2.3  ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก 

การดำเนินการของกรุงเทพมหานครในมิติที่ 2.3 ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจร
คล่องตัว และมีทางเลือก มีเป้าหมายหลักคือ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทาง      
ไม่ต้องพึงพารถส่วนบุคคล และการจราจรมีความคล่องตัว ไม่แออัด 

เพื่อบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทาง ไม่ต้องพึงพารถ
ส่วนบุคคล นั้น กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที่ โดยสำนักการจราจร
และขนส่ง ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้า (BTS) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทกรุงเทพ
ธนาคม เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเป็นประจำทุกปี ได้แก่ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  ส่วนต่อ
ขยายสีลม (ตากสิน-เพชรเกษม) และบริหารจัดการเดินรถ (ดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 - 2563) และโครงการ
บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ดำเนินการตั้งแต่ปี 2555) รวมทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อ
ขยาย ทั้งช่วง แบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ -คูคต ซึ่งเปิดให้บริการปลายปี 2563 และอยู่
ระหว่างการศึกษาออกแบบส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 3 ช่วงบางหว้า – ตลิ่งชัน  โครงการรถไฟฟ้าขนาดรองสาย
สีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - สำนักงานเขตคลองสาน) ซึ่งเปิดให้บริการปลายปี 2563 

นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อผลักดันให้เกิดการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน
ขนาดรอง (Feeder) ได้แก่ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) 
สายสีเทา (ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ) และโครงการกอสร้างรถไฟฟ้ารางคูขนาดเบา (Light Rail Transit) สายบางนา -
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้สอดคล้องตาม พรบ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 รวมทั้ง  
ให้บริการนำส่งผู้โดยสาเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน Shuttle Bus ในเส้นทาง เส้นทาง ดินแดง – BTS 
สนามเป้า (B2) 

ในการสร้างทางเลือกในการเดินทางของประชาชนนั้น กรุงเทพมหานครการดำเนินการเพื่อ เพิ่มเส้นทาง
จักรยานให้มีความสะดวกและทั่วถึง โดยได้ดำเนินการเพื่อสร้างเส้นทางจักยานเพิ่มเติมบริเวณถนนที่มีการก่อสร้างใหม่ 
นอกจากนี้สำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินโครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 2) โดยมีบริษัท 
กรุงเทพธนาคม จำกัดเป็นผู้รับสัมปทาน รวมทั้งจัดทำกิจกรรมจุดจอดปลอดภัย โดยสำรวจจุดจอดจักรยานที่มีอยู่เดิม 
และมีกล้อง CCTV ในบริเวณใกล้เคียง ดำเนินการปรับย้ายจุดจอดให้อยู่ในมุมมองของกล้องดังกล่าว พร้อมจัดทำ
ป้าย "จุดจอดปลอดภัย" มาติดตั้ง ขณะนี้ดำเนินการแล้ว ทั้งสิ้น 21 จุด 

นอกจากนี้ ในการสร้างทางเลือกในการเดินทางของประชาชนนั้น กรุงเทพมหานครยังได้ ส่งเสริมการ
สัญจรทางน้ำ โดยสำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนิน โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม 
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ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2563 โดยจัดหาเรือไฟฟ้าเพื่อให้บริการประชาชนทั้งสิ้น 7 ลำ และโครงการเดินเรือ
คลองแสนแสบส่วนต่อขยายระยะทาง 10.50 กิโลเมตรระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (งบ 2563 - 2565) โดยขยาย
เส้นทางเดินเรือต่อจากเส้นทางเดิมตั้งแต่ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ไปยังสำนักงานเขตมีนบุรี และในส่วนของรถโดยสาร
สาธารณะซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของการเดินทางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครนั้น สำนักการจราจรและขนส่ง ได้
ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง เป็นศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ ทั้งแบบ 
Full Function และ Light Function  

ในส่วนของการผลักดันให้การจราจรในพื ้นที ่กรุงเทพมหานครมีความคล่องตัว ไม่แออัดนั ้น
กรุงเทพมหานครโดยสำนักการโยธามีการดำเนินการโครงการในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 22 โครงการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิมโดยการก่อสร้าง (ถนนสายหลัก สะพานข้ามทางแยก ทางลอด และสะพานข้ามแม่น้ำ
เจ้าพระยา) เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักและสายรอง เพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิมพัฒนา
โครงข่ายถนนตามที่ผังเมืองกำหนด และสำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ควบคุมการจราจร ซึ่งได้ดำเนินการ บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือการตรวจสอบและสั่ง
การแก้ไขปัญหาการจราจรและเชื่อมโยงระบบเข้าสู่ศูนย์ควบคุมบริหารจัดการจราจร นอกจากนี้ ในการสนับสนุน
การควบคุมการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณทางแยก สำนักการจราจรและขนส่งได้
เติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้สาย ในพ้ืนที่เป้าหมาย 525  ทางแยก  
 

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม 

ปัญหาและอุปสรรค  
- ไม่มี -  

ข้อเสนอแนะ 
• บริหารจัดการ  

- ควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก เช่น กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตลอดจนขอความ
ร่วมมือกับภาคประชาชน 
 
มิติที่ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายท่ัวทุกพื้นที่ 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ  
1. ทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวของเมืองขาดแผนหลักที่ชัดเจนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษา และเพ่ิมพ้ืนที่

สีเขียวของเมืองปัจจุบันหลายเขตหน่วยงานไม่สามารถจัดหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนได้ 
2. ขาดการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร การพัฒนาเมือง

ที่เกิดขึ้นทำให้พื้นที่สีเขียวในเมืองที่มีไม่เพียงพออยู่แล้วได้รับความเสียหายเพ่ิมขึ้นและลดจำนวนพ้ืนที่ลง เช่น การก่อสร้าง
ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ทำลายไม้ยืนต้นที่ปลูกไว้โดยไม่มีการปลูกทดแทนการปรับปรุงทางเดินเท้ามีการปิดทับโคน
ต้นไม้ด้วยซีเมนต์ทำให้ต้นไม้เติบโตไม่ได้ แคระแกรน การตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้โดยไม่คำนึงถึงหลักการตัดแต่ง 
ที่ถูกต้องทำให้ต้นไม้ได้รับความเสียหาย และสูญเสียร่มเงาที่เป็นสิ่งจำต่อการลดปัญหาความร้อนภายในเมือง เป็นต้น 

3. การจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็นสีเขียวนโยบายไม่ชัดเจน เปลี่ยนแปลงไปตามวาระของผู้บริหาร ไม่มี
นโยบายในการจัดหาที่ดินเป็นของตนเองเน้นใช้ขอรับการสนับสนุนโดยขอใช้พื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ 
โดยวิธีเช่า ซึ่งแนวทางดังกล่าวส่งผลให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถคาดการณ์ การพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ/
สวนหย่อมและการกระจายตัวของพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม และใน
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ระยะยาวหากหน่วยราชการที่เป็นเจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะนำพื้นที่ดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในภารกิจอื่น  ๆ พื้นที่
สวนสาธารณะที่มีอยู่มีแนวโน้มลดลง 

• ด้านกฎหมาย  
กฎหมายไม่เอ้ือให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นสามารถนำมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางภาษี

มาใช้เพ่ือการผลักดันให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษา และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของเมืองได้ ใช้มาตรการทางผัง
เมืองเพ่ือในการรักษาพ้ืนที่สีเขียวที่มีอยู่ และเพ่ิมสัดส่วนพ้ืนที่เขียวในเมือง 

• ด้านงบประมาณ  
ที่ดินมีราคาสูง การใช้ประโยชน์ที่ดินมุ่งเน้นให้ความสำคัญทางด้านธุรกิจและพื้นที่อยู่อาศัยเป็นหลัก

พิจารณาได้จากการจัดทำผังเมืองรวมทุกฉบับมีการเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื ้นที ่ส ีเขียวไปเป็นพื ้นที่  
เพ่ือการพานิชย์และอยู่อาศัยมากข้ึน  

• ด้านอ่ืน ๆ  
พื้นที่สีเขียวซึ่งพัฒนาไว้แล้วเกิดความเสียหายและถูกทำลายจากนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาสาธารณูปโภคของเมือง และจากประชาชน 
 

     ข้อเสนอแนะ 
• บริหารจัดการ  
1. สร้างความชัดเจนของทิศทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมืองโดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

สีเขียวของกรุงเทพมหานครเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาให้มีความชัดเจนเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน 

2. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการพื ้นที ่สีเขียวเพิ ่มเติมจากระบบ
ฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่แล้ว เช่นระบบบริหารจัดการไม้ยืนต้นของ กรุงเทพมหานคร 
ระบบบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

3. ควรมีนโยบายในการจัดหาพื้นที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่สี เขียวเป็นของกรุงเทพมหานครเอง หรือ
ของภาคเอกชน ประชาชน โดยใช้มาตรการทางภาษีเพื่อให้พื้นที่การพัฒนาพื้นที่สีเขียวเกิดความเหมาะสม และ
สามารถควบคุมการกระจายตัวของพ้ืนที่สีเขียวได้ครอบคลุมการให้บริการประชาชน  

4. สอดแทรกการพัฒนาพื้นที่สีเขียวไปในทุกมิติของการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร เช่น  

     4.1 การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมือง เช่นการก่อสร้างถนน ปรับปรุงทางเท้า ปรับปรุง
ฟ้ืนฟูคูคลอง การสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ากำหนดให้การปลูกไม้ยืนต้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เป็นต้น  
                     4.2 นำหลักการด้านภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม (Landscape architecture) ใช้เพิ่มมูลค่าทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่ภาพรวมของพื้นที่กรุงเทพมหานครสร้างความสวยงาม ให้แก่พื้นที่โดยการ
ออกแบบควบคู่ไปกับการเพิ่มความร่มรื่นของพรรณไม้ไม่ควรดำเนินการสร้าง ปรับปรุงถนน สะพานลอย ทางเท้า 
เกาะกลางถนน ทางจักรยาน เพียงอย่างเดียว 

    5. ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเน้นการประเมินผลในรูปแบบ
การบูรณาการโดยใช้พัฒนาพื้นที่สีเขียวเป็นหลัก (Agenda) มีเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และเจ้าภาพรวมในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

• ด้านกฎหมาย 
1. ประสานงานกับรัฐบาลเพ่ือขอรับการสนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ของ

ท้องถิ่นต่าง ๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานครพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ว่างเปล่าที่หน่วยงานเป็นเจ้าของเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียวให้แก่เมืองและลดปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยประชาชน หรือนำมาตรการทางภาษีและมาตรการ 
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ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้กับ
พ้ืนที่สีเขียวซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน 

2. ผลักดนัให้มาตรการทางผงัเมืองตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคบัผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
เรื่องการจัดให้มีพ้ืนที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

3. ผลักดันมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกำหนดของแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การควบคุมความหนาแน่น มวลอาคาร และที่ว่างในเรื่องอัตราส่วนของที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (OSR)  ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มีพ้ืนที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมที่มีความสัมพันธ์กับขนาดพ้ืนที่ของอาคารโดยในส่วนพื้นที่ว่าง
อันปราศจากสิ่งปกคลุมดังกล่าวได้กำหนดให้มีพ้ืนที่น้ำซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 เพื่อเหตุผลของ
การบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบนพื้นผิวและลดปัญหาภาวะโลกร้อนและให้มีพ้ืนที่น้ำซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของที่ว่าง 

 
มิติที่ 2.3 ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก 

ปัญหาและอุปสรรค  
• ด้านกฎหมาย   

1. การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายรอง 
จำเป็นต้องดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ ทำให้การดำเนินงานล่าช้าออกไป 

2. กรุงเทพมหานคร ควรมีมาตรการในการควบคุมมิให้รถประเภทอื่น ๆ มาวิ่งบนเส้นทาง
จักรยาน เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันการชำรุดของทางจักรยาน 

3. ยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการควบคุมการจราจรให้กรุงเทพมหานครอย่างครบถ้วน 
• บริหารจัดการ 

1. การบูรณาการระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานภายนอก เนื่องจากมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบรถไฟฟ้านอกเหนือจากกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงาน 
เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาการเชื่อมต่อการ
ดำเนินทางด้วยรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ร่วมกัน รวมถึงการเดินทางด้วยรถประจำทาง และการเดินทางสัญจรทางน้ำ ซึ่ง
ควรมีการสำรวจสถิติผู้ใช้งานเพ่ือเชื่อมต่อการเดินทางจากขนส่งมวลชนแต่ละประเภทสู่ขนส่งมวลชนประเภทอ่ืน ใน
แต่ละจุด  

2. การพัฒนาเส้นทางจักรยาน ขาดการศึกษาประเมินศักยภาพของเส้นทางจักรยานที่มีอยู่เดิม 
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเส้นทางไปยังพื้นที่พัฒนาโดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) รวมถึงการสำรวจเส้นทางใหม่ ๆ 
และยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของเส้นทางที่ชัดเจน ระหว่างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยง กับเส้ นทาง
จักรยานเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทาง  

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ 

1. กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อการบูรณาการ
เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนระบบรางสายต่าง ๆ ร่วมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
รถไฟฟ้านอกเหนือจากกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงาน เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม)  
การรถไฟแห่งประเทศไทย  

2. การพัฒนาเส้นทางจักรยาน ควรมีการแยกประเภทประเภทของเส้นทางจักรยาน 
ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และลักษณะของเส้นทางเพื่อกำหนดมาตรการสนับสนุนการใช้จักรยานที่แตกต่างกัน 
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เส้นทางเพ่ือการสัญจร เส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยว และมีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชน บริษัทเอกชน หรือ Start Up 
เข้าสู่ธุรกิจจักรยาน เช่น การเช่าจักรยาน ในลักษณะเดียวกับโครงการปันปั่น เป็นต้น  

3. ควรใช้ผลการศึกษาของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองในการเชื่อมโยงการพัฒนาพ้ืนที่ 
และการเดินทางโดยเฉพาะขนส่งมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ  

• ด้านกฎหมาย 
ควรมีการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา 

พื ้นที ่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน หรือ TOD (Transit Oriented Development) ทั ้งข้อกำหนดผังเมืองรวม 
กฎหมายควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และ
ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการก่อสร้างโครงสสร้างพ้ืนฐานของเมือง  

 
คาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  

มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม 
-  ไม่มี  - 

มิติที่ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายท่ัวทุกพื้นที่ 
      แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของที่พ้ืนที่สีเขียวในภาพรวมของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะเพ่ิมจำนวน

และกระจายตัวเพื่อให้บริการประชาชนครอบคลุมพื้นที่เขตต่าง ๆ มีมากขึ้น แต่เนื่องจากถูกจำกัดด้วยพื้นที่ในการสร้าง
สวนสาธารณะทำให้การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอนาคตจะเป็นในรูปแบบสวน  pocket park คือการใช้พื้นที่ว่าง เช่น มุมตึก 
ซอกซอย ไปจนถึงหลังคา โดยออกแบบให้เป็นพื้นที่ส่วนรวมประชาชนสามารถเข้าดูและใช้งานร่วมกันได้ ส่งผลให้
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้เมือง ทำให้คนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันในพ้ืนที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้พ้ืนที่โดยรอบ  

กรณีพื้นที่สีเขียวซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง
ให้ไม่เกิดความแออัด ได้แก่สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ แหล่งน้ำ ที่ลุ่ม ที่ว่าง พื้นที่ไม้ยืนต้น พื้นที่เกษตรกรรม 
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งหลายพื้นที่ที่ผ่านมาการผลักดันทางยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตาม
มาตรฐานสากลมุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามกระจายทั่ว
พื้นที่ ตลอดจนดำเนินความพยายามอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้น 
แต่เนื่องจากการขยายตัวของระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ทั่วพ้ืนที่กรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครทางราง ขาดแนวทางการ
ปลูกทดแทนที่ชัดเจนทำให้กรุงเทพฯ สูญเสียพื้นที่สีเขียวและไม้ยืนต้นไปเป็นจำนวนมาก แนวทางพื้นที่สีเขียวเพื่อใช้
พัฒนาเป็นพื้นที่สวนกรุงเทพฯ ยังคงใช้แนวทางการเช่า และขอใช้พื้นที่จากหน่วยงานต่าง ๆ  เป็นหลักซึ่งขาดความยั่งยืน 
ควบคุมการกระจายตัวเพื่อการให้บริการแก่ประชาชนได้ยาก ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินของกรุงเทพฯ เปลี่ยนพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่เพื่อการพานิชย์และพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้น การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
รักษาพื้นที่สีเขียวประเภทอื่น ๆ ไม่เอื้อให้ท้องถิ่นสร้างความร่วมมือร่วมกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
การพัฒนากรุงเทพมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากลตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการมุ่งเน้นความสำคัญไปที่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในรูปแบบการเพิ่มปริมาณไม้ยืนต้น
ให้มากขึ้นในรูปแบบการสร้างการเชื่อมต่อของพื้นที่ร่มเงาให้แก่เมืองระยะยาวจะเป็นสร้างสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กลับคืนสู่เมืองซึ่งจะเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
มิติที่ 2.3 ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก  

แนวโน้มในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในความรับผิดชอบ
ของกรุงเทพมหานครและในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ในปีงบประมาณ 2565 นั้น  ยังอยู่ระหว่างการ
ดำเนินการให้ครอบคุลมพื้นที เส้นทางส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งจะทยาอยเปิดใช้งานในต้นปีงบประมาณ 
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พ.ศ.2566 หรืออยู่ในกระบวนการศึกษาความคุมค่าและกระบวนการ PPP ตาม พรบ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ. 2562 แต่ทั้งนี้ การขนส่งมวลชนระบบรางสายหลัก ตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่ง
มวลสายหลักและสายรอง ในกรุงเทพฯและปริมณฑล (M-MAP) ได้รับการกำหนดพื้นที่ เส้นทาง และระยะเวลาการ
ดำเนินงานไว้ทั้งหมดแล้ว สิ่งที่กรุงเทพมหานครจำต้องดำเนินการต่อไป คือ การกำหนดมาตรการเพื่อรองรับขนส่ง
มวลชนระบบรางสายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีบริการขนส่งประชาชนเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางสู่
ระบบหลัก (Feeder) การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development : TOD) และ
การพัฒนาจุดเชื่อมต่อระหว่างขนส่งมวลชนแต่ละประเภท ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีแนวโน้มลดการพึ่งพาการเดินทาง
ทางถนนลง 

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังต้องคำนึงถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
เพื่อสนับสนุนการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง (Non-Motorized Transport) โดยให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาทางจักรยานในพื้นที่ถนนสายใหม่ และการสร้างมาตรฐานและมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยผู้ใช้จักรยาน
ในเขตเมือง รวมทั้งการพัฒนามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานในการจัดระบบการจราจร ด้วยการ
นำระบบเทคโนโลยีระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport Systems) มาใช้ในการจัดการจราจร 
เช่น การบูรณาการข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณแยกสำคัญต่าง ๆ และการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการจราจรเป็นพื้นที่ (Area Traffic Control) เป็นต้น  
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ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 
 

ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน 

 
 

มิติ 

จำนวนตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน

หลัก 

ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 

มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวก สวัสดิการ และการดูแล
สุขภาพใหกับผู้สูงอายุ คนพิการ และ
เด็กด้อยโอกาส 

4 - 3 - 1 

มิติที่ 3.2  การศึกษาสำหรับทุกคน 
 

5 - 4 - 1 

                     รวมทั้งสิ้น 9 - 7 - 2 
คิดเป็นร้อยละ 100 - 75 - 25 

 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

ไว้จำนวน 9 ตัวชี้วัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.79 ประกอบไปด้วย  
2 มิต ิ5 เป้าหมาย 6 เป้าประสงค์ 8 ตัวชี้วัดหลัก ดังนี้ มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และการ
ดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส มี 3 เป้าหมาย 3 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 3 โครงการ/
กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ตัวชี้วัด และไม่ได้ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัดเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ และมิติที่ 
3.2  การศึกษาสำหรับทุกคน มี 2 เป้าหมาย 3 เป้าประสงค์  5  ตัวชี้วัด 5 โครงการ/กิจกรรม โดยอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 4 ตัวชี้วัดและไม่ได้ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัดเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ  

ภาพรวมการดำเนินงานด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคนประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก
และตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมและครบถ้วนตามภารกิจของ
กรุงเทพมหานครยิ่งขึ้น รวมทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด  อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.78 และไม่ได้
ดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นรอ้ยละ 22.22 
 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตาม สยป.02  
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 
ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน ประกอบด้วย  2 มิต ิ5 เป้าหมาย 6  เป้าประสงค์  9 ตัวชี้วัดหลัก   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่  3.1  การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส  
(มี 3 เป้าหมาย 3 เป้าประสงค์  4  ตัวชี้วัด 3 โครงการ   รวมงบประมาณท่ีได้รับ  2,167,000 บาท/งบประมาณที่ใช้ 423,295.60 บาท) 
เป้าหมายที ่3.1.1  ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด รวมงบประมาณที่ได้รับ – บาท งบประมาณท่ีใช้ -  บาท) 
 เป้าประสงค์ที่ 3.1.1.1  ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก ( มี 1 ตัวช้ีวัด) 

1) จำนวนของสถานีขนส่งมวลชนที่ได้รับการ
ออกแบบหรือปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
 
 
 
 

16 สถาน ี ไม่ได้รับงบประมาณ
 

   ✓ 
ไม่ได้รับงบประมาณ
โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงจุด

รับส่งคนพิการและ
ผู้สูงอายุในระบบ

ขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร  
( 5 ล้านบาท) 

- 

เป้าหมายที่ 3.1.2  เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด รวมงบประมาณท่ีได้รับ 450,900 บาท/งบประมาณท่ีใช้ 423,295.60 บาท) 
 เป้าประสงค์ที่ 3.1.2.1  เด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาสมวัย ( มี 1 ตัวช้ีวัด) 

1) ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรยีนกรงุเทพมหานครมี
พัฒนาการสมวัย 
 
 
 

ร้อยละ 95 งบประมาณที่ไดร้ับ 
450,900 บาท 
งบประมาณที่ใช้ 

423,295.60 บาท
 

 ✓ 
ร้อยละ 50 

(มีการจัดอบรม
อาสาสมัครผู้ดูแล
เด็กในทุกศูนย์ 

  การดำเนินงานมีการจดัอบรม
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจำนวน 
279 คน ให้มีความรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการประเมิน
พัฒนาการและส่งเสริม
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การเตรียมการ

ประเมิน
พัฒนาการสมวัย

ของเด็กก่อน 
วัยเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็ก 
ก่อนวัยเรียน 

กรุงเทพมหานคร) 

พัฒนาการเด็ก ตามคู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย Developmental 
Surveillance and Promotion 
Manual (DSPM)  
- รุ่นที่ 1 วันท่ี 18-19 มกราคม 
2565 
- รุ่นที่ 2 วันท่ี 25-26 มกราคม 
2565  
- รุ่นที่ 3 วันท่ี 27-28 มกราคม 
2565  
และจะมีการประเมินพัฒนาการ
สมวัยของเด็กก่อนวัยเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานครทั้งหมด 
จำนวน 18,883 คน ในพื้นที่ 
45 สำนักงานเขตช่วงเดือน
กันยายน 2565 โครงการ
สำคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร เป้าหมายของ
โครงการ เพื่อพิจารณาและ
จัดสรรงบประมาณหมวดวสัดุใน
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

การยกระดับและพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรยีน
กรุงเทพมหานคร ให้มคีุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
เพื่อให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การดูแลเฝ้าระวังและส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กปฐมวยั และ
ติดตาม และประเมินผลศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรยีน
กรุงเทพมหานคร ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 

เป้าหมายที่ 3.1.3  ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี (มี 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วดั รวมงบประมาณท่ีได้รับ 1,716,100 บาท/งบประมาณที่ใช้ - บาท) 
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.3.๑  ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพและป้องกันการเป็นผู้ป่วยทุพพลภาพและอยู่ในภาวะพึ่งพิง ( มี 2 ตัวช้ีวัด) 

1. ร้อยละของสูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและต้องการ
การเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองได้รับ
การบริการตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนดทั้ง
ในมิติสุขภาพและสังคม 

ร้อยละ 60 งบประมาณที่ไดร้ับ 
176,100 บาท 
งบประมาณที่ใช้  

- บาท


 ✓ 
ร้อยละ 65.45 

  

  ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง     
และต้องการการเยี่ยมบ้านหรือการ
ดูแลแบบประคับประคองได้รับ
บริการ ตามมาตรฐานตามที่
กรุงเทพมหานครกำหนดในมิติ
สุขภาพ มีจำนวน 1,044 ราย 
จากจำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงและต้องการการเยี่ยมบ้าน
หรือการดูแลแบบประคับประคอง
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ทั้งหมด 1,595 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 65.45 โดยมโีครงการการ
พัฒนาระบบส่งต่อเพื่อการ
พยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA 
Home Ward Referral System) 
เป็นโครงการสำคญัซึ่งมีเปา้หมาย 
ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาความรู้และทักษะการใช้
โปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA 
Home Ward Referral 
Program) เพื่อพัฒนาความรู้ 
และทักษะการใช้โปรแกรมการส่ง
ต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่
บ้าน (BMA Home Ward 
Referral Program) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นพยาบาล
วิชาชีพจากสำนักอนามัย จำนวน 
138 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่น
ละ 69 คน รูปแบบการจัด
ประชุมผา่นระบบทางไกลผ่าน
จอภาพ ระหว่างวันท่ี 26-27 
พฤษภาคม 2565 



133 
 

   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมี
สมรรถภาพรา่งกายดีขึ้น 

ร้อยละ 65 
(6,700 คน 

จาก  
10,350 คน) 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
1,540,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ 
- บาท


 ✓ 
อยู่ระหว่าง

ดำเนินการติดตาม
ผลของศูนย์บริการ

สาธารณสุข  

  สำนักอนามัย โดยศูนย์บริการ
สาธารณสุข 69 แห่ง ได้
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
โครงการ ข้อมลูชุมชน และ
จำนวนกลุ่มเปา้หมายทีเ่ข้าร่วม
โครงการ โดยมีศูนย์บริการ
สาธารณสุข ที่ส่งข้อมลูแล้ว 
จำนวน 60 แห่ง จำนวน 300 
ชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 9,136 คน 
และกองสรา้งเสริมสุขภาพอยู่
ระหว่างดำเนินการตดิตาม
ศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน
อีก จำนวน 9 แห่ง ซึ่งมี
โครงการสำคัญคือ โครงการ 
BKK Advance Geriatric Care 
(BKK AGC Project) ซึ่งจะ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ
ผู้เข้าร่วมโครงการในช่วงเดือน
สิงหาคม 2565 ซึ่งมเีป้าหมาย
ในการส่งเสริมประชาชนใน
ชุมชนมีการพัฒนาสมรรถภาพ
ร่างกายเพื่อป้องกันดูแล 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ระยะยาว (Preventive Long 
Term Care) 
 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 3.1   ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด  - 3 - 1  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 3.2  การศึกษาสำหรับทุกคน 
(มี 2 เป้าหมาย 3 เป้าประสงค์  4  ตัวชี้วัด 5 โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณที่ได้รับ  ๔,๙๕๐,๘๐๐.00   บาท/งบประมาณท่ีใช้ -  บาท) 
เป้าหมายที่ 3.2.1 การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วดั) 
เป้าประสงค์ที่ ๓.2.๑.1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ (มี 1 ตัวช้ีวัด) 

1. จำนวนของโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิด
การจัดการศึกษาพิเศษ (เรยีนร่วม) สำหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ 

เพิ่มขึ้น 3 
โรงเรียน 

 

ไม่ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 60 

อยู่ระหว่างการ
ประเมินความ
เหมาะสมและ

ความพร้อมของ
โรงเรียนที่ประสงค์

ขอเปิดการจดั
การศึกษาพิเศษ 

(เรียนร่วม) 
จำนวน 4 
โรงเรียน 

 

  ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม
โรงเรียนที่ประสงค์ขอเปิดการ
จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) 
จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียน
คลองมหาสวสัดิ์ เขตทวีวัฒนา 
โรงเรียนวดัพระยาสเุรนทร์ (บุญ
มีอนุกูล) เขตคลองสามวา 
โรงเรียนวดับางนาใน (รื่น ศยา
มานนท์) เขตบางนา และ
โรงเรียนวดัเทวสุนทร เขต
จตุจักร ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ประเมินความเหมาะสมและ
ความพร้อมของทั้ง 4 โรงเรยีนมี
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ คือ 
กิจกรรมการเปดิการจดั 
การศึกษาพิเศษ (เรยีนร่วม) ใน
โรงเรียนสังกัด กทม. มเีป้าหมาย 
เพื่อเพ่ิมจำนวนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครที่เปิดการจัด  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       การศึกษาพิเศษ (เรยีนร่วม) 
จำนวน 3 โรงเรียน 

เป้าหมายที่ 3.2.2  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (มี 2 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๓.2.๒.๑  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ( มี 2 ตัวช้ีวัด) 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
วิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๕๐ เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลงั 

ร้อยละ 10 
ทั้ง 3 ระดับ 

(ป.๖, ม.๓ และ 
ม.๖) 

ไม่ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 50 

  ได้มีการดำเนินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2564 ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์เรยีบร้อยแล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างการประมวลผลการ
ทดสอบ โดยมีโครงการ/
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง คือ 
กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบ 
Pre O-NET สำหรับนักเรียนช้ัน 
ป.6 มีเป้าหมายที่จะเก็บข้อมลู
ผลการทดสอบเตรยีมความ
พร้อมของนักเรียน เพื่อนำไป
พัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

2. ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อ
ความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Programme 
for International Student Assessment: PISA) 
ของนักเรียนในสังกัด กทม. 

400 คะแนน ไม่ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 10 

  ไม่ได้รับงบประมาณในการจดัทำ
โครงการ Pre-PISA แต่ได้มีการ
ประสานกับทางสถาบันส่งเสรมิ
การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่เป็นหน่วยจดัการ
ทดสอบและโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อทำการทดสอบโดยทาง
สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้จัดการโปรแกรม PISA ของ
ประเทศไทย ได้แจ้งในการประชุม
ผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุม
สอบสำหรับการจัดสอบรอบ
ทดลองใช้เครื่องมือ PISA2022 
เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 
สรุปได้ว่า จากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ทำให้การ
ประเมิน PISA ต้องเลื่อนรอบการ
ประเมินจาก PISA2021 เป็น 
PISA2022 โดยยกเลิกการสอบ
รอบทดลองใช้เครื่องมือ (Field 
Trial) ในเดือนสิงหาคม 2564 
และจะดำเนินการสอบรอบการ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

 
 

      วิจัยหลัก (Main Study) ในเดือน
สิงหาคม 2565 

เป้าประสงค์ที่ ๓.2.๒.2  นักเรียนได้รับการพัฒนาสมวัยและมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี (มี 2 ตัวช้ีวัด) 

1. ร้อยละของนักเรียนไดร้ับการสง่เสริมและพัฒนา
ให้มีพัฒนาการสมวัยและมี IQ และ EQ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 งบประมาณทีไ่ดร้ับ 
๔,๙๕๐,๘๐๐.00 

บาท 
งบประมาณที่ใช้ 

- บาท


 ✓ 
อยู่ระหว่าง

จัดทำ
เครื่องมือท่ีใช้
ในการติดตาม
พัฒนาการ

ของนักเรียน 

  อยู่ระหว่างจัดทำเครื่องมือท่ีใช้ใน
การติดตามพัฒนาการของ
นักเรียน มีกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้อง คือ  
- กิจกรรมนิเทศการส่งเสรมิให้
นักเรียนมีพัฒนาการสมวัยใน
สถานศึกษา มีเป้าหมายในการ
อบรมผูส้อนให้มีความรู้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรยีน 
- โครงการส่งเสรมิและพัฒนา IQ 
EQ และพัฒนาการทางกายของ
นักเรียนในสังกัด มเีป้าหมาย เพื่อ
อบรมให้ความรู้กับครู และ
ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรยีน 
(ใช้งบประมาณ ๔,๙๕๐,๘๐๐ 
บาท) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

 

2. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมผีลงานของนักเรียนท่ีเกิด
จากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ 95  ไมไ่ดร้ับงบประมาณ


   ✓ 
โครงการที่

สนับสนุนตัวช้ีวัด
ไม่ได้รับ

งบประมาณ 

- 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 3.2   ทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด  - 4  - 1  

รวมตัวชี้วัดด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน ทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด  - 7 - 2  
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน  

ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน 

 ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหน่วยพื้นฐานที่สำคัญของสังคม หากคนในสังคมได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
ย่อมจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะเกิดปัญหาทางสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมา อาทิ ปัญหาอาชญกรรม 
ปัญหายาเสพติด ฯลฯ การพัฒนาเมืองให้เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยสำหรับคนทุกคนได้นั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ทุกคน 
ในสังคมสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เหมือนกัน แม้จะมีพื้นฐานที่แตกต่างกันทั้งในฐานะ อาชีพ สภาพความเป็นอยู่   
แต่การจะลดความรุนแรงของปัญหาความเหลื่อมล้ำนั้น จำเป็นต้องอาศัยการดำเนินการจากภาครัฐ ในการเข้าไป
ช่วยดูแลสวัสดิการ การสงเคราะห์ ตลอดจนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตให้กับคนในสังคม       
การพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครสำหรับทุกคน จึงเป็นภารกิจที่มีความสำคัญในการสร้างความเท่าเทียม
และเสมอภาคให้กับคนในเมืองผ่านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ การสงเคราะห์ การดูแลสุขภาพ และ
การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในสังคม 

 เนื่องด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2561-2565) ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การ
ดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนประเด็นมุ่งเน้น ปรับลดการดำเนินการ    
ให้สอดคล้องกับงบประมาณและทรัพยากรของกรุงเทพมหานคร จึงทำให้แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2565 มีประเด็นสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร 2 มิติ คือ (1) การจัด 
สิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และ เด็กด้อย
โอกาส และ (2) การศึกษาสำหรับทุกคน โดยตัวชี้วัดส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2570) โดยเพิ่มหรือขยายเป้าหมายให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เช่น การออกแบบหรือ
ปรับปรุงสถานีขนส่งมวลชน การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง/การเยี่ยมบ้าน การส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย
ผู้สูงอายุ  การส่งเสริมพัฒนาการสมวัยของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร การเพ่ิม
จำนวนโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) นอกจากนี้ยังได้มีการนำตัวชี้วัดจากแผนระดับชาติมาบรรจุ
เป็นประเด็นมุ ่งเน้นในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร อาทิ การส่งเสริม  IQ EQ ของนักเรียนในโรงเร ียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  
 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ในช่วงครึ่งปีงบประมาณ    
ที่ผ่านมายังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมจำเป็นต้องสอดคล้องกับมาตรการที่ใช้รัฐในการควบคุมการแพร่ดระบาด การรวมกลุ่มจัดกิจกรรม 
การเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน การดำเนินการที่มีคนจำนวนมากที่จะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดต้องงด/เลื่อน
การดำเนินการออกไป หรือปรับรูปแบบการดำเนินการซึ่งอาจทำให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าการดำเนินการในช่วง
สถานการณ์การปกติ นอกจากนี้ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้บางโครงการไม่ได้รับงบประมาณ จึงไม่สามารถ
ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดได้ ทำให้การดำเนินการส่วนใหญ่ในช่วงครึ่งปีงบประมาณจึงอยู่ระหว่างดำเนินการ 
ยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

 มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุ  คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส  

กรุงเทพมหานครดำเนินงานโดยมีเป้าหมายให้กลุ่มคนทุกช่วงอายุได้รับการดูแลให้มีชีวิตที่เป็นสุข 
สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างครบวงจรตั้งแต่เด็กให้เติบโต   
อย่างมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา เพ่ือเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพของสังคม ให้การดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
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เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ รวมทั้งยังให้การดูแลกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติทั่วไปอย่างปกติสุข  
มีศักดิ์ศรี ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การดำเนินงานของมิติ 3.1 เป็นเรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ 
และการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพ โดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับมหานครสำหรับทุกคน ที่ผ่านมายังคงมีการดำเนินการตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี โดยเพิ ่มหรือขยายเป้าหมายให้มีความครอบคลุมมากขึ ้น เช่น   
การออกแบบหรือปรับปรุงสถานีขนส่งมวลชน การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึ งพิง/การเยี่ยมบ้าน การส่งเสริม
สมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุ และการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร โดยมีการกำหนดโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖5 ของหน่วยงาน ได้แก่ โครงการ
ก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการและผู้สูงอายุในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครโครงการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร โครงการบูรณาการระบบส่งต่อ  
เพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะท้าย โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาล ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม
เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก 
กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจร
และขนส่ง มีแผนดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการและผู้สูงอายุในระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก ด้วยการออกแบบก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภค 
หรือจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการตามหลัก Universal Design บริเวณสถานีขนส่งมวลชน
และจุดเชื่อมต่อการเดินทางโดยรอบ จำนวน 22 จุด ใน 16 สถานี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักการจราจร
และขนส่งไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการ แต่ทั้งนี้ สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับ งบประมาณดำเนินโครงการ
ก่อสร้างลิฟต์สาหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตามแนวเส้นทางสัมปทาน  
จำนวน 19 ตัว ใน 16 สถานี ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 และจะสิ้นสุดโครงการในปี 2565 และโครงการ
จัดหารถและบริหารจัดการเดินรถสาหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จำนวน 30 คัน 
เพ่ือให้บริการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2567 
                    ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน มีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร 279 แห่ง ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร มีการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจำนวน 279 ศูนย์ (3 รุ่น) รุ่นที่ 1    
วันที่ 18-19 มกราคม 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 25-26 มกราคม 2565 รุ่นที่ 3 วันที่ 27-28 มกราคม 2565  
ให้มีความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินพัฒนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) และจะมีการประเมิน
พัฒนาการสมวัยของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครทั้งหมด จำนวน 18,883 คน 
ในพ้ืนที่ 45 สำนักงานเขตช่วงเดือนกันยายน 2565 
  ด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพด้านร่างกายแก่ผู้สูงอายุ 
ดำเนินโครงการ BKK Advance Geriatric Care (BKK AGC Project) ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมประชาชนในชุมชน
มีการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายเพื่อป้องกันดูแลระยะยาว (Preventive Long Term Care)  ดำเนินการโดย
ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ ข้อมูลชุมชน และจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการ จากชุมชน 345 ชุมชน ใน 50 เขต ซึ่งจะทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 และการส่งต่อผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองหรือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน ดำเนินโครงการการพัฒนาระบบส่งต่อเพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน 
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(BMA Home Ward Referral System) เป็นโครงการสำคัญ ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
ความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Program)
เพื ่อพัฒนาความรู ้ และทักษะการใช้โปรแกรมการส่งต่อเพื ่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward 
Referral Program) กลุ่มเป้าหมายเป็นพยาบาลวิชาชีพจากสำนักอนามัย จำนวน 138 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 
69 คน รูปแบบการจัดประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ปัจจุบัน
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและต้องการการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคอ งได้รับบริการ ตาม
มาตรฐานที่กรุงเทพมหานคร กำหนดในมิติสุขภาพ มีจำนวน 1,044 ราย จากจำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและ
ต้องการการเยี่ยมบ้านหรือการดูแลแบบประคับประคองทั้งหมด 1,595 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.45 

มิติที่ 3.2  การศึกษาสำหรับทุกคน  
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) มิติที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน 

มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้คนกรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ทั้งการศึกษา
ในระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กในวัยเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนทกุวัย 
ทั้งนี้ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
การเข้าถึงการศึกษาของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงเตรียมความพร้อมของโรงเรียนสำหรับจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) และยังมุ่งพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คะแนน
จากการทดสอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นเป้าหมายในการประเมิน ควบคู่ไปกับการคืนครูสู่
ห้องเรียนและผลักดันให้ผู้เรียนมีชั่วโมงเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง ในส่วนการศึกษา
ตลอดชีวิตมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน พร้อมทั้งพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ตามอัธยาศัย แต่อย่างไรก็ตาม  ภายหลังการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้มีประเด็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะผู้เรียนมาเป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดในการพัฒนาการศึกษา อาทิ การพัฒนาการสมวัยของผู้เรียน 
การมีทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จึงทำให้กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทาง            
ในการพัฒนาการศึกษา จึงได้มีการกำหนดตัวชี้วัดด้านพัฒนาการสมวัย การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการศึกษา         
และการส่งเสริมทักษะด้านนวัตกรรมให้กับผู้เรียน เพื่อให้การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับประเทศ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษา แบ่งตามด้าน ดังนี้  
ด้านการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ตามแนวคิด Education for all 

โดยทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ถูกแบ่งแยกด้วยเชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์  ฯลฯ จึงได้มีการกำหนด
ตัวชี้วัดในการเพิ่มจำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของ
นักเรียน โดยได้มีการดำเนินกิจกรรมการเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งจะมีการตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสงค์เปิดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) และพิจารณาความเหมาะสมตลอดจน
ความพร้อมของโรงเรียน  

ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มีการกำหนดเป้าหมายย่อยเป็น 4 แนวทาง คือ 
(1) การมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้มีการใช้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

มากำหนดเป็นเป้าหมาย โดยทางสำนักการศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
แบบทดสอบ Pre O-NET สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเป้าหมายที่จะเก็บข้อมูลผลการทดสอบเตรียม
ความพร้อมของนักเรียน เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการทดสอบ    
O-NET เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลคะแนนสอบ  
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(2) การใช้ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบการประเมินผลนักเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิกองค์กร
เพื ่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Programme for International Student Assessment: PISA) ของ
นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัด
เตรียมการสอบ ซึ่งคาดว่าจะจัดข้ึนในช่วงเดือนมีนาคม 2565  

(3) การส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนให้มีพัฒนาการสมวัยและมี IQ และ EQ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ทางสำนักการศึกษาดำเนินการจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามพัฒนาการของนักเรียน พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้แก่
ครูผู้สอนให้มีความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน และจะมีการนิเทศการส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการสมวัย
ในสถานศึกษา 

(4) การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นนวัตกร อันเป็นทักษะที่สำคัญ 
ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำทักษะความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตในอนาคตได้   

➢ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะระดับด้าน  

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ยังเป็นปัจจัย
หลักที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องด้วยหน่วยงานจำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ซึ่งส่งผลให้บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ หรือจำเป็นต้องเลื่อนการดำเนินการออกไป 
รวมถึงในด้านงบประมาณที่จำกัดจึงทำให้บางโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณส่งผลให้ไม่สามารถ
ดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ ได้ นอกจากนี้ยังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิ เฉพาะ
ทาง ส่งผลต่อการประเมินและติดตามพัฒนาการของเด็กวัยเรียน 

ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ควรมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำเนินการ โดยเฉพาะการนำฐานข้อมูลมาร่วมวิเคราะห์และนำไปปฏิบัติงาน อาทิ นำข้อมูลไประบุกลุ่มเป้าหมาย 
และควรมีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุ  คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส 

ปัญหาและอุปสรรค  
• ด้านบริหารจัดการ 

- ศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานศูนย์ในเรื ่องผู้ดูแลเด็ก 
ขาดวุฒิการศึกษาเฉพาะทาง สภาพแวดล้อมภายในศูนย์ยังต้องปรับปรุง สถานที่คับแคบ ฯลฯ 
  - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้การดำเนิน
โครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ไม่สามารถดำเนินการได้
ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมในลักษณะเดิม เนื่องจากต้องดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุข  

• ด้านทรัพยากร 
-  ศูนย์บริการผู้สูงอายุมีจำนวนน้อย  และไม่กระจายตัวครอบคลุมความต้องการของประชาชน    

ในพ้ืนที่ทั้ง ๕๐ เขต 
• ด้านงบประมาณ  

 - โครงการสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ กทม. ไม่ได้รับการจัดสร ร
งบประมาณ ได้แก่ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการและผู้สูงอายุในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
(5,000,000 บาท)  ใน 16 สถานี ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการได้  
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ข้อเสนอแนะ 
• ด้านบริหารจัดการ 

- ด้านสวัสดิการสังคม ควรจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มบริการ 
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินผล 

- ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องทราบถึงพัฒนาการของเด็ก 
แต่ละคน เนื่องจากเด็กแต่ละคนอาจมีระดับพัฒนาการที่แตกต่างกันแม้อยู่ในช่วงวัยเดียวกัน การมีสภาพแวดล้อม    
ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก การมีผู้ดูแลเด็กที่มีความรู้มีวุฒิเฉพาะทาง ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กมีบทบาทสำคัญ         
ในการร่วมดูแล การประเมินและติดตามพัฒนาการเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถบอกพัฒนาการเด็กเทียบกับ  
มาตรฐานว่าเด็กมีพัฒนาการที่เร็วกว่าวัย ปกติตามวัย หรือล่าช้า หากเด็กมีปัญหาด้านพัฒนาการจะได้ให้การแก้ไข
และช่วยเหลือ สนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยได้ทันท่วงที  
  - ด้านการส่งเสริมสมรรถภาพด้านร่างกายแก่ผู้สูงอายุและประชาชนก่อนวัยสูงอายุ ควรพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด    
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากยิ่งขึ้น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ควรประชาสัมพันธ์การให้บริการของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในเชิงรุกแก่ประชาชนให้ทั่วถึง 
- ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ควรกระจายตัวให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ทั้ง ๕๐ เขต  

และใช้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในชุมชนที่มีอยู่เป็นเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) หน่วยงานต้องเร่งประเมินสถานการณ์ 

และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื ่อมิให้กระทบต่อการดำเนินการตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖45 

• ด้านทรัพยากร 
- การดำเนินโครงการ/กิจกรรมช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)  

หน่วยงานควรมีการคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการ
ดำเนินงานให้เหมาะสม  

• ด้านงบประมาณ  
                     - การจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ควรมีการพิจารณาถึง
การตอบสนองต่อตัวชี้วัดและเป้าหมายได้จริง 
                    - โครงการ/กิจกรรมที่มีระยะเวลาการดำเนินงานหลายปี หากไม่ได้รับงบประมาณ หน่วยงานจะ
ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน 
 
มิติที่ 3.2  การศึกษาสำหรับทุกคน 

ปัญหาและอุปสรรค  
• ด้านบริหารจัดการ  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อาทิ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา IQ EQ และพัฒนาการทางกายของนักเรียน ที่ได้มี
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การเลื่อนการอบรมจากเดิมในช่วงเดือนมีนาคม ไปเป็นช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม รวมถึงการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์ดังกล่าวทำให้โรงเรียนมีรูปแบบและระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน ไม่เหมือนสถานการณ์
ปกติ ส่งผลให้คุณภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนมีแนวโน้มลดลงและทำให้ครูไม่สามารถติดตามพัฒนาการของเด็ก
นักเรียนได้อย่างเต็มที ่

• ด้านงบประมาณ  
โครงการ/กิจกรรม ไม่ได้รับงบประมาณ อาทิ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนา

นวัตกร ยุค 4.0 ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัดร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำ
นวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

• อ่ืน ๆ  
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการจัดการศึกษาพิเศษ เนื ่องจาก

ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการนำเด็กไปพบแพทย์เพื่อประเมินและรับรองการเป็นเด็กพิเศษ ทำให้เด็กไม่มี
ใบรับรองแพทย์หรือบัตรคนพิการ ส่งผลให้โรงเรียนมีเด็กนักเรียนเรียนร่วม ที่มีใบรับรองแพทย์หรือบัตรคนพิการ   
ไม่ถึง 6 คน ทำให้ไม่ได้รับอัตราครูการศึกษาพิเศษของโรงเรียนการพัฒนาเด็กกลุ่มดังกล่าว จึงไม่สามารถดำเนินการ
จัดการศึกษาพิเศษได้เต็มประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
• บริหารจัดการ  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลายลง 
ซึ่งทางโรงเรียนจะสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ การดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร จึงควรเร่งรัดการดำเนินการให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

• ด้านงบประมาณ 
ข้อจำกัดด้านงบประมาณจะเป็นปัญหา/อุปสรรคท่ีประสบมาอย่างต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ 

จึงควรมีการพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรม ที ่ไม่ใช่งบประมาณเป็นทางเลือกในการขับเคลื ่อนการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร หรือพิจารณาจัดทำเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือลดข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ 

 
คาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบรุนแรงด้านเศรษฐกิจ ทำให้      
คนจำนวนมากขาดรายได้ และกลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ ดังนั้นการ
พัฒนามหานครสำหรับทุกคนในระยะถัดไป ภาครัฐควรมุ่งไปที่การขยายการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการให้ครอบคลุม
ทุกคนในสังคมเพื ่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาในการดำรงชี วิต ซึ ่งสามารถ         
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการระบุกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งการดำเนินการเชิงรุกในการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ
สาธารณะ อาทิ การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาตามอัธยาศัย        
ที่สามารถเพิ่มทักษะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถกลับมาดำรงชีวิต              
ในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
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มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ  
คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส 

คาดการณ์แนวโน้ม  
• ด้านบริหารจัดการ 

- ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อสิทธิในการได้รับ 
การบริการและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการดำเนินชีวิต ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ทั้งเหตุจาก
ข้อบังคับของกฎหมายซึ่งรองรับสิทธิของผู้การพิการ รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายและรวดเร็ว เช่น 
การรวมกลุ่มของผู้พิการบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ส่งผลให้การเรียกร้อง สิทธิต่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถสร้างกระแสสังคมได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ การเชื่อมต่อการเดินทางในอนาคต พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
จะมีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการหลายสาย มีสถานีให้บริการเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องคำนึงถึง
การออกแบบพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทาง การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรู ปแบบ
หนึ่งสู่อีกรูปแบบหนึ่ง เช่น จากรถไฟฟ้าไปยังรถแท็กซี่ หรือจากเรือไปยังรถประจำทาง เป็นต้น ปัจจุบันมีสถานีรถไฟฟ้า
เปิดให้บริการแล้ว 137 สถานี ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น 209 สถานี ภายในปี 2566 และเพิ่มขึ้นกว่า 400 สถานี ภายในปี 
2575 ซึ่งระบบรถไฟฟ้าจะเป็นขนส่งมวลชนระบบหลักของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก
เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบาย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่กรุงเทพมหานคร  
ต้องเตรียมการเพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพทางกายภาพบริเวณ  
จุดเชื่อมต่อการเดินทางและเส้นทางต่อเนื่อง 

- ด้านการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการให้การสงเคราะห์ ขาดการสร้างความ
เข้มแข็งให้บุคคลอยู่ได้ด้วยตนเอง หากภาครัฐไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ และรูปแบบของการสงเคราะห์ เป็นไป 
ในลักษณะตามที่ร้องขอ ขาดการดำเนินงานในเชิงรุกที่มุ่งเป้าหมายกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ  เช่น  
การดำเนินงานเกี่ยวกับคนเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ขาดการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการดำรงชีพ กลุ่มบุคคลดังกล่าว หน่วยงานควรลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ค้นหาสาเหตุ 
เพื่อให้การช่วยเหลือ และหาแนวทางให้บุคคลเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเท่าเทียมกับคนทั่วไป 
และจากจำนวนประชากรที่ต้องการเข้าถึงสวัสดิการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพและคน
พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก  
มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิเช่น สวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้กับผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของผู้สูงอายุ งบประมาณการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ในส่วนของเงินอุดหนุนรัฐบาลต้องรอรับเงินโอน         
ทำให้การดำเนินงานล่าช้า รวมทั้งกรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงจำนวนมาก ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ทำให้เป็น
อุปสรรคต่อการวางแผนการจัดสวัสดิการสังคม และศูนย์บริการผู้สูงอายุที่ยังมีจำนวนน้อย ไม่สามารถให้บริการ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตท่ีอยู่ห่างไกลได้ 

- ด้านการดูแลผู้สูงอายุอาจได้รับบริการไม่ทั่วถึงและส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลง การเตรียมการ 
จะต้องเสริมสร้างหลักประกันชีวิต ในเรื่องสุขภาพ รายได้ ที่อยู่อาศัย ผู้ดูแล สภาพแวดล้อมและความมั่นคง รวมทั้ง
ความรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสวัสดิการต้องเตรียมการระยะยาว โดยให้ครอบครัว
และชุมชนเป็นองค์กรหลักในการดูแลและเกื้อกูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และต้องทำในเชิงบูรณาการ   
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอาย
และผู้พิการสามารถที่จะเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกและทัดเทียมคนปกติทั่วไป โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ 
ในสังคม เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีและมีการเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับทุก
คนในสังคม  
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มิติที่ 3.2 การศึกษาสำหรับทุกคน 

คาดการณ์แนวโน้ม  
ด้านการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ควรมีการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการระบุตัวเด็กและเยาวชนที่ยังเข้าไม่ถึงการศึกษา เพ่ือให้สามารถส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
ได้เข้ารับการศึกษาซึ่งจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ลดแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาสั งคมซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหา  
อาชญากรรมหรือปัญหายาเสพติดในอนาคต และในส่วนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) การพิจารณาเพ่ิมปริมาณ
โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ควรพิจารณาถึงแนวโน้มของจำนวนเด็กพิเศษที่อาจลดลงสัมพันธ์ตามอัตรา
การเกิดของเด็กภายในประเทศท่ีลดลง หากมีการลงทุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมจำนวนโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาพิเศษ 
(เรียนร่วม) อาจทำให้การใช้งบประมาณดังกล่าวไม่คุ้มค่า แต่ควรมุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ โดยพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ ซึ่งคาดว่า 
ใช้งบประมาณน้อยกว่าการเปิดโรงเรียนพิเศษ (เรียนร่วม) และควรมีการติดตามส่งต่อนักเรียนกลุ่มดังกล่าวในการ
เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เพ่ือดำรงชีวิตได้ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการยัง
ไม่ได้มีการกำหนดเครื่องมือสำหรับประเมินคุณภาพการศึกษาตัวใหม่ ภายหลังการประกาศยกเลิกการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ทำให้การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ อาทิ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) การ
จัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT) จากเดิมที่กำหนดให้นักเรียนทุกคนเข้าสอบ
เปลี่ยนเป็นการเข้าสอบด้วยความสมัครใจ การใช้เกณฑ์คะแนนจากการทดสอบระดับชาติจึงไม่อาจเป็นเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกรุงเทพมหานคร
ควรพิจารณาจัดทำแผนการสอนและจัดการทดสอบกลางสำหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประเมิน
คุณภาพทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัด และหากคะแนนผลการสอบแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันมาก 
ย่อมแสดงให้เห็นถึงปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทางด้านคุณภาพในการจัดการศึกษา ซึ่งสามารถผลักดันเป็นประเด็น
สำคัญได้ในอนาคต  

ด้านการพัฒนาทักษะของนักเรียน ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางดิจิทัล (Digital 
literacy) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในยุคสังคมดิจิทัล ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อผลักดันนักเรียน        
สู่การเป็นนวัตกร ซึ่งจำเป็นต้องมีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ รวมไปถึงการส่งเสริม
ทักษะทางด้านภาษา โดยควรนำเกณฑ์การทดสอบระดับสากลมาใช้ประเมินศักยภาพของผู้เรียนในโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร อาทิ Youth Chinese Test (YCT) สำหรับการประเมินทักษะภาษาจีน Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) สำหรับการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะทีส่ามารถนำไปเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต 

 
 อ่ืน ๆ  

สังคมไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งสำคัญ คือ การเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) เพราะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ตามท่ีองค์การ
สหประชาชาติให้คำจำกัดความไว้ โดยปัจจุบันใน ปี พ.ศ. 2564 (ณ เดือนธันวาคม 2564) กรุงเทพมหานคร 
มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 5,527,994 คน เป็นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 1,171,900 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.19 ซึ่งอาจเป็นผลให้ค่าใช้จ่ายของรัฐเพ่ือสนับสนุนสวัสดิการให้ผู้สูงอายุต้องเพ่ิมขึ้นตามมา  
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ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 
ด้านที่ 4 มหานครกระชับ 
 

มิติ 
จำนวนตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงาน
หลัก 

ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง 
ไม่บรรลุผล 

ดำเนินการ 
4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่าง
เป็นระเบียบตามผังเมืองรวม 

8 
- 2 - 6 

๔.๒ กรุงเทพมหานครปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลง มีความทันสมัย 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสุข เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

1 

- - - 

 
1 

                     รวมทั้งสิ้น 9 - 2 - 7 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 22.22 0 77.78 

 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านที่ 4  มหานครกระชับ กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้จำนวน  

9 ตัวชี้วัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 22.22 
(ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม)นอกจากนี้หน่วยงานยังได้กำหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตัวชี้วัด ซ่ึงอยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

มิติ 

จำนวนตัวช้ีวัด 
สนับสนุนภารกิจ 
ของหน่วยงาน/ 
นโยบายผู้บริหาร 

ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 

๔.๒ กรุงเทพมหานครปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลง มีความทันสมัย 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสุข เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

1 - 1 - - 

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

  

ภาพรวมการดำเนินงานด้านที ่  4 ประกอบด้วย ตัวชี ้ว ัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี ้ว ัดสนับสนุน 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมและครบถ้วนตามภารกิจของกรุงเทพมหานครยิ ่งขึ้น  
รวมทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด  อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40 และไม่ได้ดำเนินการ 7 ตัวชี้วัด  
 

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตาม สยป.02  
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 
 

ด้านที่ 4 มหานครกระชับ ประกอบด้วย 2 มิติ 3 เป้าหมาย 3 เป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัดหลัก   
 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม (มี 2 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 8 ตัวชี้วัด 12 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 132,100,000 บาท /
งบประมาณท่ีใช้ 0 บาท) 
เป้าหมายที่ 4.1.1 กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศกัยภาพสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   (มี 1 เป้าประสงค์ 5 ตวัชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองช้ันกลาง  
(มี 5 ตัวชี้วัด) 
1.1 ในเขตเมืองช้ันใน (22 เขต)  
1. ความหนาแน่นของประชากร  
   - พื้นที่อนุรักษ์/ เมืองเก่า (7 เขต)  
 
   - ย่านศูนย์กลาง ธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย หนาแน่นมาก 
     (7 เขต)  
   - พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ (8 เขต)  
 

1.2 ในเขตเมืองช้ันกลาง (17 เขต)  
 

 
 

9,800  
คน/ตารางกิโลเมตร  

11,200  
คน/ตารางกิโลเมตร  

5,960  
คน/ตารางกิโลเมตร  

4,800 คน/  
ตารางกิโลเมตร  

ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

   ✓ 
ไม่ได้ขอจัดสรร
งบประมาณ 

 

2. จำนวนมาตรการเชิงบวกและมาตรการเชิงลบ 
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผัง
เมืองรวมกรุงเทพมหานคร  

2 มาตรการ 
(มาตรการ เชิงลบ 1 
มาตรการ เชิงบวก 1) 

ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

   ✓ 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

 

3. จำนวนแผนพัฒนาท่ีเกีย่วข้องกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานไดร้ับการจัดทำ  
 

ไม่น้อยกว่า ๑ ฉบับ  ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

   ✓ 
ไม่ได้ขอจัดสรร
งบประมาณ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

4. จำนวนพ้ืนท่ีที่มีการปรับปรุงฟืน้ฟูเมืองตามผล
การศึกษาหรือแผนฯ ท่ีจัดทำขึ้น  
 

อย่างน้อย 1 พื้นที่  งบประมาณที่ไดร้ับ 
132,100,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้  
- บาท 

 

 ✓ 
ร้อยละ 73 

 

  โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ย่านกะดีจีน  
- เป้าหมาย : ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ย่านกะดีจีน 
- ผลการดำเนินงาน :  
1.สำนักการวางผังและ
พัฒนาเมืองได้มหีนังสือเรยีน
ปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ขอเห็นชอบขยายขอขบเขต
พื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง
ทางเดินริมน้ำจนถึงบริเวณ
ชุมขนวัดกัลป์ยาณ์เพิ่มเติม 
ระยะทางประมาณ 50 
เมตร รายละเอียดตาม
หนังสือท่ี กท 1705/429 
ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2565 
2.อยู่ระหว่างผู้รบัจ้าง
ดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า 
ม้านั่ง ราวกันตก รื้อพ้ืน
ทางเดินเดิม ก่อสร้างราง
ระบายน้ำและกำแพงกันดิน 
ตามที่กำหนดในแบบแสดง
รายการ ปริมาณงานและ
ราคาของโครงการฯ  
3.มีหนังสือเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

ธนบุรี เพื่อขอความ
อนุเคราะหต์รวจสอบ
ข้อคิดเห็นของประชาชน
พร้อมประสานขอความ
ร่วมมือจากวัดกลัยาณมติร
วรมหาวิหารและประธาน
ชุมชนวัดกัลยาณ์ 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี 
กท 1705/426 ลงวันท่ี 
15 มีนาคม 2565 
4.ผูร้ับจ้างอยู่ระหว่าง
ดำเนินการรื้อ รายละเอยีด
ตามแบบแสดงรายการ 
ปริมาณงานและราคาของ
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ย่านกะดีจีน 
- งบประมาณ. : 
132,100,000 บาท 

5. พ้ืนท่ีที่ได้รับการศึกษารอบบริเวณสถานีขนส่ง
มวลชน (TOD) ได้รับการผลักดันไปสู่การพัฒนา  
 

อย่างน้อย 1 พื้นที่  ไม่ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 48 

 

  โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาพ้ืนท่ีศึกษารอบ
บริเวณสถานีขนส่งมวลชน 
(Transit Oriented 
Development :TOD) : 
โครงการจดัทำแผนบรูณา
การ การพัฒนาพ้ืนท่ีรอบ
สถานีขนส่งมวลชน (TOD)  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(สถานีลำสาลี) 
- เป้าหมาย : จัดทำแผน
บูรณาการ การพัฒนาพื้นที่
รอบบริเวณสถานีขนส่ง
มวลชน (TOD) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร (สถานีลำ
สาลี) 
- ผลการดำเนินงาน :  
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย และ
โครงการที่มีความเหมาะสม
ในการดำเนินการจัดทำ 
แผนบูรณาการฯ  
2. หน่วยงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายจากคณะทำงานฯ 
จัดทำแผนปฏิบัติการพร้อม
ขอบเขตรายละเอยีด
โครงการและรายละเอียด
การขอจัดสรรงบประมาณ
ตามภารกิจของหน่วยงาน 
และส่งใหส้ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง 

- งบประมาณ : ไม่ใช้ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าหมายที่ 4.1.2 ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองช้ันนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ   (มี 1 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 4.1.2.1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมืองชั้นนอก  ( มี 3 ตัวชี้วัด) 
1. จำนวนแผนพัฒนาท่ีเกีย่วข้องกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานไดร้ับการจัดทำ  
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 1 แผน  
 

ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

   ✓ 
ไม่ได้ขอจัดสรร
งบประมาณ 

 

2. จำนวนพื้นที่ท่ีมีการศึกษา แนวทางการพัฒนา
ศูนย์ชุมชนย่อย  
 
 
 

อย่างน้อย 1 แห่ง  ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

   ✓ 
ไม่ได้ขอจัดสรร
งบประมาณ 

 

3. จำนวนศูนย์ชุมชนย่อยที่มีการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามแผน แมบ่ทการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ  
 

ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง  
 

ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

   ✓ 
อยู่ระหว่างการ
ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาศูนย์ชุมชน
ย่อยมีนบุรีและ
พื้นที่ต่อเนื่อง 

 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 4.1   ทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด  - 2 - 6  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 4.2 กรุงเทพมหานครปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง มีความทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (มี 1 เป้าหมาย 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด 
 2 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 0 บาท /งบประมาณที่ใช้ 0 บาท) 
เป้าหมาย ๔.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาได้อย่างเหมาะสม (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๔.๒.๑.๑ พื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) โดยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเมืองมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน (1 ตัวชี้วัด) 
1.จำนวนพ้ืนท่ีเป้าหมายที่มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนสูค่วามเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
 

2 พื้นที่  
 

ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

   ✓ 
ไม่ได้ขอจัดสรร
งบประมาณ 

 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 4.2   ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด  - - - 1  

รวมตัวชี้วัดด้านที่ 4 ทั้งสิ้น  9 ตัวช้ีวัด  - 2 - 7  
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ตัวช้ีวัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร กทม. ประกอบด้วย 1 มิติ 1 เป้าหมาย 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

มิติที่ 4.2 กรุงเทพมหานครปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง มีความทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (มี 1 เป้าหมาย 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด  
1 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 0 บาท /งบประมาณที่ใช้ 0 บาท) 
เป้าหมาย ๔.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาได้อย่างเหมาะสม (1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๔.๒.๑.๑ พื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) โดยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเมืองมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน (1 ตัวชี้วัด) 
1.ระดับความสำเร็จในการขับเคลือ่นพื้นที่เป้าหมาย 
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปสู่การปฏิบัติ (โครงการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการ พัฒนาพ้ืนท่ี
โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม)  
***(จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีการดำเนินกิจกรรม
เพื่อขับเคลื่อนสูค่วามเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART 
CITY)) 
 
 
 

ระดับ 5  
(ความสำเร็จในการ
ดำเนินงาน - ติดตาม

ประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม

เป้าหมายที่
กรุงเทพมหานครต้อง

ดำเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 - สามารถ
นำเสนอผลการ
ประเมินและ

วิเคราะห์ข้อมูลเมือง
อัจฉริยะตาม

เป้าหมายความสำเรจ็
ของความเป็นเมือง

อัจฉริยะในแตล่ะด้าน 
อย่างน้อย 4 ด้าน*  

 

ไม่ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 25 

 

  อยู่ระหว่างทบทวนเป้าหมาย
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
เพิ่มเตมิ ให้ครบถ้วนท้ัง 7 
ด้าน (ประกอบด้วย  
1.Smart Environment 
2.Smart Mobility 3.Smart 
Economy 4.Smart People 
5.Smart Energy 6.Smart 
living  
7.Smart Governance) 
ตามที่สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) 
กำหนด (ที่ประชุมคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) ของ
สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล เมื่อ 28 ก.พ. 
65)  
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ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

 

ตามข้อเสนอเพื่อ
ขอรับการพิจารณา

การเป็นเมือง
อัจฉริยะ ท่ี

กรุงเทพมหานคร
เสนอต่อ สำนักงาน 

เมืองอัจฉริยะ
ประเทศไทย) 

 

     

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนด้านที่ 4 ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด  - 1 - -  
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน  
 

กรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาให้
เมืองมีการเติบโตในแบบเมืองกระชับโดยพัฒนาให้เกิดศูนย์กลางการให้บริการ  และพัฒนาเมืองในลักษณะเมือง
เครือข่ายหรือมีศูนย์ชุมชนเมือง โดยกรอบทฤษฎีเมืองกระชับมีหลัก 3 ประการที่จะต้องคำนึงถึงและยึดเป็นหลักใน
การพัฒนา คือ (๑) การปรับปรุงระบบการขนส่งภายในเมืองที่สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการใช้ระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะ (๒) การสร้างความสมดุลระหว่างที่พักอาศัยและแหล่งงาน ( job & housing balance) และ    
(๓) การกำหนดขนาดเมือง (size) ความหนาแน่นในเมือง (urban density) การใช้ที่ดินในเมือง (urban land use) 
และการเชื่อมโยงในเมือง (urban linkage) ให้เกิดเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม (well-proportioned) ซึ่งที่ผ่านมาการ
พัฒนาระบบการเดินทางเพื ่อเชื ่อมโยงเมืองระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลได้คืบหน้าไปมาก
โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งท่ีเปิดให้บริการแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
และมีแผนที่จะต่อขยายเริ่มเป็นโครงข่ายการให้บริการครอบคลุมการเดินทางพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด 
ในเขตปริมณฑลมากขึ้น เป็นตัวแปรสำคัญซึ่งกระทบต่อทิศทางการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร  ขอบเขตความเป็น
เมืองระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขตปริมณฑลกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน  เกิดการเชื่อมโยงในและระหว่าง
เมือง (Urban linkage) ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น การเคลื่อนย้ายเข้า-ออกระหว่างชานเมืองและ
จังหวัดรอบเข้าสู่กรุงเทพมหานครทำได้สะดวกมากขึ้น ทางเลือกต่อการลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลเริ่มมีมาก
ยิ ่งขึ ้น ในส่วนของการสร้างความสมดุลระหว่างที ่พักอาศัยและแหล่งงาน  (Job and Housing balance) ที ่ผ ่านมา
กรุงเทพมหานครได้ทำการศึกษาถึงกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทั้งพื้นที่เขตชั้นใน /กลาง และพื้นที่เขต
ชั ้นนอกเพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือในการกำหนดทิศทางขับเคลื ่อนการพัฒนาให้มีการใช้ประโยชน์ที ่ด ินเป็นไป  
อย่างเหมาะสมตามที่ผังเมืองรวมกำหนดไว้ อาทิเช่น ผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาด
น้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง อนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองนำร่องย่านกะดีจีน-คลองสาน การศึกษารอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน 
(TOD) การพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี ผลการศึกษาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่  เป็นต้น  
ซึ่งผลการศึกษาเหล่านี้จะช่วยผลักดันการพัฒนาให้เกิดศูนย์กลางการให้บริการ  และพัฒนาเมือง ในลักษณะเมือง
เครือข่ายหรือมีศูนย์ชุมชนเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 -2575) กำหนด
ประเด็นการพัฒนาที่ควรให้ความสำคัญตั ้งแต่ ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป นอกจากการผลักดันเป้าหมายและ
มาตรการสำคัญ ทั้งการใช้ที่ดินในเมือง (Urban land use) ตามแนวทางที่ได้มีการศึกษาไว้แล้ว โดยบูรณาการ
ภารกิจร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเองและหน่วยงานอื ่น  ๆ ที่เกี ่ยวข้องเพ่ือให้การพัฒนา 
เห็นผลเป็นรูปธรรมในการสร้างความสมดุลระหว่างที่พักอาศัยและแหล่งงาน (Job and Housing balance) เมืองมี
ขนาดเมือง (Size) ความหนาแน่นในเมือง (Urban density) และการใช้ที ่ด ินในเมือง (Urban land use) ได้ 
อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามเม่ือประเมินสภาพการขยายตัวของเมืองพบว่ากรุงเทพมหานครมีการเติบโตในเขตเมือง
ชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง แต่ส่วนใหญ่กระจุกตัวตามแนวเส้นทางระบบราง โดยมีเส้นทางตามแผนแม่บทระบบ
ขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะ 20 ปี (M-MAP2) (พ.ศ. 2553 - 2572) แต่อาคาร
ที่พักอาศัยในแนวตั้งหรือคอนโดมิเนียมที่เกิดขึ้นจำนวนมากตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นไปตามกลไกการตลาดของ
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่การพัฒนายังขาดกลไกควบคุมความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่พักอาศัย โดยเฉพาะ
พื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะระบบรางยังไม่มีการวางแผนพัฒนาเพื่อประโยชน์การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด นอกจากนั้น เมืองยังคงมีการพัฒนาแบบกระจาย (urban sprawl) ออกไปยังเขตเมืองชั้นนอกซึ่งยังขาด
สาธารณูปการที่เพียงพอ รวมทั้งเป็นการรุกล้ำพ้ืนที่การเกษตรชั้นดีของเมืองและพ้ืนที่รองรับน้ำ เนื่องจากราคาที่พัก
อาศัยในเขตเมืองชั้นในมีราคาสูงเป็นปัจจัยทำให้เมืองต้องขยายออกไปเพื่อการสร้างที่พักอาศัยในระดับราคา  
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ที่ผู้มีรายได้ปานกลางสามารถซื้อหาได้ เกิดความไม่สะดวกและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และการเดินทางเพ่ือเข้ามาทำงานในแหล่งงานที่อยู่ในพ้ืนที่เมืองชั้นในและชั้นกลาง  

 
มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม  
 

 มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม มีเป้าหมายการพัฒนา 2 ประการ คือ 
กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ และศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งการดำเนินโครงการ
เพื่อผลักดันเป้าหมายในมิติที ่ 4.1 ส่วนมากแล้วประสบปัญหาเรื่ องงบประมาณ เช่น ไม่ได้รับงบประมาณ 
หน่วยงานมีข้อขัดข้องที่จะขอจัดสรรงบประมาณเนื่องจากส่วนใหญ่ก็ติดปัญหาที่โครงการวางและจัดทำผังเมือง
รวมฯ ยังไม่แล้วเสร็จ  เนื่องจากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 ในระหว่างการดำเนิน
โครงการ จึงต้องชะลอโครงการฯ และปรับแก้ไขสัญญาจ้างฯ (เพ่ิมเนื้องานและงบประมาณ) ให้ที่ปรึกษาสามารถ
ทำงานเพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตามยังสามารถวัดความสำเร็จของ
เป้าหมายลำดับแรกสามารถวัดได้จากตัวชี้วัดความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่เขตเมืองชั้นในและชั้นกล าง 
ดังนี้ 
 1. เขตเมืองชั้นในออกเป็น 3 บริเวณตามสภาพการตั้งถิ่นฐานของชุมชนและความหนาแน่นของประชากร คือ  

1.1 พื้นที่อนุรักษ์/เมืองเก่า 7 เขต (เขตพระนคร เขตดุสิต เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางกอกใหญ่ 
เขตบางกอกน้อย และเขตบางพลัด)  

1.2 พื้นที่เศรษฐกิจ/ย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 7 เขต (เขตป้อมปราบฯ เขตสัมพันธวงศ์ เขตสาทร 
เขตบางรัก เขตราชเทวี เขตดินแดง และเขตบางซื่อ)  

1.3 พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ซึ ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากศูนย์กลางธุรกิจภายในแนวถนนวงแหวนรัชดาภิเษก 
จำนวน 8 เขต (เขตบางคอแหลม เขตคลองเตย เขตพญาไท เขตวัฒนา เขตปทุมวัน เขตห้วยขวาง เขตจตุจักร   
และเขตยานนาวา) 
 2. เขตเมืองชั้นกลางหรือเขตต่อเมืองเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของประชากรถัดออกไปในรัศมีตั้งแต่ 10-20 
กิโลเมตร จำนวน 17 เขต (เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง  
เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตพระโขนง เขตบางนา  
เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตราษฎร์บูรณะ) 
 ส่วนเป้าหมายลำดับที่สอง (ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ ) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินการไม่ได้มีการขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือผลักดันเป้าหมาย  

ผลการดำเนินงานในภาพรวมของด้าน 4 มหานครกระชับ สะท้อนได้จากตัวชี้วัดความหนาแน่นประชากรและ
จำนวนบ้านในเขตเมืองชั้นในและเขตชั้นกลาง ว่าการขยายตัวการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองชั้นต่าง ๆ เป็นไปตาม
เป้าหมายในเร ื ่องการเพิ ่มความหนาแน่นประชากรหรือไม ่ จากการตรวจสอบข้อมูลประชากรล่าส ุดจาก 
สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ข้อมูลล่าสุด ณ เมษายน พ.ศ. 2565) และนำมาเปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2565 ด้าน 4 มหานครกระชับ พบว่ามี
รายละเอียดดังนี้ 

1. เขตเมืองชั้นใน (22 เขต) 
1.1 พื้นที่อนุรักษ์/เมืองเก่า (7 เขต) : พบว่าในปี พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) พื้นที่อนุรักษ์/

เมือง (เขตพระนคร เขตดุสิต เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย และเขตบางพลัด) มี
ประชากรอยู่อาศัยทั้งสิ้น 541,677 คน บนพื้นที่ 60.28 ตร.กม เมื่อคำนวณแล้วพบว่าพื้นที่มีค่าเฉลี่ยความ
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หนาแน่นประชากรอยู ่ที ่  8,984.97 คน/ตร.กม ซึ่งยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความหนาแน่น
ประชากรตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2565 ที่กำหนดไว้ที่ 9,800 คน/ตร.กม.  

1.2 ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (7 เขต) : พบว่าในปี พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ เดือน
เมษายน) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (เขตป้อมปราบฯ เขตสัมพันธวงศ์ เขตสาทร เขตบางรัก 
เขตราชเทวี เขตดินแดง และเขตบางซื่อ)  มีประชากรอยู่อาศัยทั้งสิ้น 478,206 คน บนพื้นที่ 43.23 ตร.กม เมื่อ
คำนวณแล้วพบว่าพื้นที่มีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นประชากรอยู่ที่ 10,571.83 คน/ตร.กม ซึ่งยังไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัดความหนาแน่นประชากรตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2565 ที่กำหนด
ไว้ที่ 11,200 คน/ตร.กม.  

1.3 พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ (8 เขต) : พบว่าในปี พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) พ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่ (เขตบางคอแหลม เขตคลองเตย เขตพญาไท เขตวัฒนา เขตปทุมวัน เขตห้วยขวาง เขตจตุจักร และเขตยาน
นาวา) มีประชากรอยู่อาศัยทั้งสิ้น 671,566 คน บนพื้นที่ 119.04 ตร.กม เมื่อคำนวณแล้วพบว่าพื้นที่มีค่าเฉลี่ย
ความหนาแน่นประชากรอยู่ที่ 5,641.18 คน/ตร.กม ซึ่งยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความหนาแน่น
ประชากรตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2565 ที่กำหนดไว้ที่ 5,960 คน/ตร.กม.  

2. เขตเมืองชั้นกลางหรือเขตต่อเมือง (17 เขต) : พบว่าในปี พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน) เขต
เมืองชั้นกลางหรือเขตต่อเมือง (เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 
เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตพระโขนง เขตบางนา เขต
ภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตราษฎร์บูรณะ) มีประชากรอยู่อาศัยทั้งสิ้น 2,177,973 คน บนพ้ืนที่ 463.56 ตร.
กม เมื่อคำนวณแล้วพบว่าพื้นที่มีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นประชากรอยู่ที่ 4,698.3 คน/ตร.กม ซึ่งยังไม่เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความหนาแน่นประชากรตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2565 ที่
กำหนดไว้ที่ 4,800 คน/ตร.กม.  

ในส่วนของการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมืองชั้นนอกยังไม่มีการดำเนินงาน  
ที่เป็นรูปธรรมแต่อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 กรุงเทพมหานครโดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้เริ่มมี 
การขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยต่าง ๆ ตามรายงานการศึกษาการพัฒนาพื้นที่ที่ได้มีการศึกษามาก่อนหน้า 
ประกอบไปด้วย กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีพื้นที่ต่อเนื่องตามผลการศึกษา กิจกรรม
ขับเคลื่อนการพัฒนาบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ตามผลการศึกษา (การพัฒนาใน 5 สถานีจากรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบด้วย 1.สถานีประตูน้ำ/รถไฟฟ้าสายสีส้ม 2. สถานีวงเวียนใหญ่/รถไฟฟ้าสายสีเขยีว
เข้ม-ม่วง-แดงเข้ม 3. สถานีบางขุนพรหม/รถไฟฟ้าสายสีม่วง 4.สถานีเตาปูน/รถไฟฟ้าสายสีม่วง-น้ำเงิน 5.สถานีลำสาลี/
รถไฟฟ้าสายสีส้ม-เหลือง-น้ำตาล ) กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่พาณิชยกรรมย่านสะพานใหม่ ซึ่งเบื้องต้นได้มี
การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรุงเทพมหานครไปแล้วเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนารวมถึงหน่วยงาน
ภายนอกด้วยในกรณีท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้การพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์ชุมชนย่อยเหล่านี้เป็นลักษณะการพัฒนาพ้ืนที่ในระยะยาว 
งบประมาณสูงและต้องอาศัยความร่วมมือสูงไม่ใช่เพียงหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงาน
รัฐภายนอกอ่ืน ๆ และในบางกรณีรวมถึงเอกชนด้วย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครดังที่ต้องทำการติดตาม
และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้และพื้นที่ชานเมืองอื่น ๆ  ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีผังเมืองรวมกำหนดไว้ตามทฤษฎีเมืองกระชับ (Compact City) 

 
มิติที่ 4.2 กรุงเทพมหานครปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง มีความทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

มีความสุข เป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน  
 

มิติที่ 4.2 กรุงเทพมหานครปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง มีความทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีความสุข เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1 เป้าหมาย ได้แก่ กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการปรับตัว
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รองรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาได้อย่างเหมาะสม จากการตรวจสอบการดำเนินโครงการเพื่อผลักดันตัวชี้วัดใน
มิติที่ 4.2 ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2565 พบว่าไม่ได้ มีการขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ดำเนินการ (ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีการดำเนินกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART 
CITY)) อย่างไรก็ตามได้มีการผลักดันเป้าหมายของมิติที่ 4.2 ผ่านตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนพื้นที่
เป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปสู่การปฏิบัติ (โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม)  
           โดยมีการวัตถุประสงค์เพ่ือ  
 1) เพื่อเพ่ิมศักยภาพการเชื่อมต่อการเดินทางในพ้ืนที่ตลอดแนวคลองผดุงกรุงเกษม 

2) เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือให้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนริมคลองผดุงกรุงเกษม  
3) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองผดุงกรุงเกษม 
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนแผนงานบูณาการเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์

พื้นที่คลองผดุงกรุงเกษมและทบทวนเป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพิ่มเติม ให้ครบถ้วนทั้ง 7 ด้าน ตามที่
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA : Digital Economy Promotion Agency) กำหนด ทั้งนี้ประกอบไปดว้ย 
1) ส ิ ่ งแวดล ้อมอ ัจฉร ิยะ (Smart Environment) 2) การเด ินทางและขนส ่ งอ ัจฉร ิยะ (Smart Mobility)  
3) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 4) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 5) พลังงานอัจฉริยะ (Smart 
Energy) 6) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) และ 7) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) 
 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  

มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม  
ปัญหาและอุปสรรค  
•  บริหารจัดการ  

 1. กรอบการพัฒนาเมืองทางกายภาพตามที่กำหนดในผังเมืองรวม รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
เพื่อควบคุมและกำกับการพัฒนาไม่ได้ถูกนำไปดำเนินการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  
มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นเครื่องมือบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดินในกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมกันประสานระหว่างประโยชน์สาธารณะและ
ประโยชน์ส่วนตน แต่การบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปได้ยากเพราะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต่างก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดิน
ของตนเพ่ือผลตอบแทนสูงสุด  

2. หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
และการจัดบริการสาธารณะภายใต้อำนาจหน้าที่ของเมืองยังไม่มีการการบูรณาการแผนงาน/โครงการเพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองตามกรอบและทิศทางของผังเมืองรวม เนื่องจากขาดเจ้าภาพหลักในการประสาน ขับเคลื่อนและ
กำกับการพัฒนาตามกรอบผังเมืองรวม และนอกจากการบูรณาการภายในหน่วยงานแล้วจะต้องมีการประสาน
แผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกด้วย 

3. การจัดรูปที่ดินซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้พัฒนาพื้นที่ปิดล้อมและที่ดินตาบอด รวมทั้งใช้ในการพัฒนา
พื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มประสิทธิภาพ แต่การจัดรูปที่ดิน 
ต้องใช้ระยะเวลานานในการดำเนินงานให้เห็นผลสำเร็จในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน
เท่าที่ควร เพราะขาดความเชื่อมั่นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเนื่องจากมูลค่าของที่ดินที่สูงขึ้นจาก
การจัดรูปที่ดินจึงต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแสวงหาวิธีการ รูปแบบการจัดรูปที่ดินที่สามารถจูงใจเจ้าของที่ดิน 
รวมทั้งต้องเพ่ิมการประสานงานเพื่อรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง   

• ด้านกฎหมาย   
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1. กรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการควบคุมระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก 
ในการส่งเสริมการพัฒนาที่ดิน ทำให้แนวคิดการวางผังเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการวาง 
ผังเมืองเพ่ือสร้างเมืองที่เติบโตเป็นระเบียบและสะดวกสบายทำได้ในขอบเขตที่จำกัด 

2. กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ มีความซ้ำซ้อนในทางปฏิบัติ 
ทำให้เกิดปัญหาการตีความของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาขออนุญาต 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ  

1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
ผังเมืองรวม จำเป็นต้องเพิ่มการสื่อสารความรู้ ความเข้าใจเรื่องผังเมือง โดยการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงประชาชน 
และการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบที่เป็นเชิงวิชาการให้เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการประสานประโยชน์
สาธารณะและประโยชน์ส่วนตนให้เมืองเกิดสมดุลตามกรอบผังเมืองรวม  

2. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสังคมต่าง ๆ 
ตามกรอบผังเมืองรวม ซึ่งจะใช้เป็นกรอบชี้นำและกำกับการพัฒนาพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างกระชับ 
และมีระเบียบโดยรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี จำเป็นต้องมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างเป็นทางการ   
โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองควรเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก  

3. เพื่อให้เกิดการผลักดันการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาซึ่งดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านกระบวนการทางวิชาการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
แล้ว เห็นควรให้นำผลการศึกษาต่าง ๆ มาจัดทำแผนงาน/โครงการและแผนงบประมาณบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำปี  

• ด้านกฎหมาย   
1. กรุงเทพมหานครควรเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการทางผังเมืองและสร้างความตระหนัก

ให้แก่ภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อให้สามารถประสานประโยชน์และร่วมมือร่วมใจกันในการใช้ผังเมืองรวมนั้น
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึนอย่างจริงจัง  

คาดการณ์แนวโน้ม  
• อ่ืน ๆ 

1. เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครพบว่าเขตเมืองชั้นใน
และชั้นกลางมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่พื้นที่เขตเมืองชั้นนอกมีแนวโน้มที่คว ามหนาแน่นของประชากร 
จะสูงขึ้นตามลำดับ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากที่อยู่อาศัยพื้นที่ในเขตกรุงเทพชั้นในและชั้นกลางมีมูลค่าค่อนข้างสูง  
ทำให้ประชาชนเลือกที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองชั้นนอกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเดินทางเข้ามา  
ยังแหล่งงานมากกว่าที่จะเลือกที่อยู่อาศัยในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวอาจส่งผลให้การใช้
ประโยชน์ที่ดินไม่เป็นไปตามทฤษฎีเมืองกระชับ (Compact City) ในแง่ความความสมดุลระหว่างแหล่งงาน 
และท่ีอยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่หรือย่าน 

อีกทั้งการระบบคมนาคมในปัจจุบันของผู้คนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงอาศัยรถยนต์  
เป็นหลักซึ่งไม่เป็นไปตามทฤษฎีเมืองกระชับ (Compact City) อีกเช่นกัน ที่ให้ความสำคัญกับการเดินทางเชื่อมต่อ
ระหว่างพื้นที่หรือย่านด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่อลดมลพิษ ส่งเสริมเศรษฐกิจจากการเดิน/จักรยาน  
และลดความแออัดจากการใช้รถยนต์ส่วนตัว ทั้งนี้เนื่องจากระบบระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครยังไม่ครอบคลุม
และสร้างความสะดวกสบายได้เท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นขนส่งมวลชนระบบราง รถโดยสารประจำทาง ทางเดินเท้า/
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จักรยาน อีกทั้งปัจจัยหนึ่งคือค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางด้วยรถยนต์และขนส่งมวลชนไม่ได้ต่างกันมากนักทำให้
ประชาชนยังเลือกท่ีจะใช้รถยนต์เป็นวิธรการหลักในการเดินทางอยู่   

จึงอาจจะกล่าวได้ว่าหากกรุงเทพมหานครต้องการแก้ไขที่มีอยู่และพัฒนาเมืองไปสู่เมืองที่มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินเต็มศักยภาพ การเดินทางที่คล่องตัวตามทฤษฎีเมืองกระชับ (Compact City) จะต้องเริ ่มจากการพัฒนา 
ศูนย์ชุมชนย่อยหรือย่านต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของประชากรในรูปแบบที่ไม่พึ่งประสงค์ (ความไม่สมดุล
ระหว่างที ่พักอาศัยและแหล่งงาน ) ควบคู ่ ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมเพ่ือลดปัญหาการจราจรด้วยรถยนต์ที่สร้างความแออัดและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กล่าวมาแล้ว  

2. แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตจะเป็นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกาะตัวตาม  
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า โดยเป็นลักษณะการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed Use) ทั้งที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ 
อาคารสำนักงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนโดยผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ในพ้ืนที่ที่จะพัฒนา ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพักอาศัยใกล้กับสถานีขนส่งมวลชนและส่งเสริมการเข้าสู่
สถานที่ต่าง ๆ โดยลดปริมาณการใช้รถส่วนบุคคล การนำแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน 
(TOD) มาพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีที่มีศักยภาพสูงที่เป็นจุดตัดของรถไฟฟ้าตั้งแต่ 2 สายขึ้นไป ซึ่งโครงการขนาด
ใหญ่ต่อไปจะมีการนำมาตรการการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) ซึ่งเป็น
เครื่องมือช่วยในการจัดทำแผนผังการผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินและความหนาแน่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
การพัฒนา พร้อมจัดทำแผนผังโครงสร้างพื้นฐานภายในโครงการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบ ซึ่งการใช้
ที่ดินแบบผสมผสานทำให้พื้นที่โครงการมีความหลากหลายคุ้มค่าต่อการลงทุน และส่งเสริมประ โยชน์สาธารณะ 
เนื่องจากมีการกำหนดมาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มพื้นที่จอดรถต่อส่วนรวมมากขึ้น เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำมากขึ้น  
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความหนาแน่นในการอยู่อาศัยรอบสถานีรถไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน  

ขณะเดียวกันก็จะเห็นภาพการพัฒนาที่ดินตามแนวสถานีรถไฟฟ้าบริเวณสถานีปลายทางในพื้นที่เขต
ชั้นนอก โดยจะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เกิดศูนย์ชุมชนย่อยหรือเมืองเครือข่ายได้ โดยแนวโน้มพื้นที่  
ที่มีศักยภาพ ได้แก่ ศูนย์ชุมชนมีนบุรีและตลิ่งชัน ซึ่งจะทำให้เกิดการเปิดพื้นที่การพัฒนาโครงการใหม่ๆ โดยจะเป็น
โครงการที่อยู่อาศัยแนวตั้งตามเส้นทางรถไฟฟ้า และโครงการแนวราบในพื้นที่ถัดจากแนวเส้นทางเข้าไปด้านใน   
ทั้งนี้ กลไกและมาตรการทางผังเมืองต้องสามารถควบคุมและกำกับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ เพื่อรักษาสัดส่วนการใช้ที่ดินแบบผสมผสานทั้งแนวราบและแนวตั้งให้เมืองคงสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เกิด
สภาพการพัฒนาอย่างแออัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการวางระบบเชื่อมโยงเส้นทางถนนสายรอง ซอย 
ทางจักรยาน ทางเดินเท้า รวมทั้งระบบที่จอดรถและระบบรถ Feeder เพ่ือการสัญจรเข้าถึงระบบรถไฟฟ้าได้สะดวก 
ดังนั้น สำนักที่มีภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงสำนักงานเขตจำเป็นจะต้องมีกำหนดแผนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้สอดรับกับแนวโน้มดังกล่าว โดยต้อง
ประสานภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่และขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกัน และเมื่อการพัฒนา
ขยายตัวไปในพื้นที่เขตชั้นนอกเพิ่มขึ้นจำเป็นต้องตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องตาม
กฎหมายและมาตรการทางผังเมืองเพ่ือไม่ให้มีการรุกล้ำพ้ืนที่เกษตรกรรม 
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ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 
 

ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
 

มิติ 
จำนวนตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงาน
หลัก 

ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 

5.1 การกระจายอำนาจและ
การมีส่วนรว่ม 

2 1 - 1 - 

5.2 การสื่อสารสาธารณะ 1 - 1 - - 
                    รวมทั้งสิ้น 3 1 1 1 - 

คิดเป็นร้อยละ 100 33.33 33.33 33.33  
 

ในรอบระยะครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านที ่5 มหานครประชาธิปไตย กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก
ไว้ จำนวน 3 ตัวชี้วัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.66 โดยมิติที่ 5.1    
การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม บรรลุผลสำเร็จ 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด “กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อม
ในการรับถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานของรัฐต่อคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายกระจายอำนาจ (ค่าเป้าหมาย 6 ภารกิจ จาก 25 ภารกิจ คิดเป็นร้อยละ 24 และดำเนินการได้      
14 ภารกิจ จาก 26 ภารกิจ คิดเป็นร้อยละ 53.85) และไม่บรรลุผลสำเร็จ 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด “เครือข่าย
ประชาสังคมกรุงเทพมหานครเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของ
กรุงเทพมหานคร” (ค่าเป้าหมาย ทุกสำนักและสำนักงานเขตมีเครือข่ายประชาคมเป็นภาคีสำคัญในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนากรุงเทพมหานคร) เนื่องจากโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 6 โครงการ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
           นอกจากนี้หน่วยงานยังได้กำหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร     
ตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 

มิติ 

จำนวนตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 
สนับสนุนภารกิจ ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ของหน่วยงาน/ 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
นโยบายผู้บริหาร 

5.1 การกระจายอำนาจและ
การมีส่วนร่วม 

1 1 - - - 

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

  

โดยตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นภารกิจของสำนัก-
พัฒนาสังคม ในมิติที่ 5.1 การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด “มีช่องทาง      
ในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และและติดตามตรวจสอบ
การทำงานของกรุงเทพมหานคร” (ค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ช่องทาง และดำเนินการได้ 1 ช่องทาง คือ  ช่องทาง 
Facebook Group “เครือข่ายผู้นำชุมชน กทม. 2021”) 
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ภาพรวมการดำเนินงานด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก
และตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น  4 ตัวชี้วัด  บรรลุผล 2 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  25 ไม่บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  25  และ
ไม่ได้ดำเนินการ - ตัวชี้วัด  
 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตาม สยป.02  
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 
ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย ประกอบด้วย 2 มิติ 3 เป้าหมาย 3 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัดหลัก   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
มิติที่ 5.1 การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน  (มี 2 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด 7 โครงการ/กิจกรรม    
งบประมาณท่ีได้รับ - บาท และงบประมาณที่ใช้ไป - บาท
เป้าหมายที่ 5.1.1 ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จำเป็นและให้อำนาจในการกำหนดนโยบายและตดัสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่  (มี 1 เปา้ประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 5.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจจากรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะตามกฎหมายกำหนด ( มี 1 ตัวช้ีวัด) 
1. กรุงเทพมหานครยืนยัน        
ความพร้อมในการรับโอนภารกิจ 
ของหน่วยงานของรัฐต่อ
คณะกรรมการกระจาย 
อำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 
กระจายอำนาจ 
 
 
 
 

6 ภารกจิ จาก 25 ภารกจิ 
คิดเป็นร้อยละ 24 ประกอบด้วย 
1) การอนุญาตให้เดินเรือโดยสาร 
(กรมเจ้าท่า) 
2) ทางหลวงแผ่นดิน  
(กรมทางหลวง) 
3) งานลาดยางทางหลวงแผ่นดิน 
(กรมทางหลวง) 
4) ทางหลวงชนบท  
(กรมทางหลวงชนบท) 
5) วิศวกรรมจราจรและสัญญาณไฟ
จราจร (กรมทางหลวง) 
6) วิศวกรรมจราจรและสญัญาณ
ไฟจราจร (กรมทางหลวงชนบท) 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ ✓ 
14 ภารกิจ 
จาก 26 
ภารกิจ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 
53.85  

 

- - - กิจกรรมประสานส่วนราชการ 
ในการรับโอนภารกิจ (สยป.) เป็นกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2565  
งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ  
ผลการดำเนินงาน  
  กรุงเทพมหานครยืนยันความพรอ้มใน
การรับโอนภารกิจ จำนวน 14 ภารกิจ 
จาก 26 ภารกิจ โดยสรุปผล ดังนี ้
 - แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการ
กระจายอำนาจฯ ฉบับท่ี 1 และ 2  
มีภารกิจที่ยังไม่ถ่ายโอนให้กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 26 ภารกิจ ซึ่งกรุงเทพมหานคร
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
 
 
 

ได้มีหนังสือยืนยันความพร้อมรับการถ่าย
โอนภารกิจ 
ต่อสำนักงานคณะกรรมการ 
การกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
จำนวน 14 ภารกิจ ความกา้วหนา้ผลการ
ยืนยัน สรุป ดังนี้ 
1. ถ่ายโอนแล้ว จำนวน 1 ภารกจิ ได้แก่ 
การอนุญาตให้ก่อสร้าง 
สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ    
2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน 
การถ่ายโอนระหว่างหน่วยงาน 
ของกรุงเทพมหานครและส่วนราชการ
เจ้าของภารกิจ 5 ภารกจิ ได้แก ่
    2.1 การตรวจตราสถานท่ีเก็บรักษา
น้ำมันเชื้อเพลิง  
    2.2 การรับแจ้งการประกอบกิจการ 
และการตรวจตราสถานท่ีเก็บรักษาน้ำมัน
เชื้อเพลิง   
    2.3 การอนุญาตประกอบกิจการและ
ตรวจตราสถานีบริการนำ้มันเชื้อเพลิง           
 2.4 การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 3  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
 2.5 การอนุญาตใหต้ั้งโรงงานขนาด
เล็กใน อปท. หนึ่ง ท่ีไม่มีผลกระทบกับ 
อปท. อื่นฯ 
3. อยู่ระหว่างหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร (สนย. และ สจส.) 
ทบทวนแผนยืนยันความพร้อมการรับโอน
ภารกิจของกรุงเทพมหานคร จำนวน  
8 ภารกจิ ได้แก ่
 3.1 ทางหลวงแผ่นดิน  
 3.2 งานลาดยางทางหลวงแผ่นดนิ  
 3.3 ทางหลวงชนบท  
 3.4 วิศวกรรมจราจรและสญัญาณ 
ไฟจราจร  
 3.5 วิศวกรรมจราจรและสญัญาณ 
ไฟจราจร  
 3.6 การอนญุาตใหเ้ดินเรือโดยสาร  
 3.7 การจดัทำเครื่องหมายจราจร 
สัญญาณจราจรเพื่อการสญัจรทางน้ำ  
 3.8 สถานีขนส่งทางน้ำ 
(ท่าเทียบเรือสาธารณะ) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าหมายที่ 5.1.2 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมและบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีช่องทางให้ประชาชน 
                       สามารถมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ  (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 5.1.2.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำบริการหรือกิจกรรมสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ( มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. เครือข่ายประชาสังคมกรุงเทพมหานคร          
เข้ามามสี่วนร่วมในการวางแผน ตดัสินใจ และตดิตาม
ตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร 
 

ทุกสำนักและ
สำนักงานเขต 
มีเครือข่าย
ประชาคม 

เป็นภาคสีำคัญ 
ในการแก้ไขปัญหา

และพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

ไม่ได้รังบประมาณ
ดำเนินการ 

(แต่มีโครงการที่เป็น
ยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานท่ี
สนับสนุนการ

ดำเนินงาน จำนวน
2 โครงการ
งบประมาณ 

ที่ได้รับ  
3,622,900.- บาท 
งบประมาณที่ใช้

 3,622,900.- บาท)
 

  ✓ 
ไม่ได้รับ
งบประมาณ 
ในการดำเนิน
โครงการ สำคัญ
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ
กรุงเทพมหานคร 
ทีจ่ะส่งผลให้
ตัวช้ีวัดสำเร็จและ
บรรลุเป้าหมาย
ตามแผน 
โดยมเีพียง สำนัก
พัฒนาสังคมที่ได้
ดำเนินโครง 
การตามยุทธศาสตร์
หน่วยงานหรือ
ตามภารกิจงาน
ประจำ 
ในการให้ความรู้ 
และสร้าง
เครือข่าย 

- 1. โครงการจัดตั้งและ
ส่งเสริมเครือข่ายประชา
สังคมทั้งในระดับ 
พื้นที่เขตและระดับ
กรุงเทพมหานคร (สยป./
สปท.) งบประมาณ 
40,000.- บาท 
* ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
2. โครงการผู้นำชุมชนคน
รุ่นใหม่ (NEW GEN) (สพส.) 
งบประมาณ 3,590,000.-
บาท 
*ไม่ได้รับงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
**ทั้งนี้ สพส. ได้ดำเนิน
โครงการเสรมิสร้างความรู้
ด้านสวสัดิการชุมชนสู่
กรรมการชุมชนรุ่นใหม่ ตาม
ภารกิจสำคัญของหน่วยงาน 
(ยุทธศาสตรห์น่วยงาน)  
 (เป้าหมาย ร้อยละ 80 ของ
เครือข่ายประชาสังคม
กรุงเทพมหานคร 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ผู้นำชุมชน 
ผลการดำเนินงาน 
สำนักพัฒนาสังคม 
และ 50 สำนักงานเขต  
มีเครือข่าย 
ผู้นำชุมชน กทม. 
2021 ที่ร่วมให้
ความคิดเห็นและ
พัฒนา
กรุงเทพมหานคร 
 

 

ที่เข้ารับการอบรมสมัมนามี
ความรู้ด้านสวัสดิการชุมชน
เพิ่มขึ้น)              
งบประมาณ  
   134,900 บาท 
ผลดำเนินงาน  
  จัดอบรมสมัมนาให้ความรู้
เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการ
กับกรรมการชุมชนรุ่นใหม่ 
และข้าราชการผูเ้กี่ยวข้อง    
ในการปฏิบัติงานกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
ของสำนักงานเขต 50 เขต เขต
ละ 3 คน จำนวน 150 คน 
เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 
2564 จำนวน 149 คน  
แจกแบบสอบถาม 149 ชุด 
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 
106 คน  
มีความรูเ้พิ่มขึ้นจำนวน 89 
คน คิดเป็นร้อยละ 84 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
กรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน
และเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ชุมชน (สพส.)  
งบประมาณ 4,720,000.- บาท 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
4. โครงการแผนชุมชนสูค่น
ปฏิบัติ (สพส.) 
งบประมาณ 1,486,000.-
บาท 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
** ท้ังนี้ สพส. ได้ดำเนิน
โครงการดำเนินการโครงการ
ปฐมนิเทศคณะกรรมการ
ชุมชนและเจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ
สำคัญของหน่วยงาน 
(ยุทธศาสตรห์น่วยงาน)  
(เป้าหมาย คือ มีช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารเพื่อให้
เครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผน ตดัสินใจ
และตดิตามตรวจสอบการ
ทำงานของกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 1 ช่องทาง)  
งบประมาณ 
   3,488,000 บาท 
ผลการดำเนินงาน  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

   สร้างช่องทางที่ให้
เครือข่ายชุมชนของแต่ละ
สำนักงานเขตเข้ามามสี่วน
ร่วมในการวางแผน ตดัสินใจ 
และตดิตามตรวจสอบการ
ทำงาน จำนวน 1 ช่องทาง 
คือ ช่องทาง Facebook 
Group “เครือข่ายผู้นำ
ชุมชน กทม. 2021”และ
จัดการฝึกอบรม สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ใน
การเตรียมความพร้อมด้าน
บทบาท หน้าที่ และภารกิจ
ของการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง
ให้กับคณะกรรมการชุมชน
และเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ชุมชน จาก 50 เขต จำนวน 
10 รุ่น ๆ ละ 200 คน รวม
ทั้งสิ้น 2,000 คน แบบไป – 
กลับ ระยะเวลา 2 วัน /รุ่น
ระหว่างเดอืน พ.ย. - ธ.ค. 64 
5. โครงการบูรณาการการ
บริหารจัดการกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑล
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ที่เป็นพ้ืนท่ีรอยต่อกับ
กรุงเทพมหานคร (สลส.กทม.) 
งบประมาณ 321,000.- 
บาท 
***ไม่ได้เสนอขอรับ
งบประมาณ ซึ่งเป็นไปตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการ 
กิจการสภากรุงเทพมหานคร  
ครั้งท่ี 28/2563 เมื่อวันพุธ
ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
6. โครงการสนับสนุน
เครือข่ายพลเมืองขับเคลื่อน
การพัฒนาพ้ืนท่ี  (สยป.) 
งบประมาณ 10,090,000 
**ไม่ไดร้ับงบประมาณ 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.1 ทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด  1 - 1 -  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 5.2 การสื่อสารสาธารณะ  (มี 1 เป้าหมาย 1 เป้าประสงค์  1  ตัวชี้วัด 3 โครงการ รวมงบประมาณท่ีได้รับ  23,537,400.00  บาท/งบประมาณที่ใช้ n/a  บาท) 
เป้าหมายที่ 5.2.1 สร้างการรบัรู้บทบาทและภารกิจของกรุงเทพมหานคร รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมือง (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่  5.2.1.1 ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครรับรู้บทบาทและภารกิจของกรุงเทพมหานคร รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง ( มี 1 ตัวช้ีวัด) 
1. ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครรับรู้และเข้าใจ
บทบาทและภารกิจของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชนรับรู ้

ภารกิจของ 
กรุงเทพมหานคร 

เพิ่มขึ้น 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
23,537,400.- บาท 

งบประมาณที่ใช้ 
n/a บาท

 

 
 

✓ 
ร้อยละ n/a 

(อยู่ระหว่างการ
เผยแพรส่ื่อ

ประชาสมัพันธ์
ตามยุทธศาสตร์

การพัฒนา
กรุงเทพมหานค
รตามแผนการ
เผยแพรส่ื่อ

ประชาสมัพันธ์
เพื่อสร้างการ

รับรู้ตาม
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา
กรุงเทพมหานคร 
และอยู่ระหว่าง
การสำรวจสื่อ
ประชาสมัพันธ์
และภาพลักษณ์

ของ
กรุงเทพมหานคร 

  1.โครงการสร้างการรับรู้
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (สปส.) 
(เป้าหมาย : เพื่อเผยแพร่
นโยบายภารกิจ และการ
ดำเนินงานของ กทม. ใน
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ทั้ง 7 ด้านให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างท่ัวถึงและ
ต่อเนื่อง)  
งบประมาณที่ไดร้ับ 
23,037,400.00.- บาท 
งบประมาณที่ใช้ไป n/a  บาท 
ผลการดำเนินงาน  
  จัดทำแผนการเผยแพร่สื่อ
ประชาสมัพันธ์เพื่อสร้างการ
รับรู้ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนากรุงเทพมหานคร 
และดำเนินกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ตามแผนฯ
ครบทั้ง 7 ด้าน เป็นไปตาม
เป้าหมายด้านระยะเวลาที่
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ประจำปี 2565 
เพื่อให้ได้ผลการ
รับรู้และเข้าใจ
บทบาทและ
ภารกจิของ

กรุงเทพมหานคร) 

กำหนด ทั้งนี้ ในกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ด้านการ
บริหารจดัการเมืองมหานคร
มีกิจกรรมที่สำคญั คือ 
- การจัดทำคู่มือการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ในภาวะ
วิกฤตของกรุงเทพมหานคร  
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการ
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
การประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  
- การประชาสมัพันธ์เชิงรุก
ผ่านสื่อออนไลน์  
2. โครงการกำหนดอตั
ลักษณ์และภาพลักษณห์ลัก
ของกรุงเทพมหานคร 
(เป้าหมาย : เพื่อกำหนด   
อัตลักษณ์และภาพลักษณ์
หลักของกรุงเทพมหานคร) 
*ไม่ได้รบังบประมาณ 
3. โครงการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ของ 
กรุงเทพมหานคร 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

(เป้าหมาย : สร้างและ
พัฒนาเครือข่าย
ประชาสมัพันธ์ของ 
กรุงเทพมหานคร) 
*ไม่ได้รบังบประมาณ 
   นอกจากน้ี สปส. ได้
ดำเนินการจ้างเหมาสำรวจ
สื่อประชาสัมพันธ์และ
ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี 2565  
(เป้าหมาย : สำรวจการรับรู้
และเข้าใจบทบาทและ
ภารกิจของกรุงเทพมหานคร
ผ่านสื่อประชาสมัพันธ์และ
ภาพลักษณ์ของ
กรุงเทพมหานคร) 
งบประมาณที่ไดร้ับ 
500,000.00.- บาท 
งบประมาณทีใ่ช้ไป n/a   
ผลการดำเนินงาน  
อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้าง 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.2   ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด  - 1 - -  

รวมตัวชี้วัดด้านที่ 5 ทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด  1 1 1 -  
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน 
 ด้านที ่ 5 มหานครประชาธิปไตย มีเป้าหมายหลัก “เมืองกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองประชาธิปไตย 

ประชาชนชาวกรุงเทพฯ รับรู้บทบาทและภารกิจของกรุงเทพมหานคร รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง     
ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมยังไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ เท่าที่ควร เนื่องจากภารกิจ        
ที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมถึง
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครไม่ได้นำตัวชี้วัดในการสร้างเครือข่ายประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการเมืองตามภารกิจอำนาจหน้าที ่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื ่อนเป้าหมาย        
ของมหานครประชาธิปไตย 

 มิติที่ 5.1 การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การกระจายอำนาจกำหนดเป้าหมายหลักในการลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจที่จำเป็นและให้
อำนาจในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่ ดังนั้น กรุงเทพมหานครต้องมี
ความพร้อมและยืนยันความพร้อมไปยังสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อขอรับการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2)  ซึ่งมีภารกิจตามแผนกระจายอำนาจฯ ที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กรุงเทพมหานคร จำนวน 
26 ภารกิจ โดยกำหนดตัวชี้วัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมในการรับโอนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐต่อ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกรจายอำนาจ ค่าเป้าหมาย จำนวน 
6 ภารกิจหรือร้อยละ 25 ของภารกิจที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอน ผลการการดำเนินงานสามารถดำเนินงานได้บรรลุ
เป้าหมาย กรุงเทพมหานครมีหนังสือยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 14 ภารกิจ จาก 26 ภารกิจ  คิดเป็นร้อยละ 53.85 และ
กรุงเทพมหานครต้องติดตามประสานให้ราชการส่วนกลางเจ้าของภารกิจถ่ายโอนภารกิจที่กรุงเทพมหานครมีความ
พร้อมต่อไป เพ่ือให้กรุงเทพมหานครสามารถบริหารจัดการเมืองแบบเบ็ดเสร็จ  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนกำหนดเป้าหมายหลักให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการเสนอกิจกรรมและบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ โดยกำหนดตัวชี้วัดเครือข่ายประชาสังคมกรุงเทพมหานครเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ 
และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมายทุกสำนักและสำนักงานเขตมีเครือข่ายประชาคม  
เป็นภาคีสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากรุงเทพมหานคร ผลการดำเนินงานไม่บรรลุ เป้าหมายเนื่องจาก
หน่วยงานไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะส่งผลให้ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด สำเร็จและบรรลุค่าเป้าหมาย ทั้งนี้ สำนักพัฒนาสังคมได้ดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์
หน่วยงานหรือโครงการตามภารกิจประจำได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ด้านสวัสดิการชุมชนสู่กรรมการชุมชนรุ่นใหม่ 
และฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านบทบาท หน้าที่ และภารกิจของการ
พัฒนาแบบพึ่งตนเองให้กับคณะกรรมการชุมชนพร้อมทั้งสร้างช่องทางที่ให้เครือข่ายชุมชนของแต่ละสำนักงานเขต
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ช่องทาง คือ 
ช่องทาง Facebook Group ในชื ่อ “เครือข่ายผู ้นำชุมชน กทม. 2021” ซึ ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดใน
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้ทุกสำนักและสำนักงานเขตต้องมีเครือข่ายตามภารกิจเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผน ตัดสินใจและติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร จะมีเพียงสำนักพัฒนาสังคม 
และสำนักงานเขตที ่ม ีเครือข่ายผู ้นำชุมชน กทม. 2021 ร่วมให้ความคิดเห็น ร่วมพัฒนา แก้ปัญหาของ
กรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทาง Facebook Group 
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มิติที่ 5.2 การสื่อสารสาธารณะ   
          การสื่อสารสาธารณะกำหนดเป้าหมายหลักในการสร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจของกรุงเทพมหานคร
ให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมือง โดยสำนักงาน
ประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรุงเทพมหานคร สร้างการ
รับรู้ของประชาชนที่มีตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ถึงแม้ว่าภารกิจส่วนใหญ่ ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ แต่สถานการณ์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร
สามารถสร้างช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  ไปยังประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น 
 
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะระดับด้าน  

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ  

  - ประชาชนยังขาดโอกาสและช่องทางในการเข้าไปมีส ่วนร่วมในการดำเนินงาน 
หรือเข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
   - หน่วยงานของกรุงเทพมหานครยังไม่ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ในแผน 

• ด้านกฎหมาย 
  -  การถ่ายโอนภารกิจที่ต้องมีการการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
มีอำนาจและหน้าที่ซึ่งการแก้ไขกฎหมายในแต่ละฉบับต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน 
 

• ด้านทรัพยากร 
- การถ ่ายโอนภารก ิจเป ็นการถ ่ายโอนภารก ิจหน้าท ี ่  แต ่ไม ่ได ้ถ ่ายโอนบุคลากร  

ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคคลที่มีจำนวนและศักยภาพไม่เพียงพอรองรับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
โดยเฉพาะภารกิจที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางหรือความรู้ทางเทคนิค 

• ด้านงบประมาณ 
 - ขาดการสนับสนุนงบประมาณในโครงการสำคัญที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  
 - การรับถ่ายโอนภารกิจส่วนใหญ่เป็นการถ่ายโอนเฉพาะอำนาจหน้าที่ แต่มิได้มีการถ่ายโอน
งบประมาณหรือจัดสรรเงินอุดหนุนมาให้กรุงเทพมหานครในการดำเนินงานอย่างเพียงพอส่งผลกระทบต่อภาระด้าน
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะ 
• บริหารจัดการ  

- เร่งดำเนินการขอถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจ (ฉบับที ่ 1 (ฉบับที ่ 2) 
จากราชการส่วนกลางเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะสามารถแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบางภารกิจจำเป็นต้องให้มีการถ่ายโอนมาพร้อมบุคลากรและงบประมาณ 
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 - ทุกสำนักควรมีเครือข่ายภาคประชาชนตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร    
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 - การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะควรให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางในการจัดบริการสาธารณะ 

• ด้านกฎหมาย 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดการพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ   
-  กฎระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับภารกิจการถ่ายโอน 

• ด้านทรัพยากร  
 - เพ่ิมหรือจัดสรรอัตรากำลังให้สอดคล้องตรงตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนเพ่ิม 

• ด้านงบประมาณ 
                           - จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในการดำเนินโครงการสำคัญ เพื ่อให้บรรลุผลสำเร็จ         
ตามแผนที่กำหนดไว้ 
  - จัดสรรงบประมาณควรให้ความสำคัญกับภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนรวมทั้งผลักดันการขอจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั้งเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหุนนเฉพาะกิจให้ได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมขึ้น 
 
คาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  
       กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน      
มีหน้าที ่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน ดังนั ้น แนวทางการพัฒนา
กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับมหานครประชาธิปไตยเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย จึงควรดำเนินการ ดังนี้  
        1. เร่งรัดผลักดันการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1)  
และ (ฉบับที่ 2) เพื่อกรุงเทพมหานครจะได้ดำเนินการให้บริการสาธารณะหรือการให้บริการในพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จ
รวดเร็ว ไม่เกิดการซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานระดับสำนัก รวมถึงกระจายภารกิจหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงไปยังสำนักงานเขต  
        2. ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ผู ้อำนวยการเขตมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการ
ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้ทันกับสถานการณ์ ตลอดจนพัฒนาพื้นที่     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       3. สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา และร่วมติดตามการทำงานของกรุงเทพมหานคร  
       4. สร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจของกรุงเทพมหานครให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร รวมถึงส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมือง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนในทุกช่องทาง 
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ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 
 

ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 

  ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 

มิติ 
จำนวนตัวช้ีวัด ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงานหลัก บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล 
   ดำเนินการ  
6.1 เมืองแห่งโอกาสทาง
ธุรกิจและการลงทุน 

4 - 4 - - 

๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยว
ระดับโลก 

2 - 1 - 1 

๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุม 
นิทรรศการและการจัดงาน
นานาชาต ิ

1 - - - 1 

                     รวมทั้งสิ้น 7 - 5 - 2 
คิดเป็นร้อยละ 100 - 71.43 - 28.57 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านที ่6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก
ไว้จำนวน 7 ตัวชี้วัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43 

ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 3 มิติ 3 เป้าหมาย 6 เป้าประสงค์ 7 ตัวชี้วัดหลัก 17 โครงการ/กิจกรรม (มิติที่ 6.1 มี 6 โครงการ/
กิจกรรม มิติที่ 6.2 มี 10 โครงการ/กิจกรรม มิติที่ 6.3 มี 1 โครงการ/กิจกรรม) ซึ่งในรอบกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43 ไม่ได้ดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.57 
ได้รับงบประมาณ 4 ตัวชี้วัด รวมงบประมาณที่ได้รับ 86,741,300 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 396,280 บาท ไม่ได้รับ
งบประมาณ 2 ตัวชี้วัด ซึ่งจำแนกตามมิติได้ ดังนี ้ 

- มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
ได้ดำเนินการ 4 ตัวชี้วัด ใช้งบประมาณ 3 ตัวชี้วัด ไม่ใช้งบประมาณ 1 ตัวชี้วัด มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 6 โครงการ/
กิจกรรม ได้รับงบประมาณ 4 โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณ 4 โครงการ/กิจกรรม ไม่ได้รับงบประมาณ 2 โครงการ/
กิจกรรม รวมงบประมาณที่ได้รับ 2,516,100 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 396,280 บาท 

- มิติที่ 6.2 เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด ได้ดำเนินการ 
1 ตัวชี้วัด ใช้งบประมาณ 1 ตัวชี้วัด ไม่ได้รับงบประมาณ 1 ตัวชี้วัด มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 10 โครงการ/กิจกรรม 
ได้รับงบประมาณ 2 โครงการ/กิจกรรม และไม่ได้รับงบประมาณ 8 โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณที่ได้รับ 
84,225,200 บาท งบประมาณที่ใช้ไป (อยู่ระหว่างดำเนินการ) บาท 

- มิติที่ 6.3 เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
หลักทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด ไม่ได้รับงบประมาณ 1 ตัวชี้วัด มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 1 โครงการ/กิจกรรม ไม่ได้รับ
งบประมาณ 1 โครงการ/กิจกรรม  
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นอกจากนี้หน่วยงานยังได้กำหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครตามภารกิจ
ของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 2  ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 จำนวนตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 

มิติ 
สนับสนุนภารกิจ ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
ของหน่วยงาน/ บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล  

 นโยบายผู้บริหาร  ดำเนินการ   
มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาส
ทางธุรกิจและการลงทุน 

- - - - - 

มิติที่ 6.2 เมืองแห่ง
นักท่องเที่ยวระดับโลก 

2 - 2 - - 

มิติที่ 6.3 เมืองแห่งการจัด
ประชุมนิทรรศการ และ 
การจัดงานนานาชาติ 

- - - - - 

                     รวมทั้งสิ้น 2 - 2 - - 
คิดเป็นร้อยละ 100 - 100 - - 

  

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ กำหนดตัวชี้วัดสนับสนุน         การ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมและครบถ้วนตามภารกิจของกรุงเทพมหานครยิ ่งขึ้น              
ไว้จำนวน 2 ตัวชี้วัด (มิติที่ 6.2 มี 2 ตัวชี้วัด 2 โครงการ/กิจกรรม) หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 2 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 100 

ภาพรวมการดำเนินงาน ด้านที ่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเร ียนรู้  ประกอบด้วย ตัวช ี ้ว ัดผล                    
การดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมและ
ครบถ้วนตามภารกิจของกรุงเทพมหานครยิ่งขึ้น รวมทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
77.78 ไม่ได้ดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 22.22 
 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตาม สยป.02  
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 

ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรูป้ระกอบด้วย 3 มิติ 3 เป้าหมาย 6 เป้าประสงค์ 7 ตัวชี้วัดหลัก   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน (มี 1 เป้าหมาย 3 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 6 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 2,516,100 บาท/ 
งบประมาณท่ีใช้ 396,280.00 บาท) 
เป้าหมายที่ 6.1.1 กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (มี 3 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน ( มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. จำนวนผู้ประกอบการและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนที่ไดร้ับการส่งเสรมิ
การตลาดในต่างประเทศ 
 
- จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
กิจกรรมการค้าระดับนานาชาติ 
 
 
- จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
กรุงเทพมหานครที่นำไป
ประชาสมัพันธ์ในต่างประเทศ 

 
 
 
 

เพิ่มขึ้น 5 ราย 
จากปี 2564 

(13 ราย) 
 

17 ผลิตภณัฑ์ 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
1,500,000 บาท 

 

 ✓   โครงการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของ
เมืองในระดับนานาชาติ  

- สำนักพัฒนาสังคมแจ้งรายชื่อ 
ผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครและผลิตภัณฑ์
ชุมชนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกจิกรรม
ประชาสมัพันธ์บนแพลตฟอร์มออนไลน ์
ที่สำนักงานการต่างประเทศคดัเลอืกจำนวน 
18 ราย 

เป้าประสงค์ที่ ๖.1.๑.2 ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ( มี 1 ตัวชี้วัด) 

1. ร้อยละของผลติภณัฑ์
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 
และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รบัการ
พัฒนาคุณภาพผลผลติ 

ร้อยละ 20 งบประมาณที่ไดร้ับ 
871,400 บาท 
งบประมาณที่ใช้
279,000 บาท

 ✓   สำนักพัฒนาสังคมดำเนินโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับ
สู่ผูผ้ลติสินค้าเชิงนวัตกรรม 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

 
 
 
 

 (ได้รับงบประมาณ 301,600.00 บาท ใช้ไป 
279,000.00 บาท) 
ดำเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 
2564 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประกอบการ
ผลิตภณัฑ์กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการ 
OTOP และวิสาหกิจชุมชน จำนวน  100 คน 
เจ้าหน้าท่ีดำเนินการ วิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง 
จำนวน 14 คน  รวมทั้งสิ้น 114 คน 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตดิตามผลหลังการ
ฝึกอบรม 
2. โครงการพัฒนาศกัยภาพผูป้ระกอบการสู่ 
Digital Marketing (ได้รบังบประมาณ 
569,800.00 บาท) 
  เดิมกำหนดจดัอบรม จำนวน 3 รุ่น  ในเดือน
มกราคม 2565 แต่เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) จึงเลื่อนการจัดอบรมออกไป ดังนี ้
รุ่นที่ 1 วันท่ี 7 – 9 มิถุนายน 2565  
รุ่นที่ 2 วันท่ี 14 - 16 มิถุนายน 2565  
รุ่นที่ 3 วันท่ี 21 - 23 มิถุนายน 2565  
โดยกำหนดผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Brand)  ผู้ประกอบการ OTOP 
ผู้ประกอบการอาหารอร่อยของดี 50 เขต 



183 
 

   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
กรุงเทพมหานคร และวิสาหกิจชุมชนจำนวน
รุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน วิทยากร รุ่น
ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน เจา้หน้าท่ี
ดำเนินการ รุ่นละ 5 คน รวมทั้งสิน้ 15 คน  
รวมเป็นจำนวนท้ังสิ้น 174 คน 

เป้าประสงค์ที่ ๖.1.๑.3 พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร เพื่อสินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัย และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ( มี 2 ตัวชี้วัด) 

1. ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑด์า้น
การเกษตรที่ไดร้ับมาตรฐานปลอดภัย 
 
- ได้รับการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
 
-ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัย
จากกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

 
 
 

ร้อยละ 15 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  ✓   สำนักพัฒนาสังคมไมไ่ด้ดำเนินโครงการตาม
แผนฯแตเ่พียงดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1. จัดทำ QR Code ให้ความรู้และ
ประชาสมัพันธ์ให้กับเกษตรกรทราบผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ  ได้แก่ การส่งเสรมิมาตรฐานสินค้า
ด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร,   ระบบการ
รับรอง GAP และเกษตรอินทรีย์ VS เกษตร
ปลอดภัย  
2. จัดเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้การเข้าร่วมโครงการ ขอรับรอง
มาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
3. ลงพ้ืนท่ีติดตามผลผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสำนักงานเกษตรพื้นที่และ
ประสานงานข้อมลูผูเ้ข้ารับการขอรบัรองฯ กับ
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปัจจุบันมีเกษตรกรส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการ ฯ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

จำนวน 108  ผลิตภณัฑ์ ซึ่งไดร้ับการรับรองฯ 
ทั้งหมด (GAP 28 ผลิตภณัฑ์ เกษตรอินทรีย์ 
80 ผลิตภัณฑ์) 
4. ได้นำเรยีนผู้ว่ากทม.อนมุัติใช้ตราและ
มาตรฐาน ซึ่งล่าช้าจากแผนการที่ได้กำหนดไว้ 
ทำให้การรับรองมาตรฐานปลอดภยัจาก
กรุงเทพมหานครในปีนีไ้มไ่ด้ดำเนนิการ 

2. จำนวนแหล่งผลติสินค้าเกษตร
และสินค้าเกษตร 
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
 
- จำนวนสินค้าเกษตรที่สามารถ
พัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
 
 
- จำนวนแหล่งผลติสินคา้เกษตรให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 

 
 
 
 

เพิ่มขึ้น  
30 ผลิตภณัฑ์ จาก

ปี 2564 
 

เพิ่มขึ้น 2 แหล่ง 
จากปี 2564 

(3 แหล่ง) 
 

งบประมาณที่ไดร้ับ 
144,700.00 บาท 

งบประมาณที่ใช้ 
117,280.00 บาท













 ✓ 
 

  1. สำนักพัฒนาสังคมดำเนินโครงการส่งเสริม
เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
โดยจดัอบรมศึกษาดูงาน ณ จังหวดันครนายก ในวันท่ี 
17 มีนาคม 2565  
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 99 คน  ขณะนี้อยู่
ระหว่างติดตามประเมินผลโครงการ 
2. สำนักพัฒนาสังคมดำเนินโครงการ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
กรุงเทพมหานครโดยส่งเสริมความรู้เรื่องการ
พัฒนาแหล่งผลติสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 1 แหล่ง ได้แก่ สวน
กล้วยไม้ของนายสมศักดิ์  
สัจจานุรักษ์วงศ์ แขวงหนองค้างพลู  
เขตหนองแขม 
 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 6.1 ทั้งสิ้น 4 ตัวช้ีวัด  - 4 - -  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด 10 โครงการ (มีโครงการซ้ำกันจำนวน 4 โครงการ) รวมงบประมาณที่ได้รับ  84,225,200บาท/
งบประมาณท่ีใช้ ....-...  บาท) 
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก (มี 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.1 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีจัดใหม้ีสิ่ง
อำนวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุม่ 

เพิ่มขึ้น 6 แหล่ง 
จากปี 2564  
(กลุ่มเขตละ  
1 แหล่ง) 

ไม่ได้รับงบประมาณ 

 
- - - ✓ 

ไม่ได้รับงบประมาณ 
โครงการตามแผนกทม. 2565 ท้ังหมด 7 
โครงการ ไม่ได้รับงบประมาณ 

เป้าประสงค์ที่ ๖.2.๑.2 แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ 
อย่างมีคุณภาพ ( มี 1 ตัวชี้วดั) 
๑. จำนวนทรัพยากรการท่องเที่ยว
หรือแหล่งท่องเที่ยวท่ีไดร้ับการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา 

 

ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว/ 

แหล่งท่องเที่ยว 
ไม่น้อยกว่า 
3 แหล่ง/ป ี

งบประมาณที่ไดร้ับ 
84,225,200บาท

งบประมาณที่ใช้ - บาท 

 

- ✓ - - 1. โครงการตามแผนกทม. 2565 ท้ังหมด 7 
โครงการ ได้รับงบประมาณ 2 โครงการ ดังน้ี 
1.1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ย่านกะดีจีน 
(โครงการต่อเนื่องปี พ.ศ. 2563 – 2565)   
- เป้าหมาย : ปรับปรุงจุดเช่ือมต่อทางเดิน
ริมน้ำ และพื้นท่ีต่อเนื่อง 
- ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ 
- งบประมาณ : 83,525,200.- บาท 
1.2 โครงการล่องเรือกินปู  
ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน 
- เป้าหมาย : 1 กิจกรรม 
- ผลการดำเนินการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ 
งบประมาณ : 700,000.- บาท 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

2. โครงการที่ไมไ่ดร้ับงบประมาณ แต่
หน่วยงานได้ดำเนินการแบบไม่ใช้งบประมาณ 
มีจำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
2.1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขต
บางเขน (ตามแผนของเขตบางเขน) 
- เป้าหมาย : จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และจัดจำหน่ายสินค้า 2 ครั้ง/ปี 
- ผลการดำเนินการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ  
2.2 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษว์ิถีไทยตาม
สไตลส์องฝั่งคลองพระโขนง (ตามแผนของเขต
สวนหลวง) 
- เป้าหมาย : จัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยว 
จำนวน 1 แหล่ง 
- ผลการดำเนินการ : จัดงานท่องเที่ยวตลาด
ย้อนยุค2 แหล่ง คือ วัดมหาบุศย์และวัดปาก
บ่อ 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 6.2 ทั้งสิ้น 2 ตัวช้ีวัด  - 1 - 1  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 6.3 เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ  (มี 1 เป้าหมาย 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด 1 โครงการ รวมงบประมาณท่ีได้รับ  
(ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)บาท/งบประมาณที่ใช้ - บาท) 
เป้าหมายที่ ๖.๓.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน  (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๖.๓.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนิทรรศการ การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้
รางวัลแก่พนักงาน (MICE)( มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) จำนวนการประชุม/นิทรรศการ/การ
จัดงานนานาชาติที่กรุงเทพมหานคร
ร่วมดำเนินการ 
 
 
 

การประชุม/
นิทรรศการ/ 
การจัดงาน
นานาชาติ 

1 ครั้ง 

ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

- - - ✓ 
ไม่ได้รับงบประมาณ 

โครงการตามแผนกทม. 2565 ท้ังหมด 
1 โครงการ ไมไ่ดร้ับงบประมาณ 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 6.3 ทั้งสิ้น 1 ตัวช้ีวัด  - - - 1  

รวมตัวชี้วัดด้านที่ 6 ทั้งสิ้น 7 ตัวช้ีวัด  - 5 - 2  
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ตัวช้ีวัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร กทม.  ประกอบด้วย 1 มิติ 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

บรรลุผล 
อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

 

มิติที่ ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์  2ตัวชี้วัด 2 โครงการ/กิจกรรมไม่ใช่งบประมาณ 
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก (มี 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.1 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1 ระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการดูแล 
ความปลอดภัยและการให้บริการ
นักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าทีเ่ทศกจิ 
 
 

ระดับมาก  
(4 คะแนนข้ึนไป) 

ไม่ใช้งบประมาณ  ✓   โครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว 
- เป้าหมาย : ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว บริเวณพื้นท่ี
พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง  
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ถนนข้าวสาร  
ถนนเยาวราช และตลาดนัดจตุจักร  
จำนวน 4 ครั้ง/เดือน  
- ผลการดำเนินงาน :อยู่ระหว่างการสำรวจ 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จุดละ 100 ชุด 

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.2 แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้
อย่างมีคุณภาพ(มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. ระดับความสำเร็จในการส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 
 

ระดับ 5 
1. จัดทำข้อมลู
เส้นทางการท่องเที่ยว
ในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านทางเฟซบุ๊ก 
Bangkok Tourism 
Division ภายใน
พื้นที่ 6 กลุ่มเขต 
จำนวน 6 เส้นทาง 

ไม่ใช้งบประมาณ  ✓   กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
- เป้าหมาย : ระดับ 5 
- ผลการดำเนินงาน : ระดับ 2 ดังนี้  
1) อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมลูเส้นทางการท่องเที่ยวของ
ทั้ง 50 เขต ให้มีความเป็นปัจจุบนั 
2) จัดทำเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง 
3) จำนวนผู้เข้าถึงโพสต์ทางเฟซบุก๊ จำนวน 1,850 คน 
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ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

บรรลุผล 
อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

 

2. จัดให้มีแหล่ง
ท่องเที่ยว ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ ผลิตภัณฑ์
ชุมชนอย่างน้อย  
60 รายการ 
(เส้นทางละ  
10 รายการ) 
3. มีจำนวนผู้เข้าถึง
โพสต์ทางเฟซบุ๊ก  
ไม่น้อยกว่า  
1,000 คน 

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนมิติที่ 6.2 ทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด  - 2 - -  
รวมตัวชี้วัดสนับสนุนด้านที่ 6 ทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด  - 2 - -  

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๐ 
 

 
สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน  

การผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น 
กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ 3 เรื่อง คือ การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการสนับสนุน
การจัดประชุมนิทรรศการ ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนไปประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก
และขยายกลุ่มลูกค้า ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายมากข้ึนทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศ ส่วนด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครที่มีจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย
รูปแบบ โดยในปีนี้ได้ดำเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ย่านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้
มาตรฐาน คือ มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีความปลอดภัย และมีเอกลักษณ์ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว
แบบวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม ให้มั่นใจในความปลอดภัยและเข้ามาเที่ยวเพ่ิมขึ้น อีกท้ังยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและ
กระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่ นอกจากนี้การผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและ
การจัดงานนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครยังมีการสนับสนุน
และเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและ นิทรรศการนานาชาติ (MICE) 

มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
          การผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 กรุงเทพมหานครมีได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ             
โดยสำนักพัฒนาสังคมแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครและผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สำนักงานการต่างประเทศคัดเลือกจำนวน 18 ราย มีการดำเนินการจัดอบรม
พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่ผู้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมและอบรมการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการเกษตร ขณะนี้       
อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลโครงการ พร้อมทั้งได้ดำเนินการการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ซึ ่งได้ร ับการรับรองฯ ทั ้งหมด (GAP 28 ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ 80 ผลิตภัณฑ์) และส่งเสริม                    
การท่องเที ่ยวเชิงเกษตรของกรุงเทพมหานคร โดยส่งเสริมความรู ้เรื ่องการพัฒนาแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็น              
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจำนวน 1 แหล่ง ได้แก่ สวนกล้วยไม้ของนายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ แขวงหนองค้างพลู  เขต
หนองแขม 

มิติที่ 6.2 เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก 
 กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก โดยการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม และอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ปรับปรุง พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามได้มาตรฐาน แต่ด้วยสถานการณ์            
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งยังส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวและสภาวะเศรษฐกิจ ทำให้โครงการ
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานคร
คาดหวัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานจึงได้ดำเนินการผลักดันด้านการท่องเที่ยวแบบไม่ใช้งบป ระมาณ              
โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต        
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเฟสบุ๊กและสำนักเทศกิจได้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตรวจตราความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร อาทิ บริเวณ
พื้นที่พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ถนนข้าวสาร ถนนเยาวราช และตลาดนัดจตุจักร 
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ตลอดจนได้ปรับการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นไปในรู ปแบบ new normal           
มากขึ้น อาทิ เพ่ิมช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน 

ทั้งนี้ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ในมิติที่ 6.2 ได้เสนอขอรับ
งบประมาณจำนวน 10 โครงการ แต่ได้รับงบประมาณเพียง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน 
ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อทางเดินริมน้ำและพ้ืนที่ต่อเนื่อง และ
โครงการล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน ของสำนักงานเขตบางขุนเทียน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้จำนวนทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา 
รวมถึงการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตบางแห่งได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม  
การท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่เขตอีกด้วย  

มิติที่ 6.3 เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ  
 การผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเม ืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีการชะลอการดำเนินการเนื่องจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) ไม่มีการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส- 
โคโรนา 2019 (COVID-19) และเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นแบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ
การท่องเที่ยวดำเนินการสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและ
นิทรรศการนานาชาติ (MICE) โดยเข้าร่วมประชุมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการจัดงานไมซ์ในภาวะ New Normal 

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะระดับด้าน  

มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 

ปัญหาและอุปสรรค  
1. บริหารจัดการ  

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ส่งผลให้การดำเนินโครงการ/ 
กิจกรรมการจัดอบรมไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ด้านงบประมาณ   
ไม่ได้รับงบประมาณในหลายโครงการ 

ข้อเสนอแนะ   
1. บริหารจัดการ 

1.1 การส่งเสริมการใช้ช่องทางออนไลน์ในการส่งเสริมทางธุรกิจ เช่น เว็บไซต์, Lazada, Shopee,  
 Facebook, Line 

1.2 การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้านการเกษตรการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ 
(Agri-Map Online) เครื่องมือที่แสดงผลข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลและติดตามข้อมูล 
การเพาะปลูกและผลผลิตด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งปัจจัยการผลิต อุปสงค์ อุปทาน  
ที่จะตอบโจทย์การช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทยได้ 

1.3 ควรมีการวางแผนการช่วยเหลือผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบ 
 ซื้อขายออนไลน์ได้ 
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 มิติที่ 6.2 เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก 

 ปัญหาและอุปสรรค 
1. งบประมาณ 

การดำเนินงานตามภารกิจหลักด้านการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 
ตลอดจนเพ่ือสร้างภาพลักษณ์และการจดจำว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เช่น การประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซด์หรือแอพพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยมและยอมรับระดับโลกหากหน่วยงานไม่ได้รับงบประมาณในการ
ดำเนินโครงการ การดำเนินการจึงทำได้เพียงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ของหน่วยงานซึ่งสร้างความจดจำและ
การรับรู้ในวงจำกัด 

2. อ่ืน ๆ 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19) เป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้สถานประกอบการ

หรือแหล่งท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเวลาเปิด/ปิดและวันทำการเนื่องภาระค่าใช้จ่ายและการจ้างงาน        
ทั้งการปิดชั่วคราวและแบบถาวรทำให้การจัดทำข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ
ฐานข้อมูลที่จะนำมาออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา 

ข้อเสนอแนะ   
1. บริหารจัดการ 

หน่วยงานควรจัดทำแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินการที่มุ่งให้กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลกให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนแปลง 

2. อ่ืน ๆ 
ควรมีการบูรณาการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทุกหน่วยงานเพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งนักท่องเที่ยว

ระดับโลกในการวางแผนและดำเนินการร่วมกัน 

 มิติที่ 6.3 เมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ 

 ปัญหาและอุปสรรค  
1. บริหารจัดการ 

กรุงเทพมหานครไม่ใช่หน่วยงานหลักในการเสนอตัวการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ 
2. อ่ืน ๆ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีการเลื่อนกำหนด การ
จัดงานหรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นแบบออนไลน์ 

ข้อเสนอแนะ   
1. บริหารจัดการ 

กรุงเทพมหานครควรยกระดับภาพลักษณ์และเพ่ิมบทบาทในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนิทรรศการ 
และจัดงานนานาชาติ 
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คาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  
 ในอนาคตกรณีรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ลงจนทำให้นักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้มากขึ้น กรุงเทพมหานครสามารถ
นำเสนอและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครผ่านทางการเดินทางด้วยล้อ ราง เรือ 
ผ่านทางหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ กรุงเทพมหานครสามารถนำตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นมากำหนดกิจกรรมได้อย่างชัดเจนมาก
ขึ้นและดำเนินกิจกรรมจนสามารถบรรลุผลตามตัวชี้วัดได้ตามท่ีกำหนด 

มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
คาดการณ์แนวโน้ม  

ผู้บริโภคจะยังคงขาดความเชื่อมั่นที่จะใช้จ่าย ส่งผลให้ภาคธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบ 

มิติที่ 6.2 เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก 
คาดการณ์แนวโน้ม  

ภายหลังจากแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลายตัวรัฐบาลได้มีการปรับลดมาตรการการเดินทาง            
เข้าประเทศ ดังนั ้น กรุงเทพมหานครควรเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทยและ                    
ชาวต่างประเทศ โดยการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีสิ ่งอำนวยความสะดวก มีมาตรฐานปลอดภัย ส่งเสริม
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวให้กลับมาดำเนินการได้เพิ่มทักษะบุคลากรภาคการท่องเที่ยวให้มีความสามารถ             
มากยิ่งขึ้น และสามารถปรับตัวพร้อมรับกับสังคมยุคดิจิทัล 

มิติที่ 6.3 เมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ 
คาดการณ์แนวโน้ม 
  ภายหล ังจากสถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) วางแผนทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์
ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การเสริมความแกร่งระดับชาติ การช่วงชิงโอกาสระดับสากล และการยกระดับศักยภาพ
ของอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานครจึงควรนำรูปการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) มาปรับใช้
และเตรียมการจัดกิจกรรมการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติเมื่อมีการเดินทางกลับมาเป็นปกติ 
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ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
 
 

จำนวนตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน

หลัก 

ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 

มิติ 
ดำเนินการ  

ไม่ได้
ดำเนินการ 

บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล 
  ดำเนินการ  
มิติที่ 7.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล   2 - 2 - - 
มิติที่ 7.2 การคลังและงบประมาณ 1 - 1 - - 
มิติที่ ๗.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 - 1 2 1 

                     รวมทั้งสิ้น 7 - 4 2 1 
คิดเป็นร้อยละ 100 - 57.14 28.57 14.29 

 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานครกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

หลักไว้จำนวน 7 ตัวชี้วัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.14 ไม่บรรลุผล 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.57 และไม่ได้ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 14.29  

 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตาม สยป.02  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



196 
 

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร ประกอบด้วย  3 มิติ  4 เป้าหมาย 7 เป้าประสงค์  7 ตัวชี้วัดหลัก   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

บรรลุผล 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

 

มิติที่ 7.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล  (มี 2 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 2  ตัวชี้วัด 5 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 137,531,400 บาท/งบประมาณท่ีใช้ 5,907,545 บาท) 
เป้าหมายที่ 7.1.1 ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อม่ันของประชาชน (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
 เป้าประสงค์ที่ 7.1.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เป็นมืออาชีพ ( มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) ความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานครตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่
ความเป็นมืออาชีพ 
 
 
 
 

ร้อยละ 60 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
126,405,5000 

บาท 
 งบประมาณที่ใช้ 
5,907,545 บาท 
 

 ✓ 
ร้อยละ 8.59 

 

  สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
ได้ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะ ทรพัยากรบุคคล 
มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพโดยได้รบังบประมาณ 
ในโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร ให้มสีมรรถนะพงึประสงค์ จำนวน 
30,427,000 บาท และโครงการโครงการพัฒนา
ศักยภาพของนักบริหารและเตรยีมความพร้อมการ
เป็นผู้นำในการปฏิบัตภิารกิจ 
ของเมืองในอนาคต จำนวน 23,689,500 บาท       
ทั้งนี้ ยังมีหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมือ
อาชีพ จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักเทศกิจ และ
สำนักป้องกันบรรเทาสาธารณาภัย  
รวมงบประมาณ72,289,000 บาท ดังนั้น จึงมี
งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม
หลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพทั้งสิ้น จำนวน 
126,405,500 บาท มีทรัพยากรบุคคลไดร้ับการ
พัฒนาตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพแล้ว 
จำนวน 1,712 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.59 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

บรรลุผล 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

 

เป้าหมายที่ 7.1.2 กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง เอ้ือต่อความเป็นธรรม สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน 
ตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๗.1.๒.1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนับสนุนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง 
มีประสิทธิภาพ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 

ร้อยละ 80  งบประมาณทีไ่ด้รบั 
11,125,900 

บาท 
และยังไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 

 ✓ 
ร้อยละ 27 

  1. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร  
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบคุคล
ของกรุงเทพมหานครให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ตอ่กรุงเทพมหานคร 
ผลการดำเนินงาน อยูร่ะหว่างการจัดทำร่างขอบเขต
ของงาน (TOR) และอยู่ระหว่างดำเนินการขอขยาย
เวลาพิจารณาร่างขอบเขต   ของงาน งบประมาณที่
ได้รับ 11,125,900 บาท 
2. โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการระดับบุคคลในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ไมไ่ดร้ับ
งบประมาณ 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ มิติที่ 7.1 ทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด   - 2 - -  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 7.2 การคลังและงบประมาณ (มี 1 เป้าหมาย 1 เป้าประสงค์  1  ตัวชี้วัด 2 โครงการ รวมงบประมาณท่ีได้รับ 10,991,500 บาท/งบประมาณท่ีใช้ - บาท) 
เป้าหมายที่  7.2.1 มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ 2565 (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) ร้อยละความสำเร็จในการจดัทำระบบ
สารสนเทศสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน 
 
 
 
 

มีการทดลอง
ระบบ

งบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน 

จำนวน 1 ระบบ 

งบประมาณที่ได้รับ 
10,991,500 

บาท  
งบประมาณที่ใช้ 

- บาท 
 
 
 

 ✓ 
(อยู่ระหว่างการ

จัดทำระบบ
งบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน 
ซึ่งมีความกว้า

หน้าร้อยละ 75)  
 
 
 

 

  สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (สงม.)     
ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน (ซึ่งในปี พ.ศ. 2565  
สงม. ต้องดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 
- อบรมผู้เกี่ยวข้องในการใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน 
- ทดลองใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
    ดังนั้น สงม. จึงดำเนินการตามโครงการสำคัญและ
กิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ กทม. ประจำปี 
พ.ศ. 2565 ได้แก่  
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณ
แบบมุง่เน้นผลงานฯ (10,991,500 บาท) 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน (ไม่ใช้งบประมาณ) ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมการ
ให้ความรู้ความเข้าใจงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (ไม่ใช้
งบประมาณ) ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้ 
- จัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- ซักซ้อมความเข้าใจในการจดัทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2566 แกส่ำนักและสำนักงานเขต ในวันท่ี 7, 
9, 15 และ 16 ธ.ค. 2565 
- อบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสรมิสร้างความรู้และ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงานด้านงบประมาณของ
ข้าราชการ สงม. ระหว่างวันท่ี 21 - 24 ธ.ค. 2565 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

- สำรวจ/วเิคราะห์ปัญหาการจดัทำงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานโดยจดัทำช่องทางประชาสัมพันธ์สำหรับ
ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งประเด็นปัญหาอุปสรรคที่มี
ผลในการดำเนินการของหน่วยรับงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ทางระบบ รับ-ส่งไฟล์ระหว่างหน่วยงาน  
- แก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลปญัหาและ
อุปสรรคเพื่อเสนอขอแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สามารถโอน
งบประมาณเข้างบกลางได้ต่อไป 
- รายงานการตดิตามและประเมนิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีเสนอผู้บรหิาร โดยจัดทำแบบประเมิน
สำหรับการประเมินความเป็นไปได้ของรายการที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง และรายการผูกพัน/โครงการงบประมาณใหม่ 
ก่อนการนำเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของหน่วยรบังบประมาณ  
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 40 ผ่านระบบ Google 
Form ซึ่งมีหน่วยรับงบประมาณได้ดำเนินการประเมิน
ผ่านระบบ ทั้งสิ้น 66 หน่วยงาน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการดำเนินงาน 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.2 ทั้งสิ้น 1 ตัวช้ีวัด   - 1 - -  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
มิติที่ 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (มี 1 เป้าหมาย 4 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 7 โครงการ รวมงบประมาณท่ีได้รับ 432,751,384 บาท และที่ใช้ไป 14,700,003 บาท) 
เป้าหมายที่ 7.3.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัย (SMART 
SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพ (SMART CITY)  (มี 4 เป้าประสงค์  4  ตัวชีว้ัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๗.3.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน  
( มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสเ์พือ่ให้บริการ
ประชาชน และ/หรือ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 ไม่ได้รับ
งบประมาณ

 

  ✓ 
(ไม่ได้รับจดัสรร
งบประมาณเพื่อ
ดำเนินโครงการ
สำคัญและกิจกรรม
ที่ปรากฏใน
แผนปฏิบัติราชการ 
กทม. ประจำปี พ.ศ. 
2565 ท้ังนี้ มีการ
ดำเนินการสำคญั 
แต่ไมส่ามารถวัดผล
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดเนื่องจาก 
นิยามเฉพาะของ
ตัวช้ีวัดไมไ่ด้ระบุถึง
ข้อมูลฐาน 
(Baseline) และ/
หรือรายละเอยีดเชิง
คุณภาพของค่า

  กทม. ไม่ได้ดำเนินโครงการสำคัญและกิจกรรมที่ปรากฏ
ในแผนปฏิบัติราชการ กทม. ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อ
ขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับให้บริการประชาชน เนื่องจากไมไ่ด้รบัจัดสรร
งบประมาณ ทั้ง 7 รายการประกอบด้วย  
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการ
ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร (สลส.) 
(2) โครงการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก (AI) ของข้อมูล
รายงานความเห็นทางด้านการจราจรและขนส่งจาก
ประชาชนแบบเรียลไทม์ (สจส.) 
(3) โครงการนำร่องที่จอดรถอัจฉริยะ ณ สถานท่ีจอด
รถของกรุงเทพมหานคร ผา่น M-Service (สจส.) 
(4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และ ศูนย์เยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (สวท.) 
(5) โครงการคา่ใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศ
ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (สวท.)  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
เป้าหมายร้อยละ 
50 ท่ีกำหนดไว้ได้ ) 

(6) โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรยีนรูผ้่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสโ์รงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 10 แห่ง (สพส.) 
(7) โครงการพัฒนาระบบศูนยส์ื่อการเรยีนรู้ออนไลน์ 
(สนศ.)  
ทั้งนี้ ในช่วงปี พ.ศ. 2565 กทม. พัฒนาระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อให้บริการประชาชน และ/หรือ 
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่
สำคัญ ดังนี้  
(1) โครงการ BMA Smart Service (สยป.)  
เป้าหมาย เพื่อให้มีช่องทางการให้บริการจองคิวขอรับ
บริการตดัต้นไม้ สูบสิ่งปฏิกลู พ่นยาฆ่ายุงจาก 50 
สำนักงานเขตผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต 
ผลการดำเนินการ ให้บริการประชาชนและสนับสนุน
การให้บริการประชาชนผ่านโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
(Web Application) 
http://164.115.33.117/bs/index.php?view=list3
&admin=1 
(2) ระบบบริการข้อมลูที่ดินและเช่ือมโยงข้อมูลที่ดิน
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมทีด่ินผ่านระบบ
เครือข่าย 
เป้าหมาย เพื่อให้ กทม. สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างในการนำมาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดิน
ของทุกสำนักงานเขตได้อย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นข้อมลูในการสำรวจและ
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
รายงานข้อมูลการจัดเก็ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตาม 
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
ผลการดำเนินการ ให้บริการระบบข้อมูลที่ดินผา่น
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ที่
รองรับการแสดงผลของอุปกรณไ์ดใ้นคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์ สามาถเข้าใช้ระบบ (User Authentication) 
เพื่อให้บริการการสืบค้นรายละเอยีดเกี่ยวกับข้อมลู
ที่ดิน ข้อมูลรายละเอียดเกีย่วกับสิง่ปลูกสร้าง และ
ข้อมูลอาคารชุด ข้อมลูแปลงท่ีดิน กับข้อมูลกรรมสิทธ์ิ
ที่ดินตาม พรบ. พร้อมแสดงแผนท่ี หรือรายงานในส่วน
ที่สืบค้นได้ ทาง http://landapp.bangkok.go.th/ 
(3) โครงการพัฒนาบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการในการจดัการขยะมลูฝอยของ
กรุงเทพมหานคร (สลส.)  
เป้าหมาย เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารจดัการการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดการมลูฝอยท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการ
รับบชำระค่าธรรมเนียม เป็นการเพิ่มช่องทางการชำระ
ค่าธรรมเนียม และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  
ผลการดำเนินการ เฉพาะส่วนของการให้บริการ
ประชาชน ได้จดัทำระบบการรับชำระค่าธรรมเนียม 
หลากหลายช่องทางทั้งส่วนกลาง สำนักงานเขต (QR 
Code) เคาน์เตอร์ธนาคาร (QR Code หรือ Barcode) 
ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและ Mobile Banking บนใบ
แจ้งหน้า และแอปพลเิคชั่นสำหรบัประชาชน  “BMA 
Waste Pay”  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
       เป้าหมาย 

ทั้งนี้ จากนิยามศัพท์เฉพาะของตัวช้ีวัด ซึ่ง กทม. 
อ้างอิงจาก ดัชนีบริการออนไลน์ (Online Service 
Index : OSI) ภายใต้ E-Government 
Development Index (EGDI) ประกอบด้วย ระดับท่ี 
1 Emerging Information services เผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสาร ระดับที่ 2 Enhanced Information 
Services สร้างปฏสิัมพันธ์กับประชาชน ระดับที่ 3 
Transactional Services ยื่นคำรอ้งทำธุรกรรมได้ครบ
วงจร และระดับท่ี 4 Connected Services สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งในแผนนี้จะนับ
รวมเฉพาะบริการในระดับที่ 3 และระดับที่ 4 เท่านั้น  
ดังนั้น แม้ว่าโครงการสำคญั จะไมไ่ด้รับจัดสรร
งบประมาณ แต่มี การขับเคลื่อนสำคัญที่สะท้อนระดับ
ที่ 3 และระดับท่ี 4 ข้างต้น แต่ไมส่ามารถระบุการ
บรรลคุ่าเป้าหมายเนื่องจากไมไ่ด้ระบุถึงข้อมูลฐาน 
(Baseline) และ/หรือรายละเอยีดเชิงคุณภาพของค่า
เป้าหมายร้อยละ 50 ท่ีกำหนดไวไ้ด้ 

เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงาน และตัดสินใจ
สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมลูเพือ่สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับ
กรุงเทพมหานคร 
 

ร้อยละ 50 งบประมาณที่ไดร้ับ 
14,700,003  

บาท 
งบประมาณที่ใช้ 

 ✓ 
ร้อยละ - 

(อยู่ระหว่าง
การดำเนิน
โครงการ

  กทม. ดำเนินโครงการสำคัญและกจิกรรมที่ปรากฏใน
แผนปฏิบัติราชการ กทม. ประจำปี พ.ศ. 2565 
จำแนกรายมาตรการ ดังนี ้
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
 
 
 

432,751,384 
บาท

 

สำคัญ จำนวน 
7 โครงการ  
ซึ่งสะท้อน

เป้าหมายตาม 
คำนิยาม
เฉพาะ 

ที่กำหนดได้ 
คือ  

มีระบบงาน 
ที่หน่วยงาน
พัฒนา และ/

หรือ จ้าง
พัฒนา เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือ

ในการ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจฯ และ
ฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการ
ตัดสินใจฯ แต่
ไม่สามารถ

ระบุการบรรลุ
ค่าเป้าหมาย

เนื่องจากไมไ่ด้
ระบุถึงข้อมูล

1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัตริาชการตามกระบวนการทำงานตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน 

กทม. ดำเนินโครงการสำคัญ ดังนี้ 
(1) โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลทางการแพทย์ 
(Medical Data Center) (สนพ.). 
- เป้าหมาย พัฒนาระบบศูนย์ข้อมลูทางการแพทย์ 
(Medical Data Center) จำนวน 1 ระบบ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ผลการดำเนินงาน จัดทำรายละเอียดขอบเขตของ
งาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจดัซื้อ
จัดจ้าง ครั้งท่ี 2 
- งบประมาณ ใช้ไป 0.- จากงบประมาณทีไ่ดร้ับ 
10,145,090.- (เงินบำรุงสำนักการแพทย์) 
(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสู่
องค์กรดิจิทัล (เปลี่ยนช่ือเป็น โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาลสำหรับผู้ปว่ยใน Smart IPD) 
(สนพ.). 
- เป้าหมาย พัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
สำหรับผู้ป่วยใน Smart IPD 
- ผลการดำเนินงาน อยู่ในระหวา่งการทำเอกสารราย
รายงานผลการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และ
ราคากลางงานจ้างเหมาตามโครงการฯ 
- งบประมาณ ใช้ไป 0.- จากงบประมาณทีไ่ดร้ับ 
35,549,985.- (เงินบำรุง สนพ.) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
ฐาน 

(Baseline) 
และ/หรือ

รายละเอียด
เชิงคุณภาพ

ของ 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 50  

ที่กำหนดไว้ได้) 

(3) โครงการพัฒนาระบบบริหารการรับจำนำและ
ระบบต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล
กรุงเทพมหานคร) 
- เป้าหมาย จัดทำระบบโปรแกรมระบบบรหิารการรับ
จำนำและระบบงานตา่ง ๆ ของสถานธนานุบาล
กรุงเทพมหานคร และเครื่องอ่านบาร์โคด้ เครื่องอ่าน
บัตรอเนกประสงค์ เครื่องมืออ่านลายนิ้วมือ อุปกรณ์
เครือข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ค่า Cloud 
Server ค่าช่องสัญญาณหลัก และช่องสัญญาณสำรอง
พร้อมค่าติดตั้ง 
- ผลการดำเนินงาน 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 และขอ
กันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
จำนวน 7,600,000.- และ 11,400,000.- (รวม 
19,000,000.-) ซึ่งไดจ้ัดทำรายละเอียดขอบเขตของ
งาน (TOR) และได้ผูร้ับจ้างเรียบรอ้ยแล้ว โดย 
ว่าจ้างบริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด (ลงนามใน
สัญญาเมื่อ 21 เมษายน 2565) จำนวน 
17,622,000.- อยู่ระหว่างดำเนนิการตามสัญญา 
และมีกำหนดส่งงานงวดที่ 1 (21 พฤษภาคม 2565) 
ซึ่งจะได้  
- แผนการดำเนินโครงงานฯ (Project Plan) 
- สถาปัตยกรรมระบบพร้อมรายละเอียดการเช่ือมต่อ
กับระบบ cloud  ของกรุงเทพมหานคร 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
- รายงานแนวคิดการปรับปรุงระบบ (Concept 
Design) และดีไซนร์ะบบงานเบื้องต้น 
- ข้อมูล Backup ระบบงานเดมิและโครงสรา้ง
ฐานข้อมูล เป็นต้น 
 - งบประมาณ ใช้ไป 0.- จากงบประมาณที่ได้รับ 
19,000,000.- 
(4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีจัด
การศึกษา (สนศ.) 
- เป้าหมาย เพื่อให้ กทม. (สนศ. และโรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 437 โรงเรียน) มรีะบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ี
ถูกต้อง รวดเร็ว และที่เป็นปัจจุบนั นอกจากน้ี รร.ใน
สังกัดสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการจัดการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ผลการดำเนินงาน ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการ
ของระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา (System 
Requirement Specification) วเิคราะห์และ
ออกแบบระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา 
(System Analysis and Design) ออกแบบหน้าจอ
ของระบบฐานข้อมูลกลาง (Screen Prototype) 
วิเคราะห์และออกแบบการเช่ือมโยงข้อมูลของระบบ
ฐานข้อมูลกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ
รายงาน ในระบบฐานข้อมลูกลางด้านการศึกษาฯ 
- งบประมาณ ใช้ไป 14,700,003..-  
จากงบประมาณที่ได้รับ 15,383,409.-  
ทั้งนี้ ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการสำคญั จำนวน  
3 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
สนับสนุนการตัดสินใจด้านบริหารจัดการกีฬา 
นันทนาการ และการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร 
(สวท.) โครงการระบบบรหิารจดัการโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร (สพส.) และโครงการพัฒนาระบบ
ศูนย์ข้อมูลยาเสพตดิกรุงเทพมหานคร (สนอ.) 
เนื่องจาก ไม่ได้รับจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และ/หรือไม่ผ่านในข้ันการพิจารณาด้านเทคนิคและ
นโยบายชองคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 
2) พัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลางเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 

กทม. ดำเนินโครงการสำคัญ ดังนี้ 
(1) โครงการพัฒนาศูนย์รับคำขออนุญาต
กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 
- เป้าหมาย เพื่อให้ กทม. มีระบบสารสนเทศสำหรับ
รองรับคำขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนท่ีจะ
ดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต 50 เขต รวมถึงมี
ระบบเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับ-ส่งข้อมลู
ของประชาชนท่ีมาติดต่อกับทางราชการ ตลอดจน
หลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์กับศูนย์รับคำขอ
อนุญาตของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนใน
การติดต่อกับทางราชการแบบเบด็เสร็จครบวงจร 
- ผลการดำเนินงาน ลงนามในสัญญาเรยีบร้อยแล้ว 
(เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2565) อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตามสญัญา ในขั้นตอนการพัฒนาระบบแบบสอบถาม
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
อิเล็กทรอนิกส์ในรปูแบบศูนยร์ับคำขออนุญาตของ
กรุงเทพมหานคร 
- งบประมาณ ใช้ไป 0.- จากงบประมาณทีไ่ดร้ับ 
83,237,500.- 
(2) โครงการจดัทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
ของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) 
- เป้าหมาย มรีะบบสารสนเทศท่ีรองรับการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชี และทรัพยส์ินของกรุงเทพมหานคร
ได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน และสามารถนำข้อมูลมา
ใช้ในการบริหารจดัการ และตดิตามงานในภาพรวม
ของกรุงเทพมหานคร 
- ผลการดำเนินงาน จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จ้าง 
- งบประมาณ ใช้ไป 0.- จากงบประมาณทีไ่ดร้ับ  
218,035,400. - 
(3) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร  
(สลป. สนป.) 
- เป้าหมาย เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของ กทม. พร้อมตดิตั้ง โดยมีระบบงาน
ย่อย 5 ระบบ คือ (1) ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (2) ระบบงานจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (3) ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (4) 
ระบบบรหิารจดัการห้องประชุม และ (5) ระบบบริหาร
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
จัดการและจองรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับสำนักงาน
เลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร  
- ผลการดำเนินงาน อยูร่ะหว่างการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ของ กทม.  
ใน 3 ระบบ/จาก 5 ระบบที่กำหนด  
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ  
- งบประมาณ ใช้ไป 0.- จากงบประมาณทีไ่ดร้ับ 
59,000,000.- 
ทั้งนี้ ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการสำคญั จำนวน 4 
โครงการ คือ โครงการจัดจ้าง IT – Audit โปรแกรม
ประยุกต์ของกรุงเทพมหานคร (สยป.) โครงการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการเพื่อวิเคราะหฐ์านข้อมูลขนาดใหญ่ 
(สยป.) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการเครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย (Desktop 
Management) (สยป.) และโครงการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีนรู้อย่างตอ่เนื่อง (สนศ.) 
เนื่องจาก ไม่ได้รับจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และ/หรือไม่ผ่านในข้ันการพิจารณาด้านเทคนิคและ
นโยบายชองคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ จากนิยามศัพท์เฉพาะของตัวช้ีวัดที่กำหนด ดังนี้  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการ หมายถึง โปรแกรมหรือระบบงานที่หน่วยงาน
พัฒนา และ/หรือ จ้างพัฒนา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีระบไุว้ใน
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครและอำนาจหน้าท่ีของ
หน่วยงาน 
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับหน่วยงานและระดบักรุงเทพมหานคร หมายถึง 
ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ตามภารกิจ ในรูปแบบ
ดิจิทัล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้รับการจัดเก็บเป็นระบบให้
สามารถใช้งานร่วมกันได้  และนำเสนอการวิเคราะห์ให้
ผู้บริหารในการกำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาได้
อย่างยั่งยืน 
ซึ่งโครงการสำคัญ จำนวน 7 โครงการข้างต้น สามารถ
สะท้อนเป้าหมายตามคำนิยามเฉพาะที่กำหนดได้ คือ 
มีระบบงานท่ีหน่วยงานพัฒนา และ/หรือ จ้างพัฒนา 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจฯ และฐานข้อมลูเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจฯ 
แต่ไมส่ามารถระบุการบรรลุค่าเป้าหมายเนื่องจากไม่ได้
ระบุถึงข้อมูลฐาน (Baseline) และ/หรือรายละเอียด
เชิงคุณภาพของค่าเป้าหมายร้อยละ 50  
ที่กำหนดไว้ได้  

เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.3 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร  
(มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีคณุภาพและมปีระสิทธิภาพที่
เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง 
 

ร้อยละ 80 
ของ 

ประสิทธภิาพ 

ไม่ได้รับ
งบประมาณ

 

   ✓ 
ไม่ได้รับการ

จัดสรร
งบประมาณ

ประจำปี พ.ศ. 

กรุงเทพมหานครไม่ได้ดำเนินโครงการสำคญัและ
กิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ กทม. ประจำปี  
พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนมาตรการจำแนกราย
มาตรการ ดังนี ้
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
2565 เพื่อ

ดำเนินโครงการ
สำคัญ ทั้ง 5 
โครงการ ท้ังนี้ 
การประเมิน
ประสิทธิภาพ
ของโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสื่อสาร จะ
เป็นการตดิตาม

ผลในรอบ
ปีงบประมาณ 

ซึ่งจะนำเสนอใน
รอบ

ปีงบประมาณ 
(12 เดือน)) 

1) การพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศหลักของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมทุกส่วนราชการ ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 1 โครงการ ประกอบด้วย  
(1) โครงการระบบป้องกันไฟฟ้าสำหรับเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูล (สยป.) 
2) มีระบบรักษาความปลอดภัยดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใหร้ะบบทำงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและป้องกันการนำสารสนเทศไปใช้โดยมิชอบ 
ประกอบด้วย  
(1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภัยระบบอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร 
(2) โครงการติดตั้งศูนยค์อมพิวเตอร์แบบตู้ 
(Container Data Center) สำหรบักลุ่มเขตกรุงเทพ
เหนือ (สจส.)  
(3) โครงการติดตั้งศูนยค์อมพิวเตอร์แบบตู้ 
(Container Data Center) สำหรบักรุงธนเหนือ  
(4). โครงการติดตั้งศูนย์ควบคุมและบรหิารจดัการ
ระบบเทคโนโลยีการจราจรและความปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (สจส.) 
ซึ่งไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ หรือหน่วยงานไมไ่ด้เสนอขอจัดสรร
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 
(กรณีโครงการที่ 2-3 เนื่องจากตอ้งศึกษาความ
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมของพื้นที่ดำเนินการตดิตั้ง
อุปกรณ์และเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียให้เหมาะสมอีก
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
ครั้ง และ กรณีโครงการที่ 4 อยู่ระหว่างการเสนอขอ
จัดสรรงบกลางประจำปี พ.ศ. 2565 และ
คณะอนุกรรมการดิจิทัลฯ มีมติเห็นชอบ ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 อยู่
ระหว่างการเสนอคณะกรรมการบริหารและกำหนด
นโยบายฯ เพื่อพิจารณา ครั้งที่ 1/2565) 
ทั้งนี้ จากนิยามศัพท์เฉพาะของตวัช้ีวัด ที่กำหนด ดังนี ้
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หมายถึง องค์ประกอบท่ีสำคัญ ได้แก่ ระบบ
ฮารด์แวร์ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมลู 
และระบบรักษาความปลอดภัยที่ถูกนำมาทำงาน
ร่วมกันเพื่อรองรับกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทั้งหมดของกรุงเทพมหานครให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ รวมถึงมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่กำหนดให้ทุกส่วนท่ี
เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการทำงานร่วมกัน 
คุณภาพ หมายถึง การทำงานของโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นไปตาม
ข้อกำหนดที่ต้องการ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ในที่น้ีหมายถึง เสถียรภาพ
และความต่อเนื่องในการทำงานของศูนย์ข้อมูล ระบบ
ภายในศูนย์ฯ ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูล  
ที่ให้บริการหน่วยงาน/ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 
ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง หมายถึง 
ความสามารถของโครงสร้างพื้นด้านเทคโนโลยี
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
สารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถรองรับการทำงาน
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้บรรลวุัตถุประสงค์โดยใช้
ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นและมีการสญูเสยีน้อย ในที่น้ี
หมายถึง ความครอบคลุม ความเพียงพอและความมั่ง
คงปลอดภัย ในการทำงานของ ศนูย์คอมพิวเตอร์ 
ระบบภายในศูนย์ฯ ระบบรักษาความปลอดภัย และ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่ให้บริการหน่วยงาน/ส่วน
ราชการของกรุงเทพมหานคร 
เกณฑ์ประเมิน หมายถึง ความครอบคลุมของเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลที่เช่ือมต่อระหว่างหน่วยงาน/ส่วนราชการ
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการใช้งานระบบ
สารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้ใช้งาน และมีความมั่นคง
ปลอดภัยจากภัยคุกคามต่าง ๆ  
ดังนั้น การประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จะเป็นการ
ติดตามผลในรอบปีงบประมาณ ซึง่จะนำเสนอในรอบ
ปีงบประมาณ (12 เดือน) 

เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.4 มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) บุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีคณุภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานสากล 

ร้อยละ 50 ไม่ได้รับ
งบประมาณ

 

  ✓ 
(ไม่ได้รับจดัสรร
งบประมาณเพื่อ
ดำเนินโครงการ

สำคัญและกิจกรรม

 เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ การดำเนนิการตามกรอบการ
เรียนรูด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน กทม. โดย สตน. ดำเนินโครงการสำคัญและ
กิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ กทม. ประจำปี 
พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
 ที่ปรากฏใน

แผนปฏิบัติราชการ 
กทม. ประจำปี พ.ศ. 
2565 ทั้งนี้ ในส่วน

ของการประเมิน
สมรรถนะของ

บุคลากร (ในที่น้ี จะ
อ้างอิงจากผลการ

ติดตามและ
ประเมินผลการ

ดำเนินการตามกล
ยุทธ์ที่ 2:  ส่งเสรมิ
ให้เกิดการพัฒนา

ศักยภาพด้านทักษะ 
(Digital Skill) และ

ความเชี่ยวชาญ
พิเศษ (Specific 
Skill) เทคโนโลยี

ดิจิทัลของบุคลากร
ผ่านสื่อการเรยีนรู้ 
ของแผนแม่บท

เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร
กรุงเทพมหานคร 
(พ.ศ. 2560-

โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เป้าหมาย เพื่อให้ กทม. มีแนวทาง วิธีการ และ
เครื่องมือสำหรับให้ผูต้รวจสอบภายในตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการ
จ้างท่ีปรึกษาท่ีเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) (ตรวจสอบโปรแกรม
ประยุกต์และโปรแกรมที่ให้บริการในลักษณะแม่ข่าย) และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้นักวิชาการตรวจสอบภายใน และ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ในสังกัด สตน. ผา่นการร่วม
ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(กรณีศึกษานำร่อง) กับที่ปรึกษา 
- ผลการดำเนินงาน  
กทม. โดย สตน. ไมไ่ดร้ับการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สตน. จัดทำคำขอ
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการต่อไป 
ทั้งนี้ จากนิยามศัพท์เฉพาะของตัวช้ีวัด ที่กำหนด ดังนี ้
บุคลากร หมายถึง ข้าราชการและลูกจ้างที่ดำรง
ตำแหน่งในสายงานท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร หมายถึง บุคลากรที่มสีมรรถนะสามารถนำ
ความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมา
ประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการภารกิจของหน่วยงาน
และกรุงเทพมหานคร 



215 
 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
2565) พบว่า รวม

บุคลากรและ
ผู้บริหารของกทม.ที่
ผ่านการฝึกอบรม
และมีทักษะและ

สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั

ตามนโยบาย
สำนักงาน ก.พ 

ทั้งหมด 3,249 คน 
และเมื่อพิจารณา

จากจำนวน
ข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร
สามัญ อ้างอิงจาก

ฐานข้อมูลการ
เบิกจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการ กทม. 
สามัญ (MIS2) ณ  
1 ต.ค. 2564* 
จำนวน 20,129 

อัตรา คิดเป็นร้อยละ 
16.00) 

ประสิทธิภาพ หมายถึง บุคลากรทีม่ีสมรรถนะสามารถ
ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หมายถึง บุคลากรด้านเทคโนโลยีฯ ได้รับ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในศักยภาพ  และนำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกดิประโยชน์ต่อองค์กร 
ยอมรับการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
คุณภาพ หมายถึง บุคลากรที่มีสมรรถนะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถวางแผน และนำเสนอ
ด้วยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถว้น ทันสมัย และ
น่าเชื่อถือ เพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจของผู้บริหาร 
มาตรฐาน หมายถึง ทักษะด้านดจิทิัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐเพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
ดังนั้น การประเมินสมรรถนะของบุคลากร (ในที่น้ี 
จะอ้างอิงจากผลการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ 2:  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพด้านทักษะ (Digital Skill) และความเช่ียวชาญพิเศษ 
(Specific Skill) เทคโนโลยีดิจิทลัของบุคลากรผ่านสื่อ
การเรยีนรู้ ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2560-2565) 
พบว่า รวมบุคลากรและผู้บริหารของกทม.ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมและมีทักษะและสามารถใช้เทคโนโลยดีิจิทัล
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
ตามนโยบายสำนักงาน ก.พ ท้ังหมด 3,249 คน และ
เมื่อพิจารณาจากจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ อ้างอิงจากฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการ กทม. สามัญ (MIS2) ณ 1 ต.ค. 2564* 
จำนวน 20,129 อัตรา คิดเป็นรอ้ยละ 16.00 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.3  ทั้งสิ้น 4 ตัวช้ีวัด  - 1 2 1  
รวมตัวชี้วัดสนับสนุนด้านที่ 7 ทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด  - 4 2 1  
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มิติที่ 7.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล   
 
  การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนขององค์กร ถ้าการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นการเพ่ิมทักษะ ประสบการณ์การทำงาน ตลอดจนได้เปลี่ยนมุมมองด้านลักษณะนิสัยให้
มีทัศนคติดีที่ต่อการทำงาน และองค์กร ถ้าหากทุกอย่างมีความเหมาะสมและสอดคล้องกันก็จะทำให้การทำงานมีความ
ราบรื่นไม่เกิดปัญหาอุปสรรคใดๆ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถฝึกอบรมให้บุคลากรแต่ละคนพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้
สูงขึ้นได้ ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ระบุการการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ในด้านที่ 7 
การบริหารจัดการเมืองมหานคร มีเป้าหมายในการพัฒนา 2 เป้าหมาย ได้แก่  1) ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
เป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน 2) กรุงเทพมหานครมีระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง เอื้อต่อความเป็นธรรม สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน
ตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  กำหนดเป้าประสงค์  
 2 เป้าประสงค์ ได้แก่ 1) การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เป็นมืออาชีพ 2) การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนับสนุนระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดในการประเมินผล จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ความสำเร็จในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ มีเป้าหมาย ร้อยละ 60 2) ความถูกต้องของ
ข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล มีผลการดำเนินงาน ดังนี้  

1. ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็น
มืออาชีพ เป็นการดำเนินงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนการ
เป็นข้าราชการที่ดีและค่านิยมที่ดีต่อการทำงาน โดยกำหนดเป้าหมาย ร้อยละ 60 มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ 4 หน่วยงาน 
ได้แก่ สำนักงาน ก.ก. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
มีงบประมาณในการดำเนินการ ทั้งหมด จำนวน 126,405,500 บาท มีทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาตามหลัก
สมรรถนะมุ ่งสู ่ความเป็นมืออาชีพแล้ว จำนวน 1 ,712 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.59 งบประมาณที่ใช้แล้ว จำนวน 
5,907,545 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.67 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

2. ตัวชี้วัด : ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล เป็นการดำเนินการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคลสำหรับการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงาน ก.ก. มีงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 
11,125,900 บาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)  

คาดการณ์แนวโน้ม (ระบุการพัฒนาและการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย) 
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลควรมีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของกรุงเทพมหานครตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ใช้ในการ
วางแผนในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มิติที่ 7.2  การคลังและงบประมาณ  

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 เป้าประสงค์ที่ ๗.2.๑.1 นำงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ 2565 ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละความสำเร็จในการ
จัดทำระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มีค่าเป้าหมาย คือ มีการทดลองระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
จำนวน 1 ระบบ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน ได้แก่ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะดำเนินการทดลอง
ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และอบรมให้ความรู้แกผู่้เกี่ยวข้องในการใช้ระบบดังกล่าว โครงการและงบประมาณ
ที่สนับสนุนในการดำเนินงาน ดังนี้ 
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1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานฯ งบประมาณที่กำหนดไว้        
ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565  จำนวน 12,249,400 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 
10,991,500 บาท สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดทำงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน (BMA PBIS : Performance-based Budgeting Information System) ซึงผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันได้
ดำเนินการจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-1-65 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยทางผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 และขอ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 1,590,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับ
งานในงวดที่ 2 

2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2,920,800 บาท สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ปรับเปลี่ยน โครงการ
เป็นกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยไม่ใช้งบประมาณ และได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 - จัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณปี 2566 

- ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 แก่สำนักและสำนักงานเขต  
- อบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ

ข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
- สำรวจ/วิเคราะห์ปัญหาการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดยจัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์สำหรับ 

ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งประเด็นปัญหาอุปสรรคที่มีผลในการดำเนินการของหน่วยรับงบประมาณตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทางระบบ รับ-ส่งไฟล์ระหว่างหน่วยงาน  

- แก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลปัญหา 
และอุปสรรคเพื่อเสนอขอแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สามารถโอน
งบประมาณเข้างบกลางได้ต่อไป 

- รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอผู้บริหาร โดยจัดทำแบบ 
ประเมินสำหรับการประเมินความเป็นไปได้ของรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายการผูกพัน/โครงการงบประมาณใหม่ 
ก่อนการนำเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยรับงบประมาณ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 40 ผ่านระบบ Google Form ซึ่งมีหน่วยรับงบประมาณได้ดำเนินการประเมิน
ผ่านระบบ ทั้งสิ้น 66 หน่วยงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างหน่วยรับงบประมาณรายงานผลการดำเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านที่ 7 มิติที ่ 7.2 การคลังและงบประมาณ  

ไม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคลังไว้ในแผนดังกล่าว เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินงานด้านการคลังที่เป็นลักษณะภารกิจงานประจำ ดังนั้น เพื่อให้กรุงเพทพมหานครมียุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการคลัง ควรกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานเชิงยุทธศาสตร์ไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2566 

คาดการณ์แนวโน้ม  
ควรกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานเชิงยุทธศาสตร์ไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 

พ.ศ. 2566 เพ่ือให้การพัฒนากรุงเทพมหานครมีความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้านต่อไป 
 

มิติที่ 7.3  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การดำเนินงานในมิติที่ 7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการให้บริการ 
โดยเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง  
อย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานครได้กำหนดเป้าหมายในการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง  
และโปร่งใส โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART Service) เพื่อสนับสนุน
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นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและประสทิธิภาพ 
เพื่อนำไปสู่การเป็น Smart City และเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงได้กำหนดกรอบแนวทางในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  
4 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 26 โครงการ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการ 7 โครงการ 
เป็นเงิน 432,751,384 บาท และที่ใช้ไป 14,700,003 บาท  
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