
 
 

 

 
 

รายงานผลการดําเนนิงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 

 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

                    สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 
           กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ 

 
 

          



 
 

คํานํา 
  
 

สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลไดดําเนินการจัดทํารายงานผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจําป พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) โดยรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห 

สรุป และรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 

ของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใชเปนเคร่ืองมือสําหรับผูบริหารในการพัฒนาการดําเนินงาน

ของหนวยงาน ตลอดจนผลักดันการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาในความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ 

 
 
        สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 
 

          



 
 

สารบัญ 
 

           
                                       หนา 

  
คํานํา 

 

บทนํา              
 

สรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน           ก 
 

ผลการดําเนินงาน วิเคราะห ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ  
และคาดการณแนวโนมแตละดาน        

ดานท่ี 1  มหานครปลอดภัย        1 
ดานท่ี 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย      54 
ดานท่ี 3  มหานครสําหรับทุกคน       75 
ดานท่ี 4  มหานครกระชับ              102 
ดานท่ี 5  มหานครประชาธิปไตย             112 
ดานท่ี 6  มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู           122 
ดานท่ี 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร            131 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



 
 

บทนํา 
 
 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 ไดกําหนดกรอบการดําเนินงาน 
ใหหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครแปลงไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของหนวยงานเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนากรุงเทพมหานครใหสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย โดยใชโครงสราง
และเปาหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2565) เปนหลัก 
และไดพัฒนาเปาหมายและโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
และสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผน
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมถึงการสนับสนุนเปาหมายการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2556-2575) รวมถึงนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ซึ่งกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ไว 7 ดาน คือ ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย  ดานท่ี 2 มหานครสีเขยีว สะดวกสบาย  ดานท่ี 3 มหานคร
สําหรับทุกคน  ดานท่ี 4 มหานครกระชับ  ดานท่ี 5 มหานครประชาธิปไตย ดานท่ี 6  มหานคร 
แหงเศรษฐกิจและการเรียนรู  และดานท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร  
 

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

          



   
 

สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562) 

 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ไว 7 ดาน ประกอบดวย 28 มิติ 46 เปาหมาย 106 เปาประสงค 276 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ดานท่ี 1  มหานครปลอดภัย  ประกอบดวย 6 มิติ 15 เปาหมาย 41 เปาประสงค   
119 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
  ดานท่ี 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  ประกอบดวย 4 มิติ 5 เปาหมาย 12 เปาประสงค  
23 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
  ดานท่ี 3  มหานครสําหรับทุกคน  ประกอบดวย 4 มิติ 9 เปาหมาย 16 เปาประสงค   
57 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
  ดานท่ี 4  มหานครกระชับ  ประกอบดวย 1 มิติ 2 เปาหมาย 2 เปาประสงค 14 ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานหลัก 
  ดานท่ี 5  มหานครประชาธิปไตย  ประกอบดวย 5 มิติ 5 เปาหมาย 8 เปาประสงค   
9 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
  ดานท่ี 6  มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู  ประกอบดวย 3 มิติ 3 เปาหมาย   
9 เปาประสงค 16 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
  ดานท่ี 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร  ประกอบดวย 5 มิติ 7 เปาหมาย 18 เปาประสงค  
38 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
ซ่ึงสัดสวนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครจําแนกรายดานสามารถ                     
แสดงไดตามแผนภาพดานลางนี้ 

แผนภาพแสดงสัดสวนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 จําแนกตามดาน 

119 ตัวชี้วัด 
(43.12%) 

23 ตัวชี้วัด 
(8.33%) 

57 ตัวชี้วัด 
(20.65%) 

14 ตัวชี้วัด 
(5.07%) 

9 ตัวชี้วัด 
(3.26%) 

16 ตัวชี้วัด 
(5.80%) 

38 ตัวชี้วัด 
(13.77 %) 

มหานครปลอดภัย 

มหานครสีเขียว 

มหานครสําหรับทุกคน 

มหานครกระชับ 

มหานครประชาธิปไตย 

มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 

การบริหารจัดการเมืองมหานคร 

จ 

 



   
 

จากโครงสรางของแผนดังกลาวขางตนเม่ือพิจารณาถึงการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติในรอบปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)  พบวา มีการนําตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําป พ.ศ. 2562 ไปดําเนินการท้ังสิ้น 242 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 87.68 และไมไดดําเนินการ 34 ตัวชี้วัด  
คิดเปนรอยละ 12.32 ซ่ึงสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้ 
 

ดาน 
ตัวชี้วัดผล 

การดําเนินงานหลัก 

ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 
ดําเนินการ 

ไมไดดําเนินการ 
บรรลุผล ไมบรรลุผล 

มหานครปลอดภัย 119 98 
(รอยละ 82.35) 

10 
(รอยละ 8.40) 

11 
(รอยละ 9.25) 

มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 23 16 
(รอยละ 69.56) 

5 
(รอยละ 21.74) 

2 
(รอยละ 8.70) 

มหานครสําหรับทุกคน 57 48 
(รอยละ 84.21) 

3 
(รอยละ 5.26) 

6 
(รอยละ 10.53) 

มหานครกระชับ 14 9 
(รอยละ 64.29) 

5 
(รอยละ 35.71) 

- 
 

มหานครประชาธิปไตย 9 3 

(รอยละ 33.33) 
2 

(รอยละ 22.22) 
4 

(รอยละ 44.45) 

มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 16 15 
(รอยละ 93.75) 

- 1 
(รอยละ 6.25) 

การบริหารจัดการเมืองมหานคร 38 21  
(รอยละ 55.26) 

7 
(รอยละ 18.42) 

10  
(รอยละ 26.32) 

                     รวม 276 210 32 34 
คิดเปนรอยละ 100 76.09 11.59 12.32 

 
ท้ังนี้ จากตารางดังกลาวขางตนจะพบวา ตัวชี้วัดท่ีดําเนินการท้ังหมดจํานวน 242 ตัวชี้วดั มีตัวชี้วัด           

ท่ีบรรลุผลการดําเนินงานแลวในปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)  จํานวน  
210 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 86.78 ของตัวชี้วัดท่ีมีการดําเนินการท้ังหมด และคิดเปนรอยละ 76.09 ของตัวชี้วัด
ตามแผนท้ังหมด โดยภาพรวมของการบรรลุผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักของแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2562  สามารถแสดงไดตามแผนภาพดานลางนี้ 

 
 

 

34 ตัวชี้วัด 
12.33 % 

210 ตัวชี้วัด 
86.78% 

32 ตัวชี้วัด 
13.22% 

242 ตัวชี้วัด 
87.68% 

ไมดําเนินการ บรรลุผล ไมบรรลุผล ดําเนินการ 

แผนภูมิแสดงภาพรวมการบรรลุผลการดาํเนินงานของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 

ฉ 

 



   
 

นอกจากตัวชีว้ัดผลการดําเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 แลว 
หนวยงานของกรุงเทพมหานครยังไดกําหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครตามภารกิจ 
ของหนวยงาน/นโยบายผูบรหิารกรุงเทพมหานครอีก จํานวน 50 ตัวชีว้ัด ใน 5 ดาน  
 

 
ดาน 

ตัวชี้วัด 
สนับสนุน 

(เพ่ิมตามภารกิจ 
ของหนวยงาน/ 

นโยบาย ผว.กทม.) 

ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 
ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

บรรลุผล ไมบรรลุผล 

มหานครปลอดภัย 35 30 
(รอยละ 85.71) 

5 
(รอยละ 2.86) 

 - 

มหานครสําหรับทุกคน 4 4 
(รอยละ 100) 

-  - 

มหานครกระชับ 1 1 
(รอยละ 100) 

-  - 

มหานครประชาธิปไตย 2 1 
(รอยละ 50) 

- 1 
(รอยละ 50) 

การบริหารจัดการเมืองมหานคร  8 5 
(รอยละ 62.50) 

3 
(รอยละ 37.50) 

 - 

                     รวม 50  41 8  1 
คิดเปนรอยละ 100 82.00 16.00 2.00 

 
สรุปภาพรวมการดําเนินการพัฒนากรุงเทพมหานครในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 

กันยายน 2562) ประกอบดวย การดําเนินตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป 
พ.ศ. 2562 และตัวชี้วัดสนับสนุน (ตัวชี้วัดเพ่ิมตามภารกิจของหนวยงาน/ตัวชี้วัดสนับสนุนตามนโยบายผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร) มีจํานวนทั้งสิ้น 326 ตัวชี้วัด บรรลุผลการดําเนินงาน 251 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 76.99 
ของตัวชี้วัดท่ีมีการดําเนินการ ไมบรรลุผล 40 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 12.27 ของตัวชี้วัดท่ีมีการดําเนินการ และไมได
ดําเนินการ 35 ตัวชี้วัด  

ท้ังนี้ จากภาพรวมของผลการดําเนินงานดังกลาวขางตนเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีการนําตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครแปลงไปสูการปฏิบัติมากท่ีสุดไดแก ดานมหานครกระชับ 
โดยมีสัดสวนการนําตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ. ศ.2562 ไปดําเนินการรอยละ 100 
รองลงมาคือ ดานมหานครเศรษฐกิจและการเรียนรู มีสัดสวนการนําตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําป พ.ศ. 2562 ไปดําเนินการรอยละ 93.75 สวนดานที่มีการนําตัวชี้วัดฯ ไปสูการปฏิบัตินอยท่ีสุด ไดแก  
ดานมหานครประชาธิปไตย โดยมีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 55.55  และเมื่อพิจารณาถึงการบรรลุผลการดําเนินงาน
พบวา ดานท่ีมีสัดสวนการบรรลุผลการดําเนินงานมากท่ีสุด ไดแก ดานมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู             
โดยมีจํานวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลการดําเนินงาน 15 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักท่ีนํามาดําเนินการ
ท้ังหมด 15 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 และคิดเปนรอยละ 93.75 ของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักท่ีกําหนดไว
ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน 16 ตัวชี้วัด ซ่ึงสามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานจําแนกเปนรายดานพอสังเขปได ดังนี้ 
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ดานมหานครปลอดภัย  กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 119 ตัวชี้วัด หนวยงานนําไป
ดําเนินการท้ังสิ้น 108 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการไดบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 เปนลําดับท่ี 3 คือ บรรลุผล 98 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 82.35 โดยให
ความสําคัญกับการดําเนินการในมิติท่ี 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ไดกําหนดตัวชี้วัดไว 56 ตัวชี้วัด 
ดําเนินการบรรลุผล 49 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 87.50 ไมบรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด และไมไดดําเนินการ 2 ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงานสําคัญของดานมหานครปลอดภัย คือ 1) การจัดการคุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติ
ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครใหมีคุณภาพดีข้ึน 2) การลดและควบคุมขยะมูลฝอย โดยมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดการมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 3) การตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครพบวา มียานพาหนะท่ีปลอยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน 3,502 คันจากการตรวจ
ยานพาหนะท้ังสิ้น 25,026 คัน 4) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดวยการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟา
สองสวาง   

อยางไรก็ตามดานมหานครปลอดภัยมีตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย 10 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดท่ีไมได
ดําเนินการ 11 ตัวชี้วัด เนื่องจาก 1) หนวยงานไมไดบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน  2) ไมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ 3) จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 4) รอการศึกษาทบทวนความเหมาะสม              
และผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และ 5) ไมผานบอรดคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ดานมหานครสีเขียว สะดวกสบาย  กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 23 ตัวชี้วัด หนวยงาน
นําไปดําเนินการท้ังสิ้น 21 ตัวชี้วัด บรรลุผล 16 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 69.56 โดยสามารถดําเนินการตามมิติท่ี 2.2 
พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวกระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ีไดครบทุกตัวชี้วัด คือ ขนาดพ้ืนท่ีซ่ึงถูกพัฒนาเปนพ้ืนท่ีสีเขียว 
ในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหยอม 38.7 ลานตารางเมตร ขนาดพ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืนของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
เพ่ิมข้ึน 12.19 ลานตารางเมตร จํานวนสวนสาธารณะหลัก 39 แหง จากเปาหมายที่กําหนดไว 38 แหง และขนาด
พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสภาพแวดลอมท่ีดีของเมืองตอประชากรเพ่ิมข้ึน 153.094 ลานตารางเมตรและเนนการดําเนินการ
ตามมิติท่ี 2.3 ระบบขนสงมวลชนท่ัวถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคลองตัวและมีทางเลือก โดยประชาชนสามารถเขาถึง
ระบบขนสงสาธารณะและเดินทางสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงผลการดําเนินงานสามารถเพ่ิมเสนทางจักรยานได 1 เสนทาง 
บริเวณถนนศรีนครินทร-รมเกลาจากคลองหัวหมากถึงคลองสําลี มีการเชื่อมโยงโครงขายถนนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
5 เสนทาง บํารุงรักษากลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) สวนมิติที่บรรลุผลตามเปาหมายนอยที่สุด คือมิติที่ 2.4 
การใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก  

อยางไรก็ตามดานมหานครสีเขียว สะดวกสบาย มีตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด คือ                     
1) จํานวนผูกระทําผิดในการจอดรถยนต รถจักรยานยนต หรือขับข่ีรถจักรยานยนตบนทางเทา มีจํานวน 15,698 ราย 
วากลาวตักเตือน จํานวน 1,312 รายเปรียบเทียบปรับ จํานวน 12,142 ราย และเม่ือเปรียบเทียบจํานวนผูกระทํา
ผิดท่ีถูกจับกุมกับปงบประมาณท่ีผานมา พบวาจํานวนผูกระทําผิดท่ีถูกจับกุมในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมลดลง  
2) ความยาวของระยะทางท่ีไดดําเนินการนําสายสาธารณูปโภคตาง ๆ ลงใตดิน 3) จํานวนทาเรือโดยสาร ท่ีเพ่ิมข้ึน
หรือปรับปรุงทาเรือท่ีมีอยูเดิมใหเดินทางปลอดภัยสะดวกตอการใชงาน 4) ความสําเร็จของการวิเคราะหขอมูล           
เพ่ือสนับสนุนการจัดการดานการจราจร  5) อัตราการเพ่ิมปริมาณการใชพลังงานของหนวยงานลดลง และตัวชี้วัด         
ท่ีไมไดดําเนินการ 2 ตัวชี้วัด คือ 1) ความพึงพอใจของผูใชบริการดวยการปรับปรุงปายหยุดรถโดยสารประจํา
ทาง (Bus-Stop) เนื่องจากกรมการขนสงทางบกอยูระหวางดําเนินการปฏิรูปเสนทางเดินรถโดยสารประจําทาง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 2) ตัวชี้วัด ถนน/ทางแยกท่ีนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดระบบจราจร
ไมไดรับงบประมาณ   
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ดานมหานครสําหรับทุกคน  กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 57 ตัวชี้วัด หนวยงานนําไป
ดําเนินการท้ังสิ้น 51 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการไดบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 เปนลําดับท่ี 2 คือ บรรลุผล 48 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 84.21 ซ่ึงให
ความสําคัญกับการดําเนินงานในมิติท่ี 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน โดยกําหนดตัวชี้วัดไวถึง 24 ตัวชี้วัด ดําเนินการ
ไดบรรลุผล 20 ตัวชี้วัด ไมบรรลุผล 1 ตัวชี้วัด เปนเรื่องรอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้น
ผานเกณฑคะแนนรอยละ 60 ซ่ึงคาเปาหมายรอยละ 90 แตผลการดําเนินการไดรอยละ 86.64 และไมได
ดําเนินการ 3 ตัวชี้วัด คือ 1) รอยละของนักเรียนมีคะแนน IQ และ EQ ไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 2) รอยละ          
ของโรงเรียนท่ีมีหองคอมพิวเตอรท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตามมาตรฐานท่ีกําหนด 3) ระดับของคุณภาพหองเรียน
เทคโนโลย ี(Technology Classroom) ตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

อยางไรก็ตามดานมหานครสําหรับทุกคน นอกจากตัวชี้วัดในดานการศึกษาท่ีกลาวมาขางตน             
ยังมีตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผลอีก 2 ตัวชี้วัด คือ 1) รอยละของสถานีระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานครมีลิฟต             
สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ เนื่องจากสามารถติดตั้งได 107 ตัว (33 สถานี) อยูระหวางดําเนินการ 19 ตัว 
(16 สถานี) 2) มีแหลงเงินทุนเพ่ือชวยเหลือแรงงานนอกระบบและผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอยูในข้ันตอน
การพิจารณาออกใบอนุญาตของกรมการปกครอกระทรวงมหาดไทย และมีตัวชี้วัดท่ีไมไดดําเนินการ 6 ตัวชี้วัด 
เนื่องจาก  1) ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 2) หนวยงานไมไดบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน            
3) ยกเลิกการดําเนินการในพ้ืนท่ีเปาหมาย (ทางแยกประตูน้ํา) 
  ดานมหานครกระชับ  กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 14 ตัวชี้วัด หนวยงานนําไป
ดําเนินการท้ัง 14 ตัวชี้วัด ซ่ึงบรรลุผล 9 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 64.29 โดยการดําเนินงานท่ีบรรลุผลตามเปาหมาย 
ท่ีกําหนด เนื่องจากตัวชี้วัดสวนใหญมีลักษณะเปนงานประจํา เชน การลงจุดตําแหนงพ้ืนท่ีท่ีมีการกอสรางอาคาร
และตําแหนงอาคารท่ีมีการออกเลขรหัสประจําบาน การออกสํารวจและตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินใหเปนไปตาม
กฎหมายและมาตรการทางผังเมือง เปนตน และตัวชี้วัดที่ไมบรรลุผล 5 ตัวชี ้วัด คิดเปนรอยละ 35.71          
คือ 1) ความหนาแนนของประชากร ในเขตเมืองชั้นใน 8,300 คน/ตารางกิโลเมตร และในเขตเมืองชั้นกลาง 
4,400 คน/ตารางกิโลเมตร ซ่ึงขอมูล  ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2561 เขตเมืองชั้นในมีความหนาแนนของประชากรประมาณ 
8,097 คน/ตารางกิโลเมตร เขตเมืองชั้นกลาง มีความหนาแนนของประชากรประมาณ 4,399 คน/ตารางกิโลเมตร 
2) จํานวนบานในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลางเพ่ิมข้ึน ความหนาแนนของประชากรในเขตเมืองชั้นนอก มีคาเปาหมาย 
1,400 คน/ตารางกิโลเมตร ซ่ึงขอมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค.2561 จํานวนประชากรในเขตเมืองชั้นนอกมีความหนาแนน
ประมาณ 1,420 คน/ตารางกิโลเมตร 3) จํานวนรางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
โดยอยูระหวางแกไขรางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) 4) ความสําเร็จในการปรับปรุงขอมูล
แผนที่เชิงเลขมาตราสวน 1 : 4,000 อยูระหวางขอขยายระยะเวลาทําการบินสํารวจเพ่ือเก็บขอมูลภูมิประเทศ
และระดับชั้นความสูง บริเวณพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ตอเจากรมแผนท่ีทหาร 5) ความสําเร็จในการปรับปรุงแผนท่ี
การใชประโยชนท่ีดินและอาคารของกรุงเทพมหานครตามขอมูลการใหอนุญาตกอสรางอาคารและการออกเลขรหัส
ประจําบานของสํานักการโยธาและสํานักงานเขตอยูระหวางปรับปรุงแผนที่การใชประโยชนที่ดินและอาคารตามท่ี
ไดรับรายงานผล และเชื่อมโยงขอมูลเขาสูระบบภูมิสารสนเทศสํานักการวางผังและพัฒนาเมือง 

ดานมหานครประชาธิปไตย  กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 9 ตัวชี้วัด หนวยงานนําไป
ดําเนินการเพียง 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 55.55 ซึ่งบรรลุผล 3 ตัวชี้วัด และไมบรรลุผล 2 ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงานสําคัญที่บรรลุเปาหมาย คือ 1) แผนงานเชิงบูรณาการดานการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 1 แผน 2) รอยละของชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน โดยสามารถ
ดําเนินการไดถึงรอยละ ๕๕.๐๕ ของชุมชนท้ังหมด 3) รอยละของภารกิจท่ีไดรับการถายโอนตามกฎหมายกระจาย
อํานาจ ซ่ึงกรุงเทพมหานครไดดําเนินการแลวท้ัง 46 ภารกิจ คิดเปนรอยละ 100 สวนตัวชี้วัดท่ีไมไดดําเนินการ           

ฌ 

 



   
 
4 ตัวชี้วัดนั้น คือ 1) ความสําเร็จในการจัดตั้งประชาคมเขต เนื่องจากยังไมมีกฎหมายรองรับการจัดตั้งประชาคมเขต  
2) รายงานผลการศึกษาแนวทางรายงานผลการจัดทํางบประมาณแบบมีสวนรวมระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร 
3) สํานักงานเขตมีหนาท่ีและอํานาจในการกําหนดนโยบายและสามารถตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับ
พ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 4) การรับรูและการมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ และผลักดันวิสัยทัศนกรุงเทพฯ พ.ศ. 2575 
ของภาคประชาชน เนื่องจากหนวยงานไมไดบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 

ดานมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู  กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว  
16 ตัวชี้วัด หนวยงานนําไปดําเนินการ 15 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 93.75 สามารถดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จ
สูงสุดตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 คือ บรรลุผล        
ท้ัง 15 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 ซ่ึงใหความสําคัญกับการดําเนินการในมิติท่ี 6.1 เมืองแหงโอกาสทางธุรกิจ 
และการลงทุน โดยกําหนดตัวชี้วัดไว 10 ตัวชี้วัด ดําเนินการบรรลุผลท้ัง 10 ตัวชี้วัด  

ผลการดําเนินงานสําคัญของดานมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู เชน การยกระดับ/พัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนใหมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับ พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร       
สูการเกษตรสมัยใหมที่เนนเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพื่อใหสินคาเกษตรไดมาตรฐานปลอดภัย เกษตรกร 
มีรายไดเพิ่มขึ้น และมีการดําเนินงานดานการทองเท่ียวโดยพัฒนาแหลงทองเท่ียว สิ่งอํานวยความสะดวก การดูแล
ความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการทองเท่ียวท่ีทันสมัย รวมถึงการสรางและพัฒนา
บุคลากรดานการทองเท่ียวใหเปนมืออาชีพเพ่ือสรางศักยภาพการแขงขันและเตรียมความพรอมในการเปนศูนยกลาง 
การจัดประชุมและนิทรรศการระดับภูมิภาค  

มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรูมีตัวชี้วัดท่ีไมไดดําเนินการ 1 ตัวชี้วัด ในมิติท่ี 6.3  
เมืองแหงการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ คือ ไมไดดําเนินการสรางการรับรูศักยภาพ 
ของกรุงเทพมหานครในการจัดประชุมและนิทรรศการของนักทองเท่ียวและผูประกอบการ   
  ดานการบริหารจัดการเมืองมหานคร กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 38 ตัวชี้วัด หนวยงาน
นําไปดําเนินการ 28 ตัวชี้วัด บรรลุผล 21 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 55.26 เนนการบริหารจัดการในมิติท่ี 7.4 การคลัง
และงบประมาณ ไดกําหนดตัวชี้วัดไว 20 ตัวชี้วัด ซ่ึงสามารถดําเนินการไดบรรลุผล 14 ตัวชี้วัด ไมบรรลุผล 4 ตัวชี้วัด 
และไมไดดําเนินการ 2 ตัวชี้วัด  

อยางไรก็ตามดานการบริหารจัดการเมืองมหานครมีตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผล 7 ตัวชี้วัด เนื่องจากหนวยงาน
ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดทันตามแผน เชน โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง มีคาเปาหมาย คือรอยละ 40           
ของประสิทธิภาพ ซ่ึงหนวยงานดําเนินการขออนุมัติจัดจางแลวแตยังไมแสดงผลถึงประสิทธิภาพ จึงไมบรรลุตามเปาหมาย 
และมีตัวชี้วัดท่ีไมไดดําเนินการ 10 ตัวชี้วัด เนื่องจากหนวยงานไมไดบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 
โดยเฉพาะในมิติท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงตัวชี้วัดท้ัง 7 ตัวชี้วัดไมไดถูกนําไปแปลงสูการปฏิบัติเลย  

โดยสามารถแสดงการบรรลุผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําป พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบเปนรายดานดังแผนภูมิท่ีแสดงดานลางนี้ 
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แผนภูมิแสดงการบรรลุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2562 จําแนกรายดาน 

 

 
 
ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะจากการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป  
พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
 ปญหาการจัดทําแผน   

1)  หนวยงานไมไดนําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 ไปสูการปฏิบัติ 
อยางครบถวน  
 2)  หนวยงานเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป  
พ.ศ. 2562 
 3) หนวยงานไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ปญหาการติดตามประเมินผล   

1)  สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลมีภารกิจจําเปน เรงดวน สงผลกระทบตอการประเมินผลและจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานฯ ซ่ึงเปนภารกิจหลักของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

2) ขอมูลมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหผลการประเมินในภาพรวมของแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจําปมีความเหมาะสมในการอางอิงเฉพาะชวงเวลาและจะลาสมัยอยางรวดเร็ว 
 ปญหาดานบุคลากร   

1)  เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบของแตละหนวยงานไมใหความสําคัญและไมมีความเขาใจการรายงานผล  
การดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป ทําใหการประเมินผลภาพรวมของ
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครขาดความครบถวน ชัดเจน 

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

2)  ผูบริหารหนวยงานควรใหความสําคัญและกํากับดูแลการนําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําปไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนรายงานขอมูลผลการดําเนินงานใหถูกตอง ครบถวน 
 3)  การกําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมของหนวยงานตองสอดคลองและสงผลสัมฤทธิ์ตอแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานครประจําปและการพัฒนากรุงเทพมหานคร  
 4)  การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป
และแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานตองคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนฯ เปนสําคัญ 
 5)  เพ่ือใหการประเมินผลและจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปเปนไป 
อยางตอเนื่อง ควรจัดเจาหนาท่ีชุดเดิมดําเนินการเปนการพัฒนาองคความรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
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ผลการดําเนินงานแตละดาน 

ดานที่ 1  มหานครปลอดภัย 
 

  ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จํานวนตวัชี้วดั ดําเนินการ 

ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนนิงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล 

   ดําเนนิการ  

1.1  ปลอดภัยมลพิษ 22 20 - 1 1 
1.2  ปลอดอาชญากรรม 14 13 1  -  - 
1.3  ปลอดอุบัติเหต ุ 4 2 - - 2 
1.4  ปลอดภัยพิบัต ิ 20 14 1 - 5 
1.5  ปลอดอุบัติภยัจากสิ่งกอสราง 3 - 2 - 1 
1.6  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 56 49 2 3 2 

                     รวมท้ังสิ้น 
119 

98 6 4 11 
คิดเปนรอยละ 82.36 5.04 3.36 9.24 

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว

จํานวน 119 ตัวชี้วัด หนวยงานไดนําไปสูการปฏิบัติ จํานวน 108 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 90.76 สําหรับตัวชี้วัด 

ท่ีไมไดดําเนินการ เนื่องจาก 1) หนวยงานไมไดบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 2) ไมไดรับการ

จัดสรรงบประมาณ 3) จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 4) รอการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และ 5) ไมผานบอรด IT 

นอกจากนี้หนวยงานยังไดกําหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครตาม

ภารกิจของหนวยงาน/นโยบายผูบริหารกรุงเทพมหานคร จํานวน 35 ตัวชี้วัด ดําเนินการไดบรรลุผล 30 ตัวชี้วัด คิดเปน

รอยละ 85.71 

 จํานวนตวัชี้วดั ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
สนบัสนนุภารกิจ ดําเนินการ 

ไมไดดําเนินการ ของหนวยงาน/ บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล 

 นโยบายผูบริหาร  ดําเนนิการ  

1.1  ปลอดภัยมลพิษ 6 6 - - - 
1.2  ปลอดอาชญากรรม 1 1 -  - -  
1.3  ปลอดอุบัติเหต ุ 6 5 -  1 -  
1.4  ปลอดภัยพิบัต ิ 5  1 4  -  -  

1.6  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 17 17 - - - 
                     รวมท้ังสิ้น 

35 
30 4 1 - 

คิดเปนรอยละ 85.71 11.43 2.86 - 

 ภาพรวมการดําเนินงานดานท่ี 1 ประกอบดวย ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครใหครอบคลุมและครบถวนตามภารกิจของกรุงเทพมหานครยิ่งข้ึน 

รวมท้ังสิ้น 154 ตัวชี้วัด  บรรลุผล 128 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 83.12  อยูระหวางดําเนินการ 10ตัวชี้วัด คิดเปนรอย

ละ 6.49  ไมบรรลุผล 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 3.25 และไมไดดําเนินการ 11 ตัวชี้วัด ซ่ึงเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน

หลัก คิดเปนรอยละ 7.14 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตามตาราง 
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ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 

รอบคร่ึงปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) 

ดานท่ี 1  มหานครปลอดภัย    ประกอบดวย  6 มิติ  15 เปาหมาย  41 เปาประสงค  119 ตัวชี้วัดหลัก   

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
มิติท่ี 1.1  ปลอดมลพิษ  (4 เปาหมาย  9 เปาประสงค  22 ตัวชี้วัด  51 โครงการ  4,869.41 ลานบาท) 
 เปาหมายที่ 1.1.1  แหลงนํ้าสาธารณะทั้งแมนํ้าสายหลักและคูคลองตาง ๆ มีคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทที่ 4  (1 เปาประสงค  7 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 1.1.1.1  คุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น  (7 ตัวช้ีวัด) 
1)  รอยละของปรมิาณนํ้าเสียชุมชนท่ีระบบบําบัด 
นํ้าเสียสามารถรองรับได 

รอยละ 45 / 
รอยละ 45.44 

   อยูระหวางกอสรางโครงการบําบัดนํ้าเสียเพ่ิมเตมิ 4 
โครงการ คือ โครงการบําบัดนํ้าเสยีมีนบุรี คลองเตย 
ธนบุรีและบึงหนองบอน ท้ังน้ีในปจจุบันกรุงเทพมหานครมี
ขีดความสามารถในการบําบัดนํ้าเสียจากโรงควบคุม
คุณภาพนํ้าขนาดใหญ 8 แหง และขนาดชุมชน 12 แหง 
รวมสูงสดุไมเกิน 1,136,800 ลกูบาศกเมตรตอวัน ซึ่ง
หากเทียบปรมิาณนํ้าเสยีท้ังหมดในเขตกรุงเทพมหานคร
คิดจากปรมิาณการใชนํ้าประปาป พ.ศ.๒๕๖๑ ท่ีผานมา 
2,501,968  ลูกบาศกเมตรตอวัน ระบบบําบัดนํ้าเสยี
สามารถรองรับนํ้าเสียได คิดเปนรอยละ 45.44 และเมื่อ
คิดจากปรมิาณนํ้าเสยีท่ีบําบัดไดจริง 857,876 ลูกบาศก
เมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 34.29 ของปริมาณนํ้าเสยี
ท้ังหมดในกรุงเทพมหานคร 

2)  รอยละของจุดตรวจวัดของนํ้าคลองและแมนํ้า 
เจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาออกซจินละลายนํ้า (DO) 
ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

รอยละ 51 / 
รอยละ 59.02 

   ตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาและคลอง 
สายหลักในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ระหวางเดือน
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 พบวา จุดตรวจวัดมี  
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
      คาเฉลี่ยผานเกณฑมาตรฐานของคาออกซิเจนละลายนํ้า 

(DO) ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรมัตอลิตร จํานวน 155 จุด 
จากจุดตรวจวัดท้ังหมด 305 จุด 

3)  รอยละของจุดตรวจวัดของนํ้าคลองและแมนํ้า 
เจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาปริมาณความสกปรก 
ในรูปสารอินทรยี (BOD) ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัม/ลติร 
 

รอยละ 45 / 
รอยละ 45.44 

   ตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาและคลอง 
สายหลักในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ระหวางเดือน
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 พบวา จุดตรวจวัดมี
คาเฉลี่ยผานเกณฑมาตรฐานของคาปริมาณความสกปรก
ในรูปสารอินทรยี (BOD) ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
จํานวน 8 จุด จากจดุตรวจวัดท้ังหมด 305 จุด 

4)  รอยละของจุดตรวจวัดของนํ้าคลองและแมนํ้า 
เจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาแอมโมเนียไนโตรเจน 
(NH3N) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรมัตอลิตร 
 

รอยละ 51 / 
รอยละ 59.02 

   ตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาและคลอง 
สายหลักในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ระหวางเดือน
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 พบวา จุดตรวจวัดมี
คาเฉลี่ยผานเกณฑมาตรฐานของคาแอมโมเนียไนโตรเจน 
(NH3N) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรมัตอลิตร จํานวน 9 จุด จาก
จุดตรวจวัดท้ังหมด 305 จุด 

5)  รอยละของปรมิาณนํ้าฝนท่ีผานการบําบัดถูกนํา 
กลับมาใชประโยชน 
 

รอยละ 6.2 / 
รอยละ 7.14 

   ปริมาณนํ้าท่ีผานการบําบัดถูกนํากลับไปใชในกิจกรรมของ
เมือง เชน รดนํ้าตนไม ลางถนน/ทางเทา ลางเครื่องจักร 
ฯลฯ ระหวางเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
รวม 20,390,185 ลูกบาศกเมตร จากปริมาณนํ้าท่ีผาน
การบําบัดของโรงควบคมุคุณภาพขนาดใหญ 8 แหง 
ท้ังสิ้น 285,502,654 ลูกบาศกเมตร 

6)  จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยเพ่ือสงเสรมิ
นวัตกรรมการจดัการคณุภาพนํ้า 

1 เรื่อง / 
1 เรื่อง 

   ดําเนินโครงการศึกษาผลของตัวกลางตออัตราการไหลท่ี
ยังคงประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียชุมชนในระบบ 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
      บําบัดนํ้าเสียแบบใชอากาศแลวเสร็จ โดยผลการประยุกตใช

พบวา สามารถเพ่ิมความสามารถในการบําบัดนํ้าเสียจาก
เดิมท่ีอัตราการไหลสูงสดุ 1.5 DWF เปน 2.5 DWF 

7)  ปริมาณนํ้าเสียเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลงเมื่อเทียบ
กับปฐาน (ป 2545) 
 

ไมเกินรอยละ 2.72 / 
รอยละ 1.12 

   อัตราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณนํ้าเสยีลาสดุ คิดจากปริมาณ
การใชนํ้าประปาในเขตกรุงเทพมหานครท้ังหมดป พ.ศ. 
2561 จํานวน 2,501,968 ลูกบาศกเมตรตอวัน เมื่อ
เทียบกับป พ.ศ.2560 จํานวน 2,530,248  
ลูกบาศกเมตรตอวัน ติดลบรอยละ 1.12 โดนปริมาณนํ้า
เสียลดลงจากปกอนหนา และไมเกินปฐาน พ.ศ. 2555 ท่ี
กําหนดใหเพ่ิมไดไมเกินรอยละ 2.72 การใชนํ้าประปาป
ปจจุบันจากการประปานครหลวง 

 เปาหมายที่ 1.1.2  กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหลงกําเนิดและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ     
 (3 เปาประสงค  10 ตัวช้ีวัด)  
 เปาประสงคท่ี 1.1.2.1  การจัดการมลูฝอยท่ีตนทางอยางมีประสิทธิภาพ  (5 ตวัช้ีวัด) 
8)  รอยละของมลูฝอยท่ีสามารถนํากลับไปใช
ประโยชนเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับป 2560 

รอยละ 10 
 

/ 
รอยละ 25.08 

 

   มูลฝอยท่ีนํากลับมาใชประโยชนเพ่ิมข้ึนตั้งแตเดือนตลุาคม 
2561 - สิงหาคม 2562 ปริมาณเฉลี่ย 3,026.85  
ตัน/วัน 

9)  รอยละของปรมิาณมูลฝอยท่ีจดัเก็บไดลดลง 
เมื่อเทียบกับป 2560 

รอยละ 3   / 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3.11 

 มูลฝอยท่ีนําเขากําจัดท่ีปลายทางตั้งแตเดือนตลุาคม 2561 
- สิงหาคม 2562 มีปริมาณเฉลีย่ 10,586.20 ตันตอวัน 

10)  รอยละจํานวนชุมชน สถานศึกษา  
สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมี
การจัดการมูลฝอยเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับป พ.ศ. 
2560 

ปรับเปาเปน 
รอยละ 6 

/ 
รอยละ 15 

   ดําเนินการลงพ้ืนท่ีชุมชน สถานศึกษา  สถานประกอบการ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีการจัดการมลูฝอย โดย
เพ่ิมเขตละ 1 ชุมชน สามารถดําเนินการได 50 เขต 50 
ชุมชน 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
11)  รอยละของมูลฝอยอันตรายท่ีสามารถคดัแยกไดจาก
แหลงกําเนิดเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับป 2560 

รอยละ 4 / 
รอยละ 14.41 

   มูลฝอยอันตรายท่ีคัดแยกไดจากแหลงกําเนิดตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 รวม 1,136.14 ตัน  

12)  รอยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถคัดแยกได
จากแหลงกําเนิดเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับป 2560 

รอยละ 4 / 
รอยละ 37.64 

   มูลฝอยอิเล็กทรอนิกสท่ีคัดแยกไดจากแหลงกําเนิดตั้งแต
เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 รวม 189.94 ตัน 

 เปาประสงคท่ี 1.1.2.2 การจัดการมลูฝอยท่ีกลางทางอยางมีประสิทธิภาพ  (2 ตวัช้ีวัด) 
13)  รอยละของเรื่องรองเรียนเก่ียวกับมูลฝอยตกคางไดรับ
การแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

รอยละ 100 
 

/ 
รอยละ 100 

    

14)  รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการจดัการ 
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

รอยละ 95 / 
รอยละ 95 

    

 เปาประสงคท่ี 1.1.2.3 การจัดการมลูฝอยท่ีปลายทางอยางมีประสิทธิภาพ  (3 ตวัช้ีวัด) 
15)  รอยละของมูลฝอย ของเสียอันตราย มลูฝอยติดเช้ือ
ไดรับการกําจดัอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

รอยละ 100 / 
รอยละ 100 

   รวบรวมมลูฝอยของเสียอันตรายและมลูฝอยติดเช้ือเขาสู
ระบบกําจดัไดปริมาณ 14,135.33 ตัน/วัน 

16)  รอยละของมูลฝอยท่ีกลับไปใชประโยชนท่ีศูนยกําจัด
มูลฝอยเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับป 2560 (1,436 ตัน/วัน) 
 

รอยละ 10 / 
รอยละ 18.80 

   มูลฝอยท่ีบําบัดแลวนํากลับไปใชประโยชนท่ีศูนยกําจัดมลู
ฝอยได 1,705.56 ตัน/วัน แบงเปน 1) แปรรูปเปนไฟฟา 
393.78 ตัน/วัน  2) เศษวัสดุกอสราง 0.30 ตัน/วัน และ 
3) แปรรูปเปนปุย 1,312.18 ตนั/วัน 
 

17)  รอยละของปริมาณไขมันท่ีจดัเก็บไดนําไปกําจัดและ
แปรรูปอยางถูกสุขลักษณะเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับป 2560 
(41,509 ลูกบาศกเมตร) 

รอยละ 5 
 

/ 
รอยละ 55.33 

   ไขมันท่ีจัดเก็บไดนําไปกําจดัและแปรรูปอยางถูกสุขลักษณะ 
ได 64,474 ลูกบาศกเมตร 
 

 เปาหมายที่ 1.1.3  กรุงเทพมหานครมีฝุนละอองอยูในเกณฑมาตรฐาน  (3 เปาประสงค  3 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 1.1.3.1  ลดจํานวนยานพาหนะท่ีปลอยมลพิษเกินมาตรฐาน  (1 ตัวช้ีวัด) 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
18)  รอยละของจํานวนยานพาหนะท่ีปลอยมลพิษทาง
อากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปฐาน (ป 2559)  
(รอยละ 23.39) 
 

ลดลงรอยละ 2 
หรือไมเกิน 

รอยละ 21.39 

/ 
ลดลงรอยละ 

9.40  
หรือรอยละ 

13.99 

   ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะประเภทรถสอง
แถวรวมกับ ขสมก. รถโดยสารสาธารณะรวมกับกรมการ
ขนสงทางบก และรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวม
ท้ังสิ้น 25,026 คัน เกินมาตรฐาน 3,502 คัน 

 เปาประสงคท่ี 1.1.3.2  ปรับปรุงระบบการจัดการขอมลูคุณภาพอากาศใหครอบคลุมพ้ืนท่ี  (1 ตัวช้ีวัดหลัก) 
19)  รอยละความสําเร็จของการเช่ือมโยงขอมูล/สารสนเทศ
ผานระบบบริหารจัดการขอมลูคุณภาพอากาศ 

รอยละ 80 / 
รอยละ 80 

   ศึกษาวิเคราะห ออกแบบ ระบบการจัดการขอมูลคณุภาพ
อากาศ ศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาระบบฯ และ
ดําเนินการพัฒนาระบบฯ  

 เปาประสงคท่ี 1.1.3.3  ควบคุมฝุนจากกิจกรรมการกอสราง  (1 ตัวชี้วัด) 
20)  รอยละของแหลงกําเนิดฝุนละอองไดรับการควบคมุ 
 

รอยละ 15 / 
รอยละ 45.28 

   ติดตาม ตรวจสอบโครงการกอสรางอาคารฯ ณ 31 
สิงหาคม 2562 จํานวน 48 โครงการ จากท่ีกําหนดใน
แผนปฏิบัติงานจาํนวน 106 โครงการ 

 เปาหมายที่ 1.1.4  กรุงเทพมีระดับเสียง คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) อยูในเกณฑมาตรฐาน  (2 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 1.1.4.1  กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงอยูในเกณฑมาตรฐาน  (1 ตัวช้ีวัด) 
21)  รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับมลภาวะ 
ทางเสียงลดลง 

ลดลงรอยละ 5 
 

   / สํานักอนามัยจะดําเนินการตัวช้ีวัดน้ีในปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 เปาประสงคท่ี 1.1.4.2  บูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร  (1 ตัวช้ีวัด) 
22)  แผนบูรณาการการจัดการคณุภาพอากาศและเสียง 
ของกรุงเทพมหานครประจําป 2563 

1 แผน / 
1 แผน 

   แผนบูรณาการการจัดการคณุภาพอากาศและเสียงของ
กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563 ประกอบดวย 6 
มาตรการ 36 แผนงาน หนวยงานผูรับผิดชอบ 7 สํานัก 
50 สํานักงานเขต 

                       รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.1  ทั้งสิ้น 22 ตัวชี้วัด 20  1 1  
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
มิติท่ี 1.2  ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด  (2 เปาหมาย  4 เปาประสงค  14 ตัวชีว้ัด  38 โครงการ  7 กิจกรรม  2,819.70 ลานบาท) 
เปาหมายที่ 1.2.1  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  (1 เปาประสงค  5 ตัวชี้วัด) 
เปาประสงคท่ี 1.2.1.1  เสริมสรางความปลอดภัยเพ่ือลดความลอแหลมของสภาพแวดลอมตอการเกิดอาชญากรรม  (5 ตัวช้ีวัด) 
1)  จุดเสีย่งภัยท่ีไดรับการลดเง่ือนไขความลอแหลมตอ
การเกิดอาชญากรรม 
 

รอยละ 80 
 

/ 
รอยละ 
81.91 

 

   สํานักเทศกิจและสํานักงานเขตรวมกันกําหนดพ้ืนท่ี/จดุเสี่ยง 
ตอการเกิดอาชญากรรม จํานวนท้ังสิ้น 673 จุด ดังน้ี 
จุดติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาสองสวาง 61 จุด จุดตดิตั้ง/
ซอมแซมกลอง CCTV 249 จุด จุดติดตั้งปาย
ประชาสมัพันธเตือนภัยอาชญากรรม 613 จุด จุดตัดตนไม 
106 จุด จุดทําความสะอาด 114 จุด อ่ืน ๆ 1 จุด จาก
รายงานผลการดําเนินงาน 50 สํานักงานเขต  

2)  จํานวนกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานความ
ปลอดภัยท่ีไดรับการติดตั้ง/บํารุงรกัษาตอป 

2,000 กลอง 
 

/ 
54,859 

กลอง 

   เน่ืองจากแผนพัฒนา กทม. 20 ป ระยะท่ี  2 ไดกําหนดให
ในป 2562 กทม. มีการตดิตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดใหถึง  
2000 กลอง แตในขอเท็จจริง กทม. โดย สจส. ไดมีการ 
ดําเนินการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ไปแลวกวา 
54,859 กลอง 

3)  รอยละความสําเรจ็ของการตดิตั้งไฟฟาสองสวาง 
 

รอยละ 80 
ของเปาหมายตามแผน 

/ 
รอยละ 121 

   จํานวนดวงไฟท่ีมีการติดตั้ง/ซอมแซม 28,345 ดวง 
จํานวนดวงไฟท้ังหมดตามแผน 23,282 ดวง 

4)  ประชาชนมีความเช่ือมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

รอยละ 80 
 

/ 
รอยละ 
85.07 

 

   สํานักเทศกิจสํารวจความเช่ือมั่นของประชาชนฯ โดยเก็บ
ขอมูลจากประชาชนกลุมตัวอยางท่ีพักอาศัยหรือสัญจรใน
พ้ืนท่ีซึ่งกรุงเทพมหานครกําหนดเปนจุดเสีย่งภัยและเก็บ
ขอมูลจากการทําแบบสอบถามผานเว็บไซตของสาํนักเทศกิจ 
รวมท้ังผานระบบการสแกน QR Code จํานวน 2,753 
ตัวอยาง ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 12 มีนาคม 
2562 พบวา ประชาชนมีความเช่ือมั่น โดยมีคะแนนเฉลีย่ 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
      ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
5)  รอยละความสําเรจ็ของการตดิตั้งและบํารุงระบบ 
บริหารจดัการกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 

รอยละ 100 
 

 / 
รอยละ 85 

  อยูระหวางผูรับจางดําเนินการตามสัญญา 
 

เปาหมายที่ 1.2.2  เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพ ผูติดทุกคนเขาสูระบบการบําบดัรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม  (3 เปาประสงค 9 ตัวชี้วัด) 
เปาประสงคท่ี 1.2.2.1  เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังยาเสพติด  (6 ตัวช้ีวัด)           
6)  จํานวนชุมชนมีความสามารถในการปองกันแกไขปญหา
ยาเสพตดิ 
 

1,000 ชุมชน 
 

/ 
1,697 ชุมชน 

 

   ประเมินสถานะหมูบาน/ชุนชนท่ีดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดตามเกณฑของกรุงเทพมหานครอยาง
นอย 6 ใน 10 ขอ รอบท่ี 1 

7)  ระดับการมสีวนรวมของประชาชนในการเฝาระวัง 
ยาเสพตดิ 
 

รอยละ 25 
 

/ 
รอยละ 31.37 

 

   พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
ท่ีปฏิบัติงานในสังกัดศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง 
จํานวน 612 คน มีอาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานดาน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด/สารเสพตดิ จํานวน 
192 คนโดยมสีวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน
การดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และสารเสพติดในชุมชน 

8)  ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพตดิไดรับการสนับสนุน 
และสามารถขับเคลื่อนงานแกไขปญหายาเสพตดิ 
 

รอยละ 65 
 

/ 
รอยละ 72.31 

 

   ดําเนินการคนหาผูเสพ/ผูตดิยาเสพติดในชุมชน ดูแลหรือสง 
เขารับการบําบัดและตดิตามชวยเหลือผูเสพ/ผูตดิยาเสพติด 
ในชุมชน รวมท้ังเฝาระวังในชุมชนจํานวน 1,494 ชุมชน 
ของเปาหมายท่ีกําหนดไว 2,066 ชุมชน 

9)  อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภยัและยาเสพติด
ในชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมเฝาระวังภัยและยาเสพตดิตาม
ภารกิจ 
 

ปรับเปน 
รอยละ 60 

(แผนรอยละ 40) 
 

/ 
รอยละ 81.49 

 

   อาสาสมัครฯ จาํนวน 9,117 คน จากอาสาสมัครฯ 
11,188 คน รวมดําเนินการเฝาระวังภัยและการแพร
ระบาดของยาเสพตดิ โดยคนหา ตดิตาม ดูแล ชวยเหลือผู
เสพ/ผูตดิยาเสพติด และใหความรูดานยาเสพติดและ
ประชาสมัพันธขอมูล ขาวสารเก่ียวกับภัยของยาเสพติด 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
10)  จํานวนของสถานประกอบการท่ีรวมดาํเนินการ 
 

75 แหง 
 

/ 
75 แหง 

 

   -  คัดเลือกสถานประกอบการ   
-  ประสานกําหนดวันดําเนินการรวมกันระหวางสาํนักงานเขต
และสถานประกอบการ 
 -  ลงพ้ืนท่ีสถานประกอบการเพ่ือใหคําแนะนําเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ สนับสนุนการใชสื่อ
และใหความรูเก่ียวกับการสรางภมูิคุมกันยาเสพตดิแก
พนักงาน 

11)  จํานวนของสถานศึกษาท่ีรวมดําเนินการ 
 

34 แหง 
 

/ 
34 แหง 

 

   จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรฯ ในสถาบันการศึกษา 
34 แหง ประกอบดวย อาจารย นักศึกษาจากสถาบัน  
อุดมศึกษา 

เปาประสงคท่ี 1.2.2.2  สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในการปองกันการใชยาและสารเสพติด  (1 ตัวช้ีวัด)             
12)  จํานวนของโรงเรียนท่ีรวมดาํเนินการ 
 

109 แหง 
 

/ 
109 แหง 

 

   จัดกิจกรรมใหความรูดานการปองกันแกไขปญหายาและสาร 
เสพติดในโรงเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และติดตาม  
ผลการดําเนินงานการใชแบบประเมินภูมิคุมกันยาเสพติด 
และสารเสพติดสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนผานสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปาประสงคท่ี 1.2.2.3  บําบัดรกัษาฟนฟู ติดตามดูแลผูเสพผูติดยา/สารเสพติดใหสามารถกลับไปดําเนินชีวิตไดตามปกติในสังคม  (2 ตัวชี้วัด) 
13)  รอยละการบําบัดของผูท่ีเขาโปรแกรมการบําบัดรักษา
แบบครบกําหนด 
 

> รอยละ 65 
 

/ 
รอยละ 67.74 

 

   บําบัดรักษาแบบครบกําหนดผูตดิยา/สารเสพติด ท้ังในระบบ
สมัครใจและระบบบังคับบําบัด จํานวน 8,065  คน จากผูท่ี
เขาโปรแกรมการบําบัดรักษาแบบครบกําหนด 5,463 คน 

14)  รอยละของผูผานการบําบัดรักษาตามโปรแกรมไดรับ
การติดตามหลังการบําบัดตามเกณฑท่ีกําหนด 

> รอยละ 65 
 

/ 
รอยละ 66.77 

   ผูผานการบําบัดรักษาและไดรับการจําหนายจากระบบ
บําบัดรักษา 3,482 คน ไดรับการติดตามจํานวน 2,325 คน  

                    รวมตัวชี้วัดมิติที ่1.2  ทั้งสิ้น 14 ตัวชี้วัด 13 1    
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
มิติท่ี 1.3  ปลอดอุบัติเหตุ (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด  48 โครงการ  1 กิจกรรม  2,754.72 ลานบาท) 
เปาหมายที่ 1.3.1  ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร  (2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด) 
เปาประสงคท่ี 1.3.1.1  ปรับปรงุสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย  (2 ตัวช้ีวัด) 
1)  รอยละของจุดเสีย่งภัยท่ีไดรับการปรับปรุงตามแผน 

 
รอยละ 90 

 
/ 

รอยละ 100 
 

  

1. ติดตั้งอุปกรณราวปองกันอันตรายตลอดแนวเกาะกลาง
ถนนท้ังสองดานบริเวณเกาะกลางถนนแบบกดเปนรองและ 
อุปกรณลดแรงปะทะ (cash Cushion) บริเวณถนนพรานนก 
พุทธมณฑลสาย 4 จํานวน 3 จุด 
2. ติดตั้งอุปกรณเสริมความปลอดภัยถังกันชน (Cushion 
Tank) เตือนบริเวณหัวเกาะทางแยกรูปตัว Y กอนเขาทาง 
คูขนานบนถนนกรุงธรบุรี 7 จุด 
3. ปรับปรุงสภาพพ้ืนผิวของวัสดุโดลพลาสติกสีแดง เครื่อง 
หมายและเสนจราจรในอุโมงคทางลอดดินแดง ถนนดินแดง 1 
จุดการคดัเลือก ท้ังกอนและหลังการดําเนินการ 

2)  รอยละความสําเรจ็ของการวิเคราะหขอมลูเพ่ือ
สนับสนุนการลดอุบัติเหตุจราจร 

รอยละ 100 

 
   

/ ไมไดรับงบประมาณ 

เปาประสงคท่ี 1.3.1.2  ลดการกระทําผิดกฎจราจร  (2 ตวัช้ีวัด) 
3)  จํานวนการกระทําผิดกฎจราจรลดลง รอยละ 9    / ไมไดดําเนินการ 

4)  จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัตเิหตทุางถนนในเขต
กรุงเทพมหานครไมเกิน 10 คนตอประชากร 100,000 
คน 

 

10 คน 

 
/ 

คาเฉลี่ย 
8.39/ 

100,000 คน 
 

   ป 2562 กรุงเทพมหานครมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหต ุ
จํานวน 476 คน จากจํานวนประชากร 5,676,648 คน 
เมื่อเทียบเปนจํานวนผูเสียชีวิตตอประชากร 100,000 คน  
เทากับ 8.39/100,000 คน  
* (ขอมูลจากศูนยอุบัติเหตุเพ่ือเสรมิสรางวัฒนธรรมทางถนน 
Thai Rac) 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
         รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.3  ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด 2   2  

มิติท่ี 1.4  ปลอดภัยพิบัติ  (1 เปาหมาย  5 เปาประสงค  20 ตัวชี้วัด  57 โครงการ  5 กิจกรรม  16,730.39 ลานบาท) 
 เปาหมายที่ 1.4.1  กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟนคืนจากภัยพิบัติ  (5 เปาประสงค  20 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 1.4.1.1  กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรบัมือกับอุทกภัยท้ังจากนํ้าฝน นํ้าหนุน และนํ้าหลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย   
 โดยเฉพาะอุทกภัย  (6 ตัวช้ีวัด) 
1)  ความสามารถในการปองกันนํ้าทวมเน่ืองจากนํ้า
หลาก ท่ีความสูง +3.0 ม.รทก. ไดดีข้ึน (พ้ืนท่ีริมแมนํ้า
เจาพระยา คลองบางกอกนอย และคลองมหาสวัสดิ์) 

 

รอยละ 90 

 
/ 

รอยละ 100 
 

   สามารถปองกันนํ้าทวมเน่ืองจากนํ้าหลาก และนํ้าหนุนท่ีความสูง  
+ 3.0 ม.รทก. ไดรอยละ ๑๐๐ ของพ้ืนท่ีดําเนินการ โดยไดปรับปรงุ
แนวปองกันนํ้าทวมริมแมนํ้าเจาพระยาและริมคลองบางกอนอย ชวง
คลองครามถึงคลองนํ้าตาล และเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันนํ้า
ทะเลหนุนของสถานีสูบนํ้า 

2)  จัดทําแผนท่ีความเสีย่งและดัชนีความเสีย่งในพ้ืนท่ี
เขตจุดวิกฤต  (วัดความสําเร็จท่ีกระบวนการจัดทําแผนท่ี
ความเสีย่งฯ) 

รอยละ 5 

 
   / โครงการไมผานบอรดไอที จึงไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
3)  ความสามารถระบายนํ้าทวมขังในถนนสายหลักกรณี
ฝนตก 100 มม. ตอช่ัวโมง 

210 นาที 

 
/ 

210 นาที 
   สามารถระบายนํ้าทวมขังในถนนสายหลักไดภายใน ๒๑๐ นาที กรณี

ฝนตก 100 มม. ตอช่ัวโมง โดยไดดําเนินการกอสรางปรับปรุง
ระบายนํ้า สถานีสูบนํ้า บอสูบนํ้า และประตรูะบายนํ้าเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายนํ้าในถนนสายหลักดวยวิธีการดันทอ (Pipe 
Jacking) อุโมงคระบายนํ้า และกอสรางบอหนวงนํ้าใตดิน (Water 
Bank) 

4)  ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถ
รองรับและระบายนํ้าไดด ี

32 กม. 

 
/ 

245 กม. 
   ขุดลอกคลองและสรางเข่ือน ค.ส.ล. เพ่ือรองรับการระบายนํ้าใน

คลอง รวม 16 โครงการ ดําเนินการได 245 กม. 

5)  จํานวนคลองหลักท่ีมีการจัดการสิ่งปลูกสรางรุกล้ํา
และปกแนวเขตลําคลองสาธารณะ 

2 คลอง 

 
/ 

2 คลอง 
   จัดการสิ่งปูลกสรางรุกล้ําคลอง จํานวน 2 คลอง ไดแก คลองรพระ

ยาราชมนตร ีเขตบางแค คลองมหาศร เขตหนองแขม 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
6)  ความสามารถในการจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาฟนฟูให
เปนแหลงรองรับนํ้าฝนและนํ้าหลากหรือพ้ืนท่ีชะลอนํ้า 
(แกมลิง)  (เปาหมายแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ป 
(2556-2575) ตองการพ้ืนท่ีรองรับนํ้าอีกประมาณ 6 
ลาน ลบ.ม.) 

2 แหง 

 
/ 

2 แหง 
 

   จัดหาพ้ืนท่ีชะลอนํ้า (แกมลิง) ได 2 แหง คือ แกมลิงสวนเบญจกิต ิ
พ้ืนท่ีเขตคลองเตย แกมลิงบึงรางเข พ้ืนท่ีเขตบางขุนเทียน 

 

 เปาประสงคท่ี 1.4.1.2  ฟนฟูสภาพปาชายเลนใหมีความอุดมสมบูรณมากย่ิงขึ้น  (2 ตัวช้ีวัด) 
7)  ปาชายเลนไดรบัการปลูกเพ่ิมเติม (ไร) (คาดการณป 
2562-2564 สรางเข่ือน)  (3,000 ไร/3 ป ระหวางป 
2560-2562) 

 

1,000 ไร 

 
 / 

210 ไร 
  สํานักงานเขตบางขุนเทียนดําเนินการรวมกับภาครัฐและภาคเอกชน

ปลูกปาชายเลนภายใตภารกิจ "ปลูกปาในใจคนตามศาสตร
พระราชา" ในการอนุรักษและปลกูปาชายเลนทะเลกรุงเทพมหานคร
เพ่ือสนองพระราชดําริดานการอนุรักษและพัฒนาปาชายเลนใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชตามนโยบายของ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมกิจกรรมแลวไมนอยกวา  
3,364 คน ใน 4 กิจกรรม ดังน้ี 
 1)  ปลูก ดูแลรักษา และฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีปาชายเลน 
 2)  ปลูก ฟนฟู และรักษาสภาพพ้ืนท่ีปาชายเลนรวมกับภาคตาง ๆ  
 3)  ใหความรูเก่ียวกับปาชายเลนแกผูรวมกิจกรรม 
 4)  ผลิตกลาไมปาชายเลน 

8)  รอยละของการกอสรางแนวคนัหิน (Groins) 
ปองกันการกัดเซาะชายฝง 
   -  กอสรางเข่ือนคันหิน (Groins) ความยาว 4.8 
กิโลเมตร 
   -  กอสรางศูนยสํารวจเฝาระวังการกัดเซาะชายฝง 

เริ่มกอสราง 

 
   / ยังไมไดเริม่กอสราง เน่ืองจากรอ EIA ซึ่งปจจุบันแกไขรายงาน EIA 

ครั้งท่ี 5 ตามท่ีคณะกรรมการ คชก. ใหขอเสนอแนะเรยีบรอย สง
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สผ.) แลว 

เปาประสงคท่ี 1.4.1.3  เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจดัการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย  (6 ตวัช้ีวัด) 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
9)  รอยละความกาวหนาของการกอสรางศูนยฝกอบรม
ดับเพลิงและกูภัยกรุงเทพมหานคร 

รอยละ 20 

 
   / ไมไดรับจดัสรรงบประมาณ 

10)  จํานวนครั้งของการดําเนินการฝกซอมตาม
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัรวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปรับเปน 
50 ครั้ง 

(แผน 42 ครั้ง) 

/ 
71 ครั้ง 

 

   สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานสํานักงานเขตท้ัง 50 
เขต จัดทําแผนการฝกซอมและดําเนินการฝกซอมตามแผนฯ โดย
รวมกับหนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนท่ีเขต เชน โรงพยาบาล โรงเรยีน 
สถานประกอบการตาง ๆ ฯลฯ  โดยสามารถดาํเนินการไดท้ังหมด 
71 ครั้ง  

11)  รอยละความสําเร็จของการประเมินและจัดระดับ
ความเสีย่งจากอัคคีภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานี
ดับเพลิง 

รอยละ 80 

 
/ 

รอยละ 109 
 

   ดําเนินการประเมินและจัดระดบัความเสี่ยงชุมชนแออัด จํานวน 
218 ชุมชน จากเปาหมาย 200 ชุมชน ผลการประเมินไมมีชุมชน
ใดท่ีมีระดบัความเสี่ยงจากอัคคภีัยในระดับสูง สวนใหญอยูในระดับ
ต่ํา 

12)  รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลท้ังดานบุคลากร อุปกรณ เครื่องมือ 
ยานพาหนะท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

รอยละ 80 

 
   / ไมไดรับจดัสรรงบประมาณ 

 

13)  รอยละความสําเร็จของการจัดตั้งคลังขอมลูดาน 
สาธารณภัยของกรุงเทพมหานครใหสามารถเช่ือมโยง
แลกเปลีย่นขอมูลระหวางหนวยงานได 

รอยละ 20 

 
   / ไมไดรับจดัสรรงบประมาณ 

 

14)  จํานวนสถานีดับเพลิงเพ่ิมข้ึน 1 สถานี / 
1 สถานี 

   โอนงบประมาณใหสาํนักการโยธาดําเนินการแลว 

เปาประสงคท่ี 1.4.1.4  ลดความลอแหลมและความเปราะบางของชุมชน  (5 ตัวช้ีวัด) 
15)  รอยละความสําเร็จของการสรางพลังเครือขายดวยการ
จัดหาอาสาสมคัรชุมชนเพ่ือรวมกันปองกันและระงับอัคคภีัย
ในเบ้ืองตน 

รอยละ 80 

 
/ 

รอยละ 
115.83 

   กําหนดชุมชนเปาหมายเพ่ือจัดหาอาสาสมัคร 120 ชุมชน  
ดําเนินการแลว 139 ชุมชน ไดอาสาสมัครจาํนวน 1,596 คน 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
16)  จํานวนชุมชนท่ีไดรับการฝกอบรมความรูดาน 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีความรับผดิชอบของสถานีดับเพลิง 

20 ชุมชน 

 
/ 

133 ชุมชน 
   กําหนดชุมชนเปาหมาย จํานวน 120 ชุมชน สามารถ 

ดําเนินการฝกอบรมใหความรูแกประชาชนในชุมชนรวมท้ัง 
ฝกซอมการเตรียมรับมือเมื่อเกินเหตุไดจํานวน 133 ชุมชน 

17)  จํานวนครั้งของการรวมตรวจสอบอาคาร สถาน
ประกอบการตาง ๆ เพ่ือสรางความปลอดภัยจากอัคคภีัย 

1 ครั้ง/1 เขต 

 
/ 

1 ครั้ง/1 เขต 
   ดําเนินการรวมตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารสถาน 

ประกอบการตาง ๆ โดยเปนการตรวจสอบระบบปองกันการ 
เกิดอัคคีภัย เชน ระบบอุปกรณตาง ๆ ถังดับเพลิง บันไดหนีไฟ 
แผนผังทางหนีไฟ เปนตน สามารถดําเนินการไดครบ 50 เขต 

18)  รอยละความสําเร็จของการประชาสมัพันธสรางความ
ตระหนักรูในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกเด็ก
นักเรียนและประชาชน  

รอยละ 20 

 
/ 

รอยละ 
99.27 

   ดําเนินการประชาสัมพันธใหความรูเด็กนักเรียนในการสรางความ 
ตระหนักรูในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  
4,398 คน  ซึ่งการประเมินหลังฝกอบรมพบวา เด็กนักเรียน 
มีความรูเพ่ิมข้ึน 4,366 คน คิดเปนรอยละ 99.27 

19)  รอยละความสําเร็จของการฝกอบรมและฝกซอม
อพยพหนีไฟใหกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน 

รอยละ 80 

 
/ 

รอยละ 125 
 

   ดําเนินการฝกอบรมและฝกซอมอพยพหนีไฟใหแกหนวยงาน 
ท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 325 แหง ตามท่ีไดรับการประสานและรองขอ 

 เปาประสงคท่ี 1.4.1.5  ผูประสบสาธารณภัยไดรับการสงเคราะหและแกไขปญหาเฉพาะหนา  (1 ตัวช้ีวัด) 
20)  รอยละความสําเร็จของการใหความชวยเหลือ
สงเคราะหผูประสบสาธารณะภยั 

รอยละ 100 

 
/ 

รอยละ 100 
   ดําเนินการมอบสงเคราะหชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 

ภายใน 2 วัน จํานวน 1,459 ครอบครัว และใหความชวยเหลือ 
ดานเครื่องอุปโภค บริโภคภายใน 1 วัน จํานวน 2,499 ราย 
เปนเงิน 7,592,325.30 บาท  

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.4  ทั้งสิ้น 20 ตัวชี้วัด 14 1  5  
มิติท่ี 1.5  ปลอดอุบัติภัยจากส่ิงกอสราง  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  3 ตัวชี้วัด  30 โครงการ  6 กิจกรรม  1,033.88 ลานบาท) 
 เปาหมายที่ 1.5.1  กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยตอการใชงานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจากสิ่งปลูกสราง และมีโครงสรางที่ม่ันคงปลอดภัย  (2 เปาประสงค  3 ตัวชี้วดั) 
 เปาประสงคท่ี 1.5.1.1  ลดจํานวนอุบัติภัยจากสิ่งกอสรางประเภทอาคาร  (1 ตัวช้ีวัด) 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
1)  รอยละความสําเรจ็ของการจัดทําแผนท่ีแสดงตาํแหนง
อาคารเพ่ือนํามาใชในการวางแผนลดความเสีย่งเพ่ือความ
ปลอดภัยในการใชอาคาร 

รอยละ 40 
 

 / 
รอยละ 50 

 

  อยูระหวางการเสนอราคาหาผูรับจางใหม เน่ืองจากเกิดความ 
คลาดเคลื่อนกับระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ 
จัดจางและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 เปาประสงคท่ี 1.5.1.2  ลดจํานวนอุบัติภัยจากสิ่งกอสรางประเภทโครงสรางพ้ืนฐาน  (2 ตัวช้ีวัด) 
2)  รอยละของความสําเร็จของการจัดทําแผนท่ีท่ีจัดทํา 
เสร็จและนํามาใชในการวางแผนลดความเสี่ยงเพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการใชโครงสรางพ้ืนฐานและการสรางใหม 

รอยละ 40 
 

   / 
ไมไดรับ 

งบประมาณ 

 

3)  รอยละความสําเรจ็ของการปรบัปรุงถนน/ทางเทา/คัน
หิน/สะพาน/อุโมงค/ทอระบายนํ้า 

รอยละ 100 
  

/ 
รอยละ 
77.07 

  
ดําเนินโครงการ/งานปรับปรุงถนน/ทางเทา/คันหิน/สะพาน/
อุโมงค/ทอระบายนํ้า จํานวน 47 รายการ แลวเสร็จ 17 รายการ 
อยูระหวางดําเนินการ 23 รายการ 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.5  ทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด  2  1  

มิติท่ี 1.6  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  (6 เปาหมาย  19 เปาประสงค  56 ตัวชี้วัด  90 โครงการ  38 กิจกรรม  5,928.33 ลานบาท) 
 เปาหมายที่ 1.6.1  คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเร้ือรังและโรคจากการประกอบอาชีพ  (5 เปาประสงค 15 ตัวชีว้ัด) 
 เปาประสงคท่ี 1.6.1.1  สงเสรมิใหประชาชนมีพฤติกรรมสขุภาพท่ีดี  (8 ตัวช้ีวัด) 
1)  รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีมีระดับความรู
ความตระหนักในประเด็นสุขภาพสําคัญ 
 

ปรับเปน 

> รอยละ 80 

(ตามแผน 

> รอยละ 65) 
 

/ 
รอยละ 
89.21 

 

   1. จัดกิจกรรม (1) สื่อสารความเสี่ยงเก่ียวกับโรคตดิตอท่ีสําคัญ 
และภยัสุขภาพในสถานการณฝุน PM 2.5 เกินคามาตรฐาน (2) 
สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธใหความรูเรื่องโรคตดิตอแกสาํนักงาน
เขต และสถานศึกษา (3) สอนสุขศึกษาใหความรูเก่ียวกับ
โรคตดิตอท่ีสําคัญแกนักเรียนในโรงเรียน 
2. ผูเขารวมกิจกรรมฯ จํานวน 315 คน มีความรูเรื่องโรคติดตอ 
ท่ีสําคัญตามฤดูกาล จํานวน 281 คน  
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
2)  รอยละความครอบคลมุสื่อประชาสัมพันธในเรื่องโรคคน
เมืองและอาหารปลอดภัย 
 

> รอยละ 40 
 

/ 
รอยละ 
91.66 

   1. จัดกิจกรรมรณรงคสรางเสริมสขุภาพ จํานวน 11 เรื่อง  
85 ครั้ง (กําหนดแผนการจัดกิจกรรมฯ จํานวน 12 เรื่อง/ป) 
2. ประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมฯ/ไดรับสื่อประชาสัมพันธ 
มีความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป คิดเปนรอยละ 92.92  

3)  เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและ
นอกสังกัดไดรับการเฝาระวังภาวะโภชนาการ 

รอยละ 90 
 

/ 
รอยละ 100 

   ดําเนินการในโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน นอก
สังกัดกรุงเทพมหานคร (สพฐ.) 84 โรงเรียน  

4)  รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมีรอบเอวหรือ 
BMI ลดลงจากเดิม 
 

ปรับเปน 

รอยละ 75 

(ตามแผน 

 รอยละ 80) 
 

/ 
รอยละ 
87.46 

 

   โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ 
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมประชาชนและบุคลากรโรงพยาบาล 
สํานักการศึกษา ท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑมาตรฐานท่ีมภีาวะเสี่ยง 
ตอการเกิดโรค เชน โครงกรอวนจา พ่ีลากอน (Bye Bye   
My Fat) โครงการโรงพยาบาลหุนดี (You R what you E) 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูท่ีมีนํ้าหนักเกินเกณฑมาตรฐาน 
โครงการวัยทํางานสดใสใสใจสุขภาพ ฯลฯ 

5)  ผูสูงอายไุดรับการฝกทักษะการดูแลสุขภาพชองปาก 
 

18,000 ราย/ป 
 

/ 
27,828 ราย 

 

   ใหบริการสงเสริมปองกันโรคในชองปาก ตรวจและฝกทักษะการ
ทําความสะอาดชองปากรายบุคคลแกผูสูงอาย ุ60 ปข้ึนไปจํานวน 
27,828 ราย 

6)  ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก
และฝกทักษะการทําความสะอาดชองปาก 

25,500 ราย/ป 
 

  / 
18,525 

ราย 

 ใหบริการสงเสริมปองกันโรคในชองปาก ตรวจและฝกทักษะการ
ทําความสะอาดชองปากรายบุคคลแกประชาชนกลุมเปาหมาย
อายุระหวาง 45 - 59 ป จํานวน 18,525 ราย 

7)  รอยละของอาสาสมคัรสาธารณสุขกรุงเทพมหานครท่ี
ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 

> รอยละ 80 
 

/ 
รอยละ 
90.87 

   อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครท่ีปฏิบัติงาน จํานวน
11,613 คน ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
จํานวน 10,553 คน 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
8)  จํานวนเครือขายท่ีเพ่ิมข้ึน 12 เครือขาย 

 
/ 

72 เครือขาย 
   จัดประชุมคณะกรรมการรานยาเครือขายความรวมมือในการเฝา

ระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภณัฑสุขภาพสํานักอนามัย 
โดยมมีติรบัรองรานยาเขารวมเปนรานยาเครือขายฯ จํานวน 10 
ราน และใหรานยาเครือขายฯ เดมิ ผานการประเมิน จํานวน 62 
ราน รวมมรีานยาเครือขายฯ ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562 
จํานวน 72 ราน 

 เปาประสงคท่ี 1.6.1.2  ดูแลชวยเหลือกลุมเสี่ยงท่ีพบภาวะซึมเศราเขาสูระบบบริการ  (1 ตวัช้ีวัด) 
9)  กลุมเสี่ยงซึมเศราไดรับการดูแล 
 

> รอยละ 65 
 

/ 
รอยละ 100 

   ใหบริการคัดกรองภาวะซมึเศราของผูรับบริการในคลินิกครอบครัว
อบอุนและใหคําปรึกษาเพ่ือสรางสมัพันธภาพท่ีดีในครอบครัว มี
ผูรับบริการ 5,013 คน พบกลุมเสี่ยงซึมเศราและไดรับการดูแล
ชวยเหลือ จํานวน 414 คน 

 เปาประสงคท่ี 1.6.1.3  คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบตอโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  (3 ตวัช้ีวัด) 
10)  ประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไปไดรับการคัดกรอง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง (สํานักการแพทย 
80,000 ราย/สํานักอนามัย 175,000 ราย) 

250,000 ราย 
 

/ 
299,293 

ราย 

   ประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงจากสํานักอนามัย จํานวน 201,742 ราย 
สํานักการแพทย จํานวน 97,551 ราย 

11)  รอยละของผูปวยโรคเบาหวานท่ีไดรับการดูแลตาม
เกณฑ 

> รอยละ 70 
 

/ 
รอยละ 
70.50 

   ผูมารบับริการรักษาโรคเบาหวาน 19,645 คน ไดรับการดูแล
ตามเกณฑ 13,850 คน 

12)  รอยละของผูปวยโรคความดนัโลหิตสูงท่ีไดรับการดูแล
ตามเกณฑ 

> รอยละ 70 
 

/ 
รอยละ 71 

   ผูมารบัการรักษาโรคความดันโลหติสูง 20,120 คน ไดรับการ
ดูแล ตามเกณฑ 14,285 คน 

 เปาประสงคท่ี 1.6.1.4  สตรีในชวงอายุ 30-70 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี  (2 ตวัช้ีวัด) 
13)  สตรีในชวงอายุ 30-70 ป ไดรับการตรวจคดักรอง
มะเร็งเตานม (สาํนักการแพทย 5,000 ราย/สาํนักอนามัย 
12,500 ราย) 

17,500 ราย 
 

/ 
19,687 ราย 

 

   สํานักการแพทย 7,186 ราย สํานักอนามัย 12,501 ราย 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
14)  สตรีในชวงอายุ 30-60 ป ไดรับการตรวจคดักรอง
มะเร็งปากมดลูก (สํานักการแพทย 10,000 ราย/สํานัก
อนามัย 7,500 ราย) 

17,500 ราย 
 

/ 
26,087 ราย 

 

   สํานักการแพทย 16,441 ราย สาํนักอนามัย 9,646 ราย 
 

 เปาประสงคท่ี 1.6.1.5  สงเสรมิสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ีและอาชีวอนามัยของผูประกอบการอาชีพเพ่ือใหมีสุขอนามัยท่ีดี ปลอดโรค ปลอดภัย   (1 ตัวช้ีวัด) 
15) รอยละสถานประกอบการท่ีไดรับการสนับสนุนในการ
เสรมิความรูความเขาใจเพ่ือการปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัย
อยางถูกตองเหมาะสม 

ปรับเปน 
รอยละ 60 
(ตามแผน 

รอยละ 20) 

/ 
รอยละ 100 

 

   1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการเชิงรุกดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2. จัดกิจกรรมซักซอมและเตรียมความพรอมการดําเนินงานดาน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการคุมครองผูบรโิภคของ
กรุงเทพมหานคร กลุมเปาหมาย คือ เจาหนาท่ีฝายสิ่งแวดลอม 
และสุขาภบิาลสังกัดสํานักงานเขต  
3. ตรวจประเมินสถานประกอบการตามพระราชบัญญตั ิ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ท่ีมีความเสีย่งสูง กลุมเปาหมาย คือ 
กิจการสถานท่ีผลตินํ้าแข็งในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 71 
แหง และกิจการสวนสนุก จํานวน 48 แหง  
4. การปองกันและเฝาระวังเหตุฉุกเฉินแอมโมเนียรั่วไหลจากสถาน
ประกอบการผลดินํ้าแข็ง จํานวน 71 แหง พบวา ไดเลิกกิจการ 
จํานวน 4 แหง คงเหลือสถานประกอบการผลตินํ้าแข็ง จํานวน 
67 แหง ผลิตนํ้าแข็งโดยใชแอมโมเนียในระบบทําความเย็น 
จํานวน 34 แหง จากการลงตรวจประเมินดานสุขลักษณะพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานความปลอดภัยของเครือ่งจักรเครื่องมือและอุปกรณใน
ระบบทําความเย็น การควบคุมการปลอยมลพิษ การเตรียมพรอม
รับภาวะฉุกเฉิน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยของ
ผูปฏิบัติงานผานเกณฑ จํานวน 33 แหง คิดเปนรอยละ 97 โดย
ในรายท่ีไมผานเกณฑ สํานักงานเขตไดสั่งการใหปรับปรุงแกไขและ 
ตรวจตดิตามเฝาระวังอยาสม่ําเสมอ นอกจากน้ี ไดจัดทําแบบตรวจ  
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
      ประเมินความปลอดภยัใหผูประกอบการไดตรวจสอบดวยตนเอง 

หากพบขอบกพรองจะสามารถแกไขไดทันที พรอมสนับสนุน
เอกสารและสื่อสุขภาพเก่ียวกับแอมโมเนียเพ่ือใชในการจัดสถาน
ประกอบการผลตินํ้าแข็งใหเกิดความปลอดภัย 
5. ประเมินดานสุขลักษณะ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
สําหรับกิจการสวนสนุกในพ้ืนท่ีกรงุเทพมหานครลงพ้ืนท่ีตรวจ 
แนะนํา ณ สยามพารคซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ  
เขตคันนายาว เมื่อวันอังคารท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พบวา มี
เครื่องเลน จํานวน ๓๖ เครื่อง ไดรับอนุญาตถูกตองครบถวนตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของ และเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดในสวน
ของสวนสนุกแหงอ่ืนสํานักงานเขตไดลงพ้ืนท่ีตรวจสอบสวนสนุก
แลว 
6. การประเมินดานสุขลักษณะ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย  
สําหรับกิจการสวนสนุก พบวา กรุงเทพมหานคร มีกิจการท่ีเปน 
สถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทกิจการ 
ท่ีเก่ียวกับการบริการ (กิจการสวนสนุก) จํานวน 57 แหง (ขอมูล 
ณ 26 กรกฎาคม 2562) (1) มีใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพฯ จํานวน 40 แหง (คิดเปนรอยละ ๗๐.๑๘) 
(2) อยูระหวางการยื่นขอหรืออยูระหวางข้ันตอนการพิจารณาออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพฯ จํานวน ๑๔ 
แหง  (คิดเปนรอยละ ๒๔.๕๖) (3) ปดกิจการ จํานวน ๓ แหง (คิด
เปนรอยละ ๕.๒๖) 

 เปาหมายท่ี 1.6.2  โรคติดตอท่ีสําคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง  (4 เปาประสงค  9 ตัวช้ีวัด) 
 เปาประสงคท่ี 1.6.2.1  ปองกนัการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมเปาหมายท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงสงู รวมท้ังกลุมเยาวชน  (4 ตัวช้ีวัด)  
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
16)  ผูติดเช้ือเอชไอวี (HIV) ท่ีมารับบริการ ณ 
ศูนยบริการสาธารณสุขไดรับการรกัษาดวยยาตาน
ไวรัส 

> รอยละ 80 
 

/ 
รอยละ 
99.18 

   ผูติดเช้ือเอชไอวีท่ีเขาเกณฑการรักษาของศูนยบริการ
สาธารณสุขนํารอง 8 แหง จํานวน 492 คน ไดรับยาตาน
ไวรัสจํานวน 488 คน 

17)  รอยละของหญิงตั้งครรภท่ีตดิเช้ือเอชไอวี
ไดรับการดูแลรักษาตามนโยบายปองกันการ
ถายทอดเช้ือเอชไอวีจากแมสูลูก 

รอยละ 100 
 

/ 
รอยละ 100  

 

   การปองกันการติดเช้ือเอดสจากแมสูลูกของศูนยบริการ
สาธารณสุข 68 แหง มีหญิงตั้งครรภไดรับคาํปรึกษากอน 
(Pre-Test Counseling) และหลัง (Post-Test Counseling)  
การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี จํานวน 1,045 ราย  
ตรวจพบเช้ือเอชไอวี จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 0.19 
ไดรับบริการสงตอเพ่ือรับการรักษาอยางตอเน่ืองท่ีโรงพยาบาล 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ราย และโรงพยาบาล
นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ราย 

18)  อัตราการใชถุงยางอนามัยครั้งสุดทายเมื่อมี
เพศสัมพันธในกลุมพฤติกรรมเสี่ยงสูง 
 

รอยละ 30 
 

/ 
รอยละ 
80.63  

 

   สํารวจขอมลูการใชถุงยางอนามัยฯ ใน 5 กลุม ดังน้ี 
 1)  กลุมพนักงานบริการทางเพศหญิง รอยละ 85.20 
 2)  กลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย รอยละ 77.60 
 3)  กลุมชายพนักงานบริการทางเพศชาย รอยละ 89 
 4)  กลุมผูใชสารเสพติด รอยละ 70.70 
 5) กลุมเด็กนักเรยีน อยูระหวางดาํเนินการสํารวจ 

19)  อัตราการใชถุงยางอนามัยครั้งสุดทายเมื่อมี
เพศสัมพันธในเด็กนักเรียน 

รอยละ 30 
 

 /   

 เปาประสงคท่ี 1.6.2.2  คนหาและรกัษาผูปวยวัณโรคใหหายขาด  (1 ตัวช้ีวัด) 
20)  ผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรค 
 

> รอยละ 87 
 

/ 
รอยละ 
90.51 

   รักษาผูปวยวัณโรคจํานวนท้ังหมด 345 คน รักษาไดสําเร็จ
จํานวน 324 คน  ดําเนินการใน 2 หนวยงาน : สํานักอนามัย 
รักษาผูปวยวัณโรคปอด/นอกปอด รายใหม/กลับเปนซ้ํา ท้ัง
เสมหะพบเช้ือ เสมหะไมพบเช้ือ จาํนวน 842 คน  รักษา
สําเรจ็ 775 คน สํานักการแพทย  รักษาวัณโรคปอดรายใหม
ท่ีข้ึนทะเบียนรักษา 762 คน  รักษาหายและครบ 678 ราย 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
 เปาประสงคท่ี 1.6.2.3  พัฒนาระบบกลไกการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอท่ีสําคัญ  (3 ตัวช้ีวัด) 
21)  อัตราการปวยโรคไขเลือดออก ไมเกินเปอรเซนไทล 

ท่ี 80 ของขอมูล 5 ป
ยอนหลัง (= 312.62) 

/ 
อัตราปวยตอ 
ประชากรแสน

คนเทากับ 
108.30 

   รายงานสรุปสถานการณโรคไขเลอืดออกในกรุงเทพมหานคร  
(สัปดาหท่ี 36 ตั้งแตวันท่ี 6 มกราคม - 14 กันยายน 2562) 
พบผูปวยโรคไขเลือดออก จํานวน 6,148 ราย อัตราปวยตอ 
ประชากรแสนคน เทากับ 108.30 เสยีชีวิต จํานวน 3 ราย  
คิดเปนรอยละ 0.05 

22)  ดัชนีลูกนํ้ายุงลายของกลุมเปาหมายอยูใน
เกณฑท่ีกําหนด 
 

รอยละ 70 
 

/ 
รอยละ 
83.67  

 

   สุมสาํรวจดัชนีลูกนํ้ายุงลายในกลุมเปาหมาย : ชุมชน
สถานศึกษา และสถานพยาบาล รวมจํานวนท้ังสิ้น 982 แหง 
พบคาดัชนีลูกนํ้ายุงลายอยูในเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 819
แหง 

23)  อัตราปวยโรคติดเช้ือทางเดนิหายใจ (ไขหวัด
ใหญ) 
 

ไมเกินเปอรเซนไทล 
ท่ี 80 ของขอมูล 5 ป

ยอนหลัง (= 872.684) 

  / 
อัตราปวยตอ 
ประชากร 
แสนคน 
 เทากับ  

 1,270.87  

 ขอมูลผูปวยโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ (ไขหวัดใหญ) จํานวน 
72,219 คน มีอัตราการปวย 1270.87 

 เปาประสงคท่ี 1.6.2.4  เฝาระวังและควบคุมโรคติดตอจากสัตว  (1 ตัวช้ีวัด) 
24)  อัตราปวยโรคพิษสุนัขบา ไมเกิน 0.02 ราย 

ตอประชากรแสนคน  
/ 

ไมพบ
ผูเสยีชีวิต 

ดวย 
โรคพิษสุนัขบา 

   1. ใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัข แมว  
และสตัวอ่ืน ๆ จํานวน 193,086 ตัว แบงเปน สุนัข  
จํานวน 91,991 ตัว แมว จํานวน 100,507 ตัว และสัตว
อ่ืน ๆ จํานวน 588 ตัว  
2. ไมพบผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา 

 เปาหมายที่ 1.6.3  คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน  (1 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 1.6.3.1  พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ  (4 ตัวช้ีวัด) 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

25)  รอยละของความสําเรจ็ในการผานการตรวจ
ประเมินมาตรฐานคณุภาพโรงพยาบาล   

รอยละ 100 
 

/ 
รอยละ 100 

   โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยผานการประเมินมาตรฐาน 
คุณภาพโรงพยาบาล (ซ้ํา) (Re Accreditation) จากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) หรือ สรพ. ครบ 8 แหง 
ตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไว 

26)  ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการ
บริการของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

รอยละ 80 
 

/ 
รอยละ 
94.42 

   สํารวจความพึงพอใจตอการใหบรกิารของโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร แบงเปน 2 ประเภท คือ ประเภทผูปวยนอก รอย
ละ 95.75 และผูปวยใน รอยละ 96.89 

27)  รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขท่ีเขาสู
กระบวนการรับรองคณุภาพกับ สรพ. 
 

รอยละ 45 
(จํานวน 31 ศูนย) 

 

/ 
รอยละ 100 
( 15 ศูนย) 

   ศูนยบริการสาธารณสุขท่ีผานการประเมินและรับรองคณุภาพ 
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 
หรือ สรพ. จํานวน 4 ศูนย คือ ศบส. 9  ศบส. 39  ศบส. 40 และ 
ศบส. 62 

28) รอยละผลงานวิจยั/Innovation/R2R ท่ี
นําไปใชในการปฏิบัติงาน 
 

รอยละ 30 
(4 เรื่อง) 

 

/ 
รอยละ 100 

(6 เรื่อง) 
 

   อยูระหวางนําผลงานนวัตกรรมท่ีจะนําไปใชงานจริง จํานวน 7 
ผลงาน ดังน้ี 
1. Safety Restrain โรงพยาบาลกลาง 
2. ฉลากยาใชงายใสใจผูสูงอาย ุโรงพยาบาลสริินธร 
3. อุปกรณชวยจัดทาถายภาพรังสขีอเขาหลังผาตัด โรงพยาบาล
การุณยรัศมิ ์
4. อมแลวชาพาสบาย โรงพยาบาลกลาง 
5. High Alert Drug Card โรงพยาบาลสิรินธร 
6. เงือกนอยปกปองลูกรัก โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

เปาประสงคท่ี 1.6.3.2  สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสขุในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  (6 ตัวช้ีวัด) 
29)  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสงูและระดับตติย
ภูมิระดับสูง 
 

รอยละ 50 
 

/ 
รอยละ 66.67 

 

   อยูระหวางดําเนินโครงการจํานวน 6 โครงการ ดังน้ี 
1. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคโรงพยาบาลตากสิน 
2. โครงการกอสรางอาคารช่ัวคราวโรงพยาบาลลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 
3. โครงการกอสรางอาคารเวชภณัฑกลางและหนวยงาน 
สนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน 
4. โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนต 10 ช้ัน โรงพยาบาล 
สิรินธร 
5. โครงการเปดใหบริการ OPD ช่ัวคราว โรงพยาบาลบางนา 
6. โครงการกอสรางโรงพยาบาลคลองสามวา 

30)  ความสําเร็จในการสงตอระหวางโรงพยาบาล
ในสังกัดสํานักการแพทย 

ปรับเปนรอยละ 80 
(ตามแผนรอยละ 90) 

/ 
รอยละ 95.99 

   ดําเนินการสงตอผูปวย 4 กลุมโรคสําคัญ จํานวน 1,125 ราย  
โดยสงตอไมสําเร็จ 47 ราย 

31)  ความสําเร็จในการสงตอระหวางโรงพยาบาล
กับศูนยบริการสาธารณสุข 

รอยละ 90 
 

/ 
รอยละ 100 

   ศูนยบริการสาธารณสุขสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลสังกัด 
สํานักการแพทยไดครบท้ัง 338,487 ราย 

32)  รอยละของผูปวยและผูสูงอายุท่ีไดรับการสง
ตอจาก BMA Home Ward Referral Center 
ไดรับการพยาบาลตอเน่ืองท่ีบานตามเกณฑ 
 

ปรับเปน > รอยละ 85 
(ตามแผน > รอยละ 80) 

 

/ 
รอยละ 81.63 

   ดําเนินการสงตอผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองการไดรับการดูแล 
ตอเน่ืองท่ีบานผานศูนยสงตอเพ่ือการพยาบาลตอเน่ืองท่ีบาน 
(BMA Home Ward Referral Center) จํานวน 14,436 ราย 
ไดรับการพยาบาลตอเน่ืองท่ีบานตามเกณฑ 77,710 ราย 

33)  รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลในเครือขายสามารถเขาถึงบริการและ
ประสานงานผานศูนยสงตอเพ่ือการพยาบาล
ตอเน่ืองท่ีบาน  

> รอยละ 80 
 

/ 
รอยละ 93.78 

 

   ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 68 แหง และสถานพยาบาล
ภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 113 แหง รวม
จํานวน 181 แหง สามารถเขาถึงบริการและประสานงานผาน
ศูนยสงตอเพ่ือการพยาบาลตอเน่ืองท่ีบาน คิดเปนรอยละ 93.78 
ของศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 68 แหง และ 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

      สถานพยาบาลท่ีมีในกรุงเทพมหานคร  จํานวน 125 แหง รวม
จํานวน 93 แหง 

34)  จํานวนของศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยบริการ
สาธารณสุขสาขา สํานักอนามัย ไดรับการปรับปรุงพัฒนา
ดานกายภาพ 

3 แหง 
 

 /   อยูระหวางดําเนินการดังน้ี 
1. ปรับปรุงสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (บานพิชิตใจ) 
2. กอสรางโรงจอดรถยนต ศูนยบริการสาธารณสุข 44 ลําผักชี 
หนองจอก 
3. ปรับปรุงหองนํ้าศูนยบริการสาธารณสุข 59 ทุงครุ 
4. ปรับปรุงอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 59 ทุงครุ  
สาขาทุงครุ 2 
5. โครงการกอสรางอาคารสํานักงานชันสูตรและศูนยบริการ
สาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค 
6. โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ 
7. โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 47 
คลองขวาง 
8. โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 30 (แหงใหม) 
9. โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคศูนยบริการสาธารณสุข 8 
บุญรอด รุงเรือง 

เปาหมายที่ 1.6.4  ประชาชนไดรับบริการชวยเหลือฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยขัน้วิกฤต  (2 เปาประสงค  3 ตัวชี้วัด) 
เปาประสงคท่ี 1.6.4.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงเพ่ือชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน  (2 ตัวช้ีวัด) 
35)  รอยละของผูปวยวิกฤตฉุกเฉินท่ีขอรับบริการทาง
การแพทยฉุกเฉินข้ันสูง (Advance) สามารถไดรับบริการ
ภายใน 10 นาที  
และสวนของข้ันพ้ืนฐาน (Basic) สามารถรับบริการภายใน 
15 นาที) 

รอยละ 30 
 
 

รอยละ 63 
 

 
 
 
/ 

รอยละ 66.40 
 

 / 
รอยละ 

24 
 

 -  ผูปวยท่ีขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินข้ันสูงจํานวน  
 6,349 ราย ไดรับบริการทางการแพทยข้ันสูง ภายใน 10  
 นาที จํานวน 26,325 ราย 
 -  ผูปวยท่ีขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินข้ันพ้ืนฐานจํานวน 
 17,082 ราย ไดรับบริการทางการแพทยข้ันพ้ืนฐาน ภายใน 
 15 นาที จํานวน 25,725 ราย 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
36)  จํานวนจุดจอดรถพยาบาลท่ีเพ่ิมท้ังสิ้น 1 จุด / 

1 จุด 
   1. ผลการดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ. 2555 - 2562 มีจุดจอด 

รถพยาบาลรวมท้ังสิ้น 8 จุด ไดแก (1) จุดจอดใตทางดวนข้ันท่ี 2 
(ดวนประชาช่ืน) (2) จุดจอดตลิ่งชัน (สายใตใหม) (3) จุดจอดศูนย
พัฒนากีฬากองทัพบก (รามอินทรา) (4) จุดจอดสํานักงานเขต
ลาดพราว (5) จุดจอดสํานักงานเขตบางนา (6) จุดจอดวัดเทพลลีา 
(7) จุดจอดทุงครุ (ประชาอุทิศ 90) (ป พ.ศ. 2561) (8) จุดจอด
คลองสามวา (1 มีนาคม 2562) 
2. ผลการจดัชุดปฏิบัติการเพ่ือใหบริการการแพทยฉุกเฉินในพ้ืนท่ี 
ดังกลาวตั้งแตเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2562 รวมจํานวน 180 
ครั้ง ดังน้ี (1) เดือนมีนาคม จํานวน 3 ครั้ง (2) เดือนเมษายน 
จํานวน 55 ครั้ง (3) เดือนพฤษภาคม จํานวน 43 ครั้ง (4) เดือน
มิถุนายน จํานวน 31 ครั้ง (5) กรกฎาคม จํานวน 48 ครั้ง 

เปาประสงคท่ี 1.6.4.2  เพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายอาสาสมัครของมูลนิธิ  (1 ตัวช้ีวัด) 
37)  มีระบบการพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครมลูนิธิโดย
เครือขายเปนเจาภาพหลักในการพัฒนาฝกอบรมบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 

ปรับเปน 

มีระบบ 
 
 

 

    มีระบบพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครมูลนิธิโดยไดรับความรวมมือ 
จากมูลนิธิในเครือขายในการพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานครดวยการจดัอบรมหลักสตูร
อาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทยใหกับอาสาสมัครมูลนิธิท่ีปฏิบัติงาน 

37)  มีระบบการพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครมลูนิธิโดย
เครือขายมสีวนรวมในการพัฒนาฝกอบรมบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 

มีระบบ 
 

/    ในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 
หลักสตูร คือ 
1. โครงการอบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน EMR 40 ช่ัวโมง  
2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศกัยภาพการปฏิบัติงานผูปฏิบัติการ 
เบ้ืองตนสังกัดเครือขายในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  
หลักสตูร FR 24 ช่ัวโมง  

เปาหมายที่ 1.6.5  ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  (2 เปาประสงค  9 ตัวชี้วัด) 
เปาประสงคท่ี 1.6.5.1  ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารท่ีรับประทาน  (5 ตัวช้ีวัด)  
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
38)  รอยละความสําเร็จในการสงเสรมิใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับด ี

รอยละ 100 
 

/ 
รอยละ 
100 

   สถานประกอบการอาหารท้ังหมด จํานวน 19,450 ราย ไดรับการ
สงเสริมใหมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภยัของ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 19,450 ราย 

39)  รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบ
การปนเปอนเช้ือโรค 

รอยละ 60 
 

/ 
รอยละ 
79.61 

   สํานักอนามัยโดยกองสุขาภิบาลอาหารรวมกับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัดําเนินการสุมเก็บตัวอยางอาหารในแผงลอยริมบาทวิถี
ยานเยาวราช เขตสัมพันธวงศ เพ่ือสงตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการในการตรวจหาเช้ือท่ีทําใหเกิดโรคอาหารในระบบ
ทางเดิน 4 ชนิด ไดแก Salmonella spp., E.coli, 
Staphylococcus aureus และ Vibrio cholera โดยดําเนินการสุม
เก็บตัวอยางอาหาร จํานวน 2 ครั้ง จํานวน 304 ตัวอยาง มีผลการ
ตรวจวิเคราะหฯ ดังน้ี 
1. พบตัวอยางอาหารอยูในเกณฑมาตรฐาน จํานวน 242 ตัวอยาง 
(คิดเปนรอยละ 79.61) 
2. พบตัวอยางอาหารไมผานเกณฑมาตรฐาน จํานวน 62 ตัวอยาง  
(คิดเปนรอยละ 20.39) ไดแก (1) ตรวจพบการปนเปอน 
Escherichia coli จํานวน 48 ตัวอยาง (2) ตรวจพบการปนเปอน 
Salmonella spp. จํานวน 9 ตัวอยาง (3) ตรวจพบการปนเปอน 
S.aureus จํานวน 16 ตัวอยาง (4) ตรวจพบการปนเปอน  
V.cholerae จํานวน 2 ตัวอยาง 

40)  รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบ
การปนเปอนสารเคมีอันตราย 

รอยละ 90 
 

/ 
รอยละ 
99.84 

   สุมเก็บตัวอยางอาหารจํานวน 120,509 ตัวอยาง นํามาตรวจ
วิเคราะหโดยชุดทดสอบเบ้ืองตนหาสารเคมีปนเปอนในอาหาร ไดแก 
บอแรกซ ฟอรมาลีน สารกันรา สารฟอกขาว สีสังเคราะหในอาหาร
หามใสสี กรดแรอิสระ (นํ้าสมสายชูปลอม) ยาฆาแมลง ไดโอเดท 
และสารโพลาร  ไมพบการปนเปอน จํานวน 50,646 ตัวอยาง 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

41)  ผูบริโภคมีความรูในการเลือกซื้ออาหารและทราบถึงสิทธิ
ของผูบริโภค 

รอยละ 60 
 

   /  

42)  เจาหนาท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอาหารปลอดภัย รอยละ 70    /  
เปาประสงคท่ี 1.6.5.2  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดบริโภคเน้ือสัตวปลอดภัย  (4 ตัวช้ีวัดหลัก)   
43)  รอยละของสัตวท่ีผานการตรวจสุขภาพกอนเขาฆาและผาน
การตรวจเน้ือหลังฆาเพ่ืออนุญาตใหนําเน้ือน้ันไปจําหนายตาม
กฎหมาย 
 

> รอยละ 93 
 

/ 
รอยละ 
99.99 

   สัตวท่ีไดรับการแจงขออนุญาตทําการฆาตามกฎหมาย จํานวน 
1,443,236 ตัว ผานการตรวจสขุภาพกอนฆาและตรวจ
เน้ือสัตว 
เพ่ืออนุญาตใหนําสตัวน้ันไปจําหนายไดตามกฎหมาย จํานวน 
1,443,234 ตัว 

44)  รอยละของตัวอยางสตัวปกท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบเช้ือ
โรคไขหวัดนก 

> รอยละ 95 
 

/ 
รอยละ 100 

   สุมตรวจสตัวปกเพ่ือหาเช้ือโรคไขหวัดนก จํานวน 6,025 
ตัวอยาง ตรวจไมพบเช้ือโรคไขหวัดนก 

45)  รอยละของตัวอยางเน้ือสตัวท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบเช้ือ
โรคอาหารเปนพิษ ( S. Aureas และหรือ Salmonella spp. ) 

> รอยละ 70 
 

/ 
รอยละ 93 

   สุมตรวจตัวอยางเน้ือสัตวได จํานวน 2,826 ตัวอยาง ไมพบ 
เช้ือโรคอาหารเปนพิษ จํานวน 2,626 ตัวอยาง 

46)  รอยละของตัวอยางเน้ือสตัวท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบยา
ตานจุลชีพตกคาง 

> รอยละ 85 
 

/ 
รอยละ 
99.33 

   สุมตรวจตัวอยางเน้ือสัตวได จํานวน 1,781 ตัวอยาง ไมพบ 
ยาตานจลุชีพ จํานวน 1,769 ตัวอยาง 

เปาหมายที่ 1.6.6  คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบตื่นตัวและกระตือรือรน  (4 เปาประสงค  10 ตัวชี้วัด) 
เปาประสงคท่ี 1.6.6.1  สนับสนุนใหคนกรุงเทพฯ มีความต่ืนตัวและกระตือรือรน  (4 ตัวช้ีวัด) 
47)  รอยละของชาว กทม. มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 
 

รอยละ 53 
 

  / 
รอยละ 
40.32 

 จัดเก็บคาดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนยเยาวชนและศูนยกีฬา 
จํานวน 41,456 คน ผูท่ีมีดัชนีมวลกายอยูในเกณฑนํ้าหนัก
ปกติ จํานวน 16,713 คน  
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
48)  รอยละของชาว กทม. ออกกําลังกายตามเกณฑ
เมืองไทยแข็งแรง 
 

รอยละ 74 
 

/ 
รอยละ 
75.46  

   จากการสํารวจพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูใชบริการในศูนย
เยาวชน และศูนยกีฬา จาํนวน 5,403 คน ปรากฏวามผีูใชบริการ
การออกกําลังกายตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรงซึ่งจะตองออกกําลัง
กายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30นาที อยางสม่ําเสมอ 
จํานวน 4,077 คน คิดเปนรอยละ 75.46 

49)  จํานวนของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
ของ กทม. เพ่ิมข้ึนตอป 
 

670,000 ราย 
 

/ 
2,104,704 

คน  
 

   จํานวนของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมนันทนาการของ กทม.  
ป 2562 รวม 16,517,441 คน จํานวนประชาชนของท่ีเขารวม
กิจกรรมนันทนาการของ กทม. ป 2561 รวม 14,412,737 คน 
เพ่ิมข้ึน 2,104,704 คน  

50)  จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธการใหบริการกีฬา
และนันทนาการของกรุงเทพมหานครตอป 

15 ครั้ง 
 

/ 
27 ครั้ง  

   การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหชาว กทม. เห็นถึงประโยชน 
ของการออกกําลังกายและใหเปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวัน 
ผานการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยในการทดสอบแตละครั้ง 
จะมีการประชาสัมพันธใหความรูและประโยชนของการออกกําลัง
กาย รวมถึงการวัดความรูของผูเขารวมกิจกรรม ซึ่งดําเนินการจดั
กิจกรรมรวมท้ังสิ้น 27 ครั้ง 

เปาประสงคท่ี 1.6.6.2  ปรับปรงุโครงสรางพ้ืนฐานของศูนยกีฬา ศูนยเยาวชน ลานกีฬา  (3 ตัวช้ีวัด) 
51)  รอยละของความสําเรจ็เฉลี่ยในการกอสราง/ปรับปรุง
สถานบริการกีฬาและนันทนาการ 

รอยละ 91 
 

/ 
รอยละ  
92.22 

   ปรับปรุงศูนยเยาวชน จํานวน 5 แหง และศูนยกีฬา จํานวน 5 
แหง คิดเปนความสําเร็จเฉลี่ยในการกอสราง/ปรับปรุงสถาน
บริการกีฬาและนันทนาการ รอยละ 92.22 

52)  รอยละของผูใชบริการในสถานท่ีบริการดานกีฬาของ
กรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 

ปรับเปน 
รอยละ 88.43 

 

/ 
รอยละ 
89.17 

   จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 27 ครั้ง มีผูเขารวมทดสอบ  
จํานวน 1,635 คน ผานเกณฑการทดสอบ จํานวน 1,458 คน  
คิดเปนรอยละ 89.17 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
53)  รอยละของสถานบริการดานกีฬาและนันทนาการของ 
กทม. อยูในเกณฑมาตรฐาน 
 

รอยละ 77 
 

/ 
รอยละ 95  

 

   ศูนยเยาวชนท่ีผานเกณฑการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน 
ของศนูยเยาวชน รอยละ 100 ศูนยกีฬาท่ีผานเกณฑการประเมิน 
คุณภาพและมาตรฐานศูนยกีฬา รอยละ 90 ดังน้ัน สถานบริการ 
ดานกีฬาและนันทนาการของ กทม. อยูในเกณฑมาตรฐาน  
คิดเปนรอยละ 95 

เปาประสงคท่ี 1.6.6.3  พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลายและตรงกับความตองการของประชาชน  (1 ตัวช้ีวัด) 
54)  จํานวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการท่ีมีความ
หลากหลายและสอดคลองกับความตองการเพ่ิมข้ึนตอป 
 

1 กิจกรรม 
 

/ 
25 กิจกรรม  

 

   ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร จํานวน 35 แหง และศูนยกีฬา
กรุงเทพมหานคร จํานวน 12 แหง ไดจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการเพ่ิมข้ึนตามความตองการของผูมาใชบริการท่ีได
จัดลําดับจากแบบสํารวจแลว 

เปาประสงคท่ี 1.6.6.4  สงเสริมการเลนกีฬาเพ่ือความเปนเลิศและกฬีาเพ่ืออาชีพ  (2 ตัวช้ีวัด) 
55)  จํานวนครั้งในการจัดการแขงขันกีฬาหรือสงนักกีฬา
ตัวแทนกรุงเทพมหานครเขารวมการแขงขันกีฬาเพ่ือความ
เปนเลิศและ/หรืออาชีพตอป 

16 ครั้ง 
 

/ 
16 ครั้ง 

 

   จัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเขารวม
การแขงขันกีฬาเพ่ือความเปนเลิศและอาชีพ 
 

56)  จํานวนทุนการศึกษาท่ี กทม.  มีใหกับผูท่ีมี
ความสามารถโดดเดนดานกีฬาและนันทนาการ 

52 ทุน 
 

/ 
1,903 ทุน  

   1. มีเยาวชนสงผลงานเขาคัดเลือกตามโครงการสงเสริมเยาวชน
ดีเดนกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งท่ี 14 
จํานวน 142 คน คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก
ผลงาน  และมีผลงานท่ีผานการคดัเลือก จํานวน 53 คน 
2. มีนักกีฬาท่ีไดรับทุนการศึกษาจากโครงการสงเสริมกีฬาเปนเลิศ 
เพ่ือความจํานวน 1,850 คน 
รวมจํานวนทุนการศึกษาท่ี กทม. ใหกับผูท่ีมีความสามารถโดดเดน
ดานกีฬาและนันทนาการจํานวน 1,903 ทุน 

                    รวมตัวชี้วัดมิติที ่1.6  ทั้งสิ้น  56 ตัวชี้วัด 49 2 3 2  

                 รวมตัวช้ีวัดดานท่ี 1  ท้ังส้ิน  119 ตัวช้ีวัด 98 6 4 11  
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ตัวช้ีวัดสนับสนุนตามภารกิจของหนวยงาน/นโยบายผูบริหาร กทม.  ประกอบดวย  5 มิติ  9 เปาหมาย  15 เปาประสงค  35 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดสนับสนุน คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

มิติท่ี 1.1  ปลอดมลพิษ  (2 เปาหมาย  3 เปาประสงค  6 ตัวชี้วัด) 
 เปาหมายที่ 1.1.3  กรุงเทพมหานครมีฝุนละอองอยูในเกณฑมาตรฐาน 
 เปาประสงคท่ี 1.1.3.2  ปรับปรุงระบบการจัดการขอมลูคุณภาพอากาศใหครอบคลุมพ้ืนท่ี  (2 ตัวช้ีวัด) 
1)  จํานวนถนนอากาศสะอาด  เขตละ 1 ถนน 

(50 เขต) 
/ 

เขตละ 1 ถนน 
(50 เขต) 

   สํานักงานเขตคดัเลือกถนนเขตละ 1 ถนน และทุกสํานักงานเขต 
ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการถนนอากาศสะอาดอยางนอย 4 
กิจกรรม คดิเปนรอยละ 100 

2)  จํานวนผูรับรูขอมูลคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร
ผานชองทางการสื่อสารในรูปแบบเทคโนโลยีดิจติอล 

ปรับเปน 
ไมนอยกวา 

4,000 ราย/ป 
 

/ 
365,548 ราย 

   มีผูรับรูขอมูลคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครผานชองทาง 
การสื่อสารในรูปแบบเทคโนโลยดีจิิตอบผานชองทางเฟสบุค 
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสยีง จํานวน 2,781 ราย และเว็บไซต
ของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง จํานวน 362,767 ราย  

 เปาหมายที่ 1.1.4  กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) อยูในเกณฑมาตรฐาน 
 เปาประสงคท่ี 1.1.4.1  กรุงเทพมหานครมีคุณภาพเสียงอยูในเกณฑมาตรฐาน  (3 ตัวชี้วัด) 
3)  รอยละของยานพาหนะท่ีมีมลพิษทางเสียงผานเกณฑ
มาตรฐานภายในป 2562 
 

รอยละ 92 / 
รอยละ 99.44 

 

   ตรวจวัดระดับเสยีงจากรถสองแถว 206 คัน ผานเกณฑ 206 คัน 
รอยละ 100 และเรือในคลอง กทม. 89 ลํา ผานเกณฑ 89 ลํา  
รอยละ 98.88 ผานเกณฑเฉลีย่คดิเปนรอยละ 99.44 

4)  รอยละขอมูลระดับเสียงท่ีมีการตรวจวัดผานเกณฑ
มาตรฐาน 

รอยละ 90 
 

รอยละ 92.86 
 

   อยูระหวางสํารวจจตุิดตั้งเครื่องวัดเสียงช่ัวคราว จํานวน 9 จุด  
แตประสบปญหาจุดติดตั้งท่ีปลอดภัยตอการสูญหายไมมีกระแสไฟฟา 

5)  รอยละโครงการกอสรางอาคารท่ีไดรับการควบคมุเสียง 
 

รอยละ 15 รอยละ 45.28 
 

   คณะทํางานการติดตามตรวจสอบโครงการกอสรางอาคารใหเปนไป
ตามมาตรการควบคุมฝุนละอองในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมรวมกันออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานติดตาม
ตรวจสอบโครงการกอสรางอาคารฯ ระหวางเดือนมีนาคม - มิถุนายน 
2562 จํานวน 3 โครงการ จากท่ีกําหนดในแผนปฏตัิงานท้ังหมด 52 
โครงการ 
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ตัวช้ีวัดสนับสนุน คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

6)  ความสําเร็จของการสรางเครอืขายความรวมมือ 
จัดการคณุภาพอากาศและเสยีง 
 

3 เครือขาย / 
3 เครือขาย 

   1. เครือขายคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาฝุนละอองขนาด
เล็ก (PM2.5) 
2. เครือขายคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินโครงการถนนอากาศ
สะอาดของกรุงเทพมหานคร 
3. เครือขายคณะทํางานติดตามตรวจสอบโครงการกอสรางอาคารให
เปนไปตามมาตรการควบคุมฝุนละอองและเสียงในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.1 ทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด 6     

มิติท่ี 1.2  ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด  ( 1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  1 ตัวชี้วัด) 
 เปาหมายที่ 1.2.1  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 เปาประสงคท่ี 1.2.1.1  เสรมิสรางความปลอดภัยเพ่ือลดความลอแหลมของสภาพแวดลอมตอการเกิดอาชญากรรม  (1 ตวัช้ีวัด) 
7)  รอยละความสําเรจ็ของการแกไขกลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) ใหสามารถใชการไดภายใน 24 ชม. ภายใน 24 
ชม. เมื่อไดรับการแจงหรือตรวจพบการแจงหรือตรวจพบ 

รอยละ 100 / 
รอยละ 100 

 

   อยูระหวางผูรับจางดําเนินการตามสัญญา 

 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.2 ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด 1     

มิติท่ี 1.3  ปลอดอุบัติเหตุ  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  6 ตัวชี้วัด) 
 เปาหมายที่ 1.3.1  ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร 
 เปาประสงคท่ี 1.3.1.1  ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย  (1 ตวัช้ีวัด) 
8)  รอยละของจํานวนปายหรือเครื่องหมายจราจรท่ีไดรับ
การติดตั้ง/ปรับปรุงและบํารุงรักษา 

รอยละ 100 / 
รอยละ 100 

   อยูระหวางผูรับจางดําเนินการตามสัญญา 

 
เปาประสงคท่ี 1.3.1.2  ลดการกระทําผิดกฎจราจร  (5 ตัวชี้วัด) 
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ตัวช้ีวัดสนับสนุน คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

9)  รอยละของผูเขารับการอบรมท่ีผานเกณฑการทดสอบ
ความรูเก่ียวกับกฎจราจร วินัยจราจรและความปลอดภยัใน
การใชรถใชถนน 
 

รอยละ 75 
 

/ 
รอยละ 99 

   จัดทําโครงการเสริมสรางการเรยีนรูดานการจราจรในเด็ก โดยอบรม
ใหความรูเก่ียวกับกฎและวินัยจราจรใหแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
5 จํานวน 1,800 คน โดยจางบรษัิท ยูพีดีเซ็นเตอร จาํกัด ดําเนินการ 
ซึ่งอยูระหวางตรวจรางสญัญา 

10)  จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงคเพ่ือสรางการ
ตระหนักรูในการใชรถใชถนนอยางระมัดระวัง 
 

2 ครั้ง 
 

/ 
60 ครั้ง 

   จัดกิจกรรมรณรงคเสริมสรางวินัยและจิตสํานึกของประชาชนเพ่ือลด
อุบัติเหตุบริเวณจุดเปลี่ยนถายการเดินทางและบริเวณท่ีมีประชาชน
สัญจรเปนจํานวนมากในชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต 

11)  รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
องคกรดานความปลอดภยัทางถนนของกรุงเทพมหานคร 

รอยละ 100  
 

  / 
รอยละ 

70 

 เวียนแจงทุกหนวยงานดําเนินการตามมาตรการ 1ร 2ส 3ข และ 4ม 

 

12)  จํานวนครั้งในการออกตรวจความปลอดภัยทางนํ้า
ของสํานักเทศกิจ   
 

2 ครั้ง 
ตอวันทําการ 

 

/ 
2 ครั้ง 

ตอวันทําการ 

 

   จัดชุดสายตรวจปฏิบัติการทางนํ้าดูแลความปลอดภัยทางนํ้า ใหแก
ประชาชนและนักทองเท่ียวบรเิวณแมนํ้าเจาพระยา ตั้งแตสะพานกรุง
ธน-สะพานกรุงเทพ วันละ 2 ครั้ง ชวงเชา เวลา 07.00-09.30 น. 
และชวงเย็น เวลา 15.00-17.30 น. (เฉพาะวันทําการ) ระหวาง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2561-8 มีนาคม 2562 รวมท้ังสิ้น 216 ครั้ง 
นอกจากน้ีไดจดัชุดสายตรวจเทศกิจอํานวยความสะดวกและดูแลความ
ปลอดภัยในชวง 
เวลาเรงดวนบริเวณทาเรือ 6 แหง ไดแก ทาชาง ทาวังหลัง ทา
พระจันทร ทาสะพานพุทธ ทาดินแดง และทานํ้าราชวงศ ทาละ 2 คน 

13)  จํานวนครั้งในการออกปฏิบัติหนาท่ีเทศกิจจราจร ตาม
โครงการเทศกิจอาสาพานองขามถนน/อาสาจราจร 
 

2 ครั้ง/วัน/จุด / 
2 ครั้ง/วัน/จุด 

   จัดเจาหนาท่ีเทศกิจใหบริการบรเิวณรอบสํานักเทศกิจ 5 จุด ไดแก 
บริเวณทางเขาสํานักเทศกิจ ประตทูางเขาสํานักเทศกิจ ประตูทางออก
สํานักเทศกิจ หนาโรงเรยีนวัดประยุรวงศาวาส และประตูทางออกวัด
ประยรุวงศาวาส  และบริเวณทางแยกถนนเทศบาลสาย 1 ตัดกับถนน
ประชาธิปก วันละ 2 ครั้ง ชวงเชาเวลา 06.45-09.00 น. และชวง 
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ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
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ดําเนินการ 

      บายเวลา 15.30 - 17.00 น. (เฉพาะวันทําการ) ระหวางวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ 2562 รวมท้ังสิ้น 1,020 ครั้ง 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.2  ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด 5  1   
มิติท่ี 1.4  ปลอดภัยพิบัติ  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  5 ตัวชี้วัด)  
 เปาหมายที่ 1.4.1  กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟนคืนจากภัยพิบัติ 
 เปาประสงคท่ี 1.4.1.1  กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรบัมือกับอุทกภัยท้ังจากนํ้าฝน นํ้าหนุน และนํ้าหลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย     
 โดยเฉพาะอุทกภัย  (4 ตัวช้ีวัด) 
14)  รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหานํ้า
ทวมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

รอยละ 100 / 
รอยละ 100 

 

   จัดเตรียมติดตัง้และตรวจสอบ สนับสนุนซอมและบํารุงรักษา เครื่อง
สูบนํ้า เครื่องผลักดันนํ้า และเครื่องจักรกล และสนับสนุนเครื่องสูบนํ้า
แกสํานักงานเขต 

15)  งานกอสราง Water bank ธนาคารนํ้าใตดิน 
 

5 จุด  /   -  แลวเสร็จ 1 จุด คือ งานกอสรางบอหนวงนํ้าใตดินบริเวณ สน.
บางเขน -  อยูระหวางดาํเนินการ 3 จุด คือ บริเวณถนนอโศกดินแดง 
ปากซอยสุทธิพร บรเิวณถนนศรีนครินทรตดักับถนนกรุงเทพกรีฑา 
และบรเิวณรัชดาภเิษก ฝงถนนวิภาวดีรังสิต 
-  ยกเลิก 1 จุด คือ งานกอสรางบอหนวงนํ้าใตดินหมูบานเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากติดอุปสรรคการกอสราง 

16)  งานกอสรางแกมลิงเก็บนํ้าตามศาสตรพระราชา 
 

6 จุด  /   -  แลวเสร็จ 3 จุด คือ แกมลิงบึงประชานิเวศน แกมลิง บึงเสือดํา 
และแกมลิงบึงรางเข 
-  อยูระหวางดําเนินการ 3 จุด คือ แกมลิงบึงสาธารณะลาดพราว 71 
แกมลิงบึงหมูบานเฟรนดชิพ และแกมลิงสวนเบญจกิต ิ

17)  เพ่ิมทอระบายนํ้าขนาดเล็ก Pipe Jacking 
 

10 เสนทาง  /   -  แลวเสร็จ 1 เสนทาง คือ กอสรางระบบระบายนํ้า เพ่ือแกไขปญหา
นํ้าทวมถนนทรงสวัสดิ ์ถนนเยาวราชและถนนเจริญกรุง 
-  อยูระหวางดําเนินการ 9 เสนทาง 

 เปาประสงคที่ 1.4.1.3  เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเคร่ืองมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย  (1 ตัวชี้วัด)   
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ผลการดําเนินงาน 
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บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

18)  การกอสรางสถานีดับเพลิงเพ่ิมข้ึน 
 

5 สถานี  /   โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงพหลโยธิน โครงการกอสรางสถานี
ดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ (เขตประเวศ) โครงการกอสรางสถานี
ดับเพลิงดอนเมือง โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงรมเกลา และ
โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงราษฎรบูรณะ 

       
รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.4  ทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด 1 4    

มิติท่ี 1.6  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  (4 เปาหมาย  7 เปาประสงค  17 ตัวชี้วัด) 
 เปาหมายที่ 1.6.2  โรคติดตอที่สําคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง  (3 เปาประสงค  8 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 1.6.2.1  ปองกนัการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมเปาหมายท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงสงู รวมท้ังกลุมเยาวชน  (3 ตัวช้ีวัด)  
19)  รอยละของชายมีเพศสัมพันธกับชาย เขาถึงขอมูล
ความรูและอุปกรณปองกัน 

รอยละ 80 / 
รอยละ 97.72 

   ตั้งเปาหมายไวจํานวน 37,000 คน เขาถึงความรูและอุปกรณปองกัน
จํานวน 7,950 คน 

20)  จํานวนพนักงานบริการหญิง-ชายท่ีเขารวมกิจกรรม 400 คน / 
419 คน 

   เตรียมการจดักิจกรรมและจะประเมินผลภายหลังการจัดกิจกรรม 

21)  รอยละของพนักงานบริการหญิง-ชายท่ีเขารวม
กิจกรรมไดรับการตรวจเลือดหาเช้ือ HIV โดยความสมัครใจ 

รอยละ 50 / 
รอยละ 92.36 

   เตรียมการจดักิจกรรมและจะประเมินผลภายหลังการจัดกิจกรรม 

 เปาประสงคท่ี 1.6.2.3  พัฒนาระบบกลไกการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอทีสําคัญ  (4 ตัวช้ีวัด) 
22)  รอยละของผูเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความรูเรื่อง
โรคตดิตอท่ีสําคัญตามฤดูกาล 

รอยละ 80 / 
รอยละ 89.21 

   สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธใหความรูเรื่องโรคตดิตอและภยัสุขภาพใน
สถานการณฝุน PM2.5 เกินคามาตรฐาน 

23)  รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน ปองกัน
โรคไขหวัดใหญและผลติภณัฑเสรมิไอโอดีนในครัวเรือน 

รอยละ 60 / 
รอยละ 64.80 

   กําหนดการฉีควัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญระหวางเดือนพฤษภาคม-
เดือนกันยายน 2562 

24)  รอยละของการไดรับรายงานผูปวยไขเลือดออก 
ภายใน 3 วัน 
 

รอยละ 50 
 

/ 
รอยละ 73.36 

   รายงานผูปวยไขเลือดออกจํานวนท้ังหมด 3,022 รายงาน ไดรับการ
วิเคราะหความครบถวน ถูกตอง ทันเวลาของรายงานผูปวย
ไขเลือดออก และสรุปรายงานผลจํานวน 2,173 ราย 
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ตัวช้ีวัดสนับสนุน คาเปาหมาย 
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25)  รอยละของทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว
ดําเนินการสอบสวนโรคไขเลือดออกกรณีผูปวยเสยีชีวิตและ
มีการระบาดเปนกลุมกอน 

รอยละ 70 / 
รอยละ 84.84 

 

   ตรวจสอบขอมลูจากเหตุการณท่ีมผีูเสยีชีวิตและระบาดในพ้ืนท่ีท้ังหมด 
2,120 เหตุการณ ดําเนินกากรสอบสวนไดจาํนวน 1,827 เหตุการณ 

 
 เปาประสงคท่ี 1.6.2.4  เฝาระวังและควบคุมโรคติดตอจากสัตว  (1 ตัวช้ีวัด) 
26)  จํานวนสุนัขและสัตวเลี้ยงท่ีไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

170,000 ตัว / 
193,086 ตัว 

    

 เปาหมายที่ 1.6.3  คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน  (1 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 1.6.3.1  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูความเปนเลิศทางการแพทย  (4 ตัวช้ีวัด) 
27)  รอยละความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนทาง
การแพทยดานโรคเฉพาะทางท่ีมีคณุภาพผานเกณฑของ
สํานักการแพทย ตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป 
 

> รอยละ 85 
 

/ 
รอยละ 100 

 

   -  แตงตั้งคณะกรรมการศูนยความเปนเลิศทางการแพทย  
สํานักการแพทย และคณะกรรมการตรวจประเมินศูนยความเปนเลศิ
ทางการแพทย สํานักการแพทย มีแผนเตรียมจดัตั้งศูนยความเปนเลศิ
ทางการแพทยเพ่ิม 1 แหง คือ ศูนยโรคระบบทางเดินหายใจ 
โรงพยาบาลสิรินธร 
 -  จัดประชุมคณะกรรมการศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย 
 -  เตรยีมขอมลูประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการศูนยความ
เปนเลิศทางการแพทย โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย เรื่องความ
พรอมของการจัดตั้งศูนยโรระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสิรินธร 
 -  กําหนดการออกตรวจประเมินศูนยความเปนเลิศของ 
คณะกรรมการฯ  

28)  รอยละของผูปวยท่ีมคีวามพึงพอใจระดับ "มาก" ใน
บริการรักษาพยาบาลของศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ของกรุงเทพมหานคร 

> รอยละ 85 
 

/ 
รอยละ 98.19 

   สํารวจความพึงพอใจในบริการของศูนยความเปนเลิศทางการแพทย   
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29)  จํานวนแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 
ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 
 

2 เรื่อง 
 

/ 
2 เรื่อง 

   กําหนดหัวขอวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) จํานวน 2 เรื่อง 
คือ 
1. วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินงานดานคลินิกผูสูงอาย ุ
สํานักการแพทยตามเกณฑคลินิกผูสูงอายุคณุภาพ ฉบับ 
เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบรมราชินีนาถ 
2. วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานอนามยัสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลสังกัด 
สํานักการแพทยตามเกณฑ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital 
Plus 

30)  รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขท่ีเขารวมโครงการ
และผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
 

รอยละ 80 
 

/ 
รอยละ 99.2 

   ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการชันสตูรโรคของ
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย ท่ีเขารวมโครงการผานเกณฑ
การประเมินตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

 เปาหมายที่ 1.6.4  ประชาชนไดรับบริการชวยเหลือฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยขัน้วิกฤต  (2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 1.6.4.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงเพ่ือชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน  (3 ตัวช้ีวัด) 
31)  ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรใน
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (รายงานผล
การประเมินโครงการฯ) 
 

รอยละ 75 
 

/ 
รอยละ 
78.29 

 

   ดําเนินโครงการหลักดานการพัฒนาบุคลากร โดยการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร รวมท้ังพัฒนาเทคโนโลยเีพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการ
การแพทยฉุกเฉิน จํานวน 3 โครงการ 
1. โครงการอบรมฟนฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย จํานวน  
2 รุน เมื่อวันท่ี 25-27 ธันวาคม 2561 และเมื่อวันท่ี 15-17 
มกราคม 2562 
2. โครงการอบรมฟนฟูวิชาการพยาบาลกูชีพ 
3. โครงการพัฒนาวิชาการพยาบาลจายงานศูนยรับแจงเหต ุกําหนด
จัดโครงการในเดือนมิถุนายน 2562 
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ตัวช้ีวัดสนับสนุน คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

32)  ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏบัิติการทางการแพทยใน
เหตุสาธารณภัย (ความรวมมือและขอคิดเห็นของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ) 
 

รอยละ 80 
 

/ 
รอยละ 100 

   -  ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการระบบบริการทางการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครมอบหมายใหคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล
เปนเจาภาพรวมกับศูนยเอราวัณดาํเนินการจดัซอมแผนปฏิบัติการทาง
การแพทยในเหตสุาธารณภยั 
 -  กําหนดหัวขอการซอมแผนฯ และจัดการซอมในเดือนสิงหาคม 
2562 

33)  รอยละความสําเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
อํานวยการและสั่งการทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน 
 

รอยละ 75 
 

/ 
รอยละ 75 

 

   อยูระหวางดําเนินโครงการดังน้ี 
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนยประสานงานและ
สั่งการทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร 
2. โครงการยกระดับดานการอํานวยการและสั่งการการแพทยฉุกเฉิน
ของกรุงเทพมหานคร 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบัญชาการทางการแพทยฉุกเฉิน 
อยูระหวางศึกษารายละเอียดขอมลูการจดัทําโครงการ 
4. โครงการประชุมวิชาการทางการแพทยฉุกเฉิน จะดําเนินในเดือน
กรกฎาคม 2562  ขณะน้ีอยูระหวางกําหนดหัวขอการประชุม
วิชาการและกําหนดกิจกรรมในการประชุม 

เปาประสงคท่ี 1.6.4.2  เพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายอาสาสมัครของมูลนิธิ  (1 ตัวช้ีวัด) 
34)  มีระบบบรหิารจดัการประสานงานเครือขาย
อาสาสมัครมลูนิธิในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร 

รอยละ 90 
 

/ 
รอยละ 
91.66 

   จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินระดับพ้ืนฐานและ
ติดตามการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินระดับพ้ืนฐาน  

 เปาหมายที่ 1.6.5  ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  (1 เปาประสงค  1 ตัวชีว้ัด) 
 เปาประสงคท่ี 1.6.5.1  ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารท่ีรับประทาน  (1 ตัวช้ีวัด)  
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ตัวช้ีวัดสนับสนุน คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

35)  รอยละของสถานประกอบการท่ีไดรับการตรวจ
คุณภาพนํ้า/นํ้าแข็งทางหองปฏิบัตกิารและผานเกณฑ
มาตรฐาน 

รอยละ 70 
 

/ 
รอยละ 
85.52 

   สถานประกอบการนํ้าบรโิภคในภาชนะบรรจท่ีุปดสนิทและนํ้าแข็งท่ี
ไดรับการตรวจวิเคราะหจาํนวนท้ังหมด 27 แหง ผานเกณฑมาตรฐาน
จํานวน 26 แหง 

                     รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.6 ทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด 17     

รวมตัวช้ีวัดดานท่ี 1 ท้ังส้ิน  35 ตัวช้ีวัด 30 4 1   
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สรุปวิเคราะหผลดําเนินการระดับดาน 
 

 ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไวจํานวน 
119 ตัวชี้วัด หนวยงานไดนําไปสูการปฏิบัติ จํานวน 108 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 90.76 และมีตัวชี้วัดท่ีไมได
ดําเนินการมีจํานวน 11 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 9.24 ผลการดําเนินการใน 6 มิติ ดังนี้ 
 มิติท่ี 1.1  ปลอดมลพิษ 

กรุงเทพมหานครดําเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือมุงสูเมืองปลอดมลพิษ ดวยการจัดการคุณภาพ
แหลงน้ําธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครใหมีคุณภาพดีขึ้นผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในแมน้ํา
เจาพระยาและคลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครพบวา คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คาปริมาณความสกปรก
ในรูปสารอินทรีย (BOD) และคาแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) เปนไปตามเปาหมายในแผน อยางไรก็ตาม จุด
ตรวจวัดคุณภาพน้ําท่ีอยูในเกณฑมาตรฐานยังมีจํานวนนอย สวนการกอสรางโรงควบคุมคุณภาพน้ําเพ่ิมเติมยังไมมี
ความคืบหนาสงผลใหขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียคงท่ีตลอดหลายปท่ีผานมา โดยน้ําเสียเกินกวาครึ่งของ
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไมผานการบําบัดกอใหเกิดปญหาน้ําเสียสะสม สําหรับการนําน้ําที่ผานการบําบัดกลับมาใช
ประโยชนในกิจกรรมของเมืองสูงกวาคาเปาหมายรายป นอกจากนี้ไดมีการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบบําบัด
น้ําเสียเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียอยางตอเนื่องทุกปขณะท่ีปริมาณ 
น้ําเสียมีอัตราเพ่ิมลดลงและยังไมเกินอัตราสูงสุดท่ีกําหนด  

ดานการจัดการลดและควบคุมขยะมูลฝอย มุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต
แหลงกําเนิดจนถึงการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ผลการดําเนินงานในภาพรวมอยูระหวางดําเนินการตาม
เปาหมายที่กําหนดโดยจัดการมูลฝอยท่ีตนทางอยางมีประสิทธิภาพดวยการสงเสริมการคัดแยกมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิด
ตามหลัก 3Rs มีปริมาณมูลฝอยท่ีนํากลับมาใชประโยชนเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ปริมาณมูลฝอยท่ีจัดเก็บไดเฉลี่ยลดลง มีการ
สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการจัดการมูลฝอย และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การคัดแยกของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ ไขมันและสิ่งปฏิกูลท่ีแหลงกําเนิด การจัดการมูลฝอยท่ีกลางทางอยางมี
ประสิทธิภาพดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ ไขมันและสิ่ง
ปฏิกูลของหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเรื่องรองเรียนเก่ียวกับมูลฝอยตกคางไดรับการแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
สวนการจัดการมูลฝอยท่ีปลายทางอยางมีประสิทธิภาพดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยของเสียอันตราย 
มูลฝอยติดเชื้อ ไขมันและสิ่งปฏิกูลถูกตองตามหลักวิชาการ ดําเนินการรวบรวมมูลฝอยของเสียอันตรายและมูล
ฝอยติดเชื้อเขาสูระบบกําจัดและเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัด แปรรูป มูลฝอย ไขมันและสิ่งปฏิกูล เพื่อนํากลับมาใช
ประโยชนท่ีศูนยกําจัดมูลฝอย ดําเนินการนํามูลฝอยมาบําบัดแลวกลับไปใชประโยชน (แปรรูปเปนไฟฟาเศษวัสดุ
กอสราง และแปรรูปเปนปุย) ที่ศูนยกําจัดมูลฝอย  ดานการจัดการคุณภาพอากาศ ดําเนินการตรวจวัดมลพิษ
จากยานพาหนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบวามียานพาหนะท่ีปลอยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลง การ
ปรับปรุงระบบการจัดการขอมูลคุณภาพอากาศใหครอบคลุมพ้ืนท่ีดวยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศผาน
ระบบบริหารจัดการขอมูลคุณภาพอากาศยังอยูในข้ันตอนพัฒนาระบบ สําหรับการควบคุมฝุนละอองและเสียงจาก
แหลงกําเนิดอยูระหวางการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด สวนการจัดการเรื่องรองเรียนเก่ียวกับมลภาวะทางเสียงใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจะดําเนินการอยางเขมงวดและเปนระบบในป 2563 นอกจากนี้มีการดําเนินการบูรณาการ
การทํางานรวมกับเครือขาย ความรวมมือการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพมหานครระหวางหนวยงานท่ี
เก่ียวของท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร มีการจัดทําแผนบูรณาการการจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียงของกรุงเทพมหานครประจําป ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและ
เสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2560 - 2564  
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มิติท่ี 1.2  ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
 มุงใหความสําคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ปราศจากยาเสพติดและอาชญากรรม โดย
เปนการประสานการทํางานระหวางสํานักและสํานักงานเขต เพ่ือใหการปองกันและการแกไขปญหาลงสูพ้ืนท่ี
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพประกอบดวย 2 เปาหมาย 4 เปาประสงค14 ตัวชี้วัด 36 โครงการ/กิจกรรมมีผล
การดําเนินงานท่ีสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
 การดําเนินการดานความปลอดภัยและลดความเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม มีประเด็นสําคัญ 
ท่ีไดดําเนินการ คือ  
 - ดําเนินการสํารวจและจัดทําบัญชีพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม และพ้ืนท่ีอันตรายท่ีอากอใหเกิด
เหตุรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ซ่ึงจะทําใหกรุงเทพมหานครสามารถดูแล และจัดการพ้ืนท่ีไดอยางเปน
ระบบ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังการสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายจากทุกภาคสวนเพ่ือดําเนินการ
กิจกรรมปองกันอาชญากรรมรวมกับกรุงเทพมหานคร  
 - การสนับสนุนดานความปลอดภัยซ่ึงเปนการปรับปรุงสภาพแวดลอมเพ่ือลดความเสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรม ประกอบดวย  
  (1) การดําเนินการแกไข ปรับปรุงสภาพแวดลอมเพ่ือลดเง่ือนไข (ปจจัย) ความลอแหลมตอการเกิด
อาชญากรรม จํานวน 641 แหง/จุด (จํานวน 1,144 รายการ) ใหมีความเหมาะสมและปลอดภัยมากข้ึน 
ไดดําเนินการครบท้ัง 641 แหง/จุด ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดแลว คิดเปนรอยละ 100 (จากคาเปาหมาย รอยละ 80)  

(2) การติดตั้งและ/หรือซอมแซมไฟฟาแสงสวางในพ้ืนท่ีเสี่ยงตออาชญากรรม โดยแบงเปน 
การติดตั้งเพ่ิมไดมีเปาหมาย 500 ดวง ซ่ึงไดดําเนินการติดตั้งไปแลว 547 ดวง การซอมแซมไฟฟาแสงสวาง 6,000 
ดวง ซ่ึงไดดําเนินการซอมแซมไปแลว 5,920 ดวง คิดเปนผลการดําเนินการในภาพรวมรอยละ 99.49 จากคาเปาหมาย
รอยละ 80  

(3) การติดตั้ง/บํารุงรักษากลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และการเพ่ิมประสิทธิภาพระบกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) มีเปาหมายท่ี 2,000 กลอง ผลการดําเนินการขณะนี้ คิดเปนรอยละ 60 จากคาเปาหมายรอยละ 100 

(4) กรุงเทพมหานครโดยสํานักเทศกิจและสํานักงานเขตไดจัดจาหนาท่ีเทศกิจออกเฝาระวังและตรวจ
ตราพ้ืนท่ี/จุดเสี่ยงตอการเกิดเหตุ จํานวน 673 แหง/จุด เฉลี่ย 2 ครั้ง/วัน/จุด  

(5) การใหบริการ “กลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ” สํานักเทศกิจรวมกับสํานักงานเขตจัดชุด 
สายตรวจเทศกิจพรอมรถสายตรวจออกปฏิบัติหนาท่ีใหบริการรับ-สงประชาชนท่ีเดินทางกลับบานในชวงเวลา
กลางคืน ระหวางเวลา 21.00-24.00 น. ในเสนทางเปลี่ยว และรถบริการสาธารณะเขาถึงยากในพ้ืนท่ี 50 เขต เฉลี่ย
เขตละ 2 เสนทาง ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดบริการดังกลาวในระดับมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.60  
 - การสรางเครือขายความรวมมือแกปญหาอาชญากรรมของเมือง กรุงเทพมหานครโดยสํานักเทศกิจได
สงเสริม/สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายความปลอดภัยในชุมชน โดยคัดเลือกชุมชนตนแบบเพ่ือทําหนาท่ีเปน
เครือขายความปลอดภัยในชุมชน ไดแก ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50 เขตบางแค 
 - การดําเนินการดานการเพ่ิมการมีสวนรวมในการเฝาระวังยาเสพติดมีชุมชนท่ีผานการประเมิน 
ตามเกณฑ จํานวน 1,697 ชุมชน ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติดสามารถ จํานวน 1,494 ชุมชน จาก 2,066 ชุมชน คิด
เปนรอยละ 72.31 จากคาเปาหมายรอยละ 65 อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยยาเสพติดมีการดําเนิน
กิจกรรมเฝาระวังภัยและยาเสพติด จํานวน 9,117 คน จากจํานวนท้ังหมด 11,188 คน คิดเปนรอยละ 81.49 จาก
คาเปาหมายรอยละ 60 ของสถานประกอบการท่ีรวมดําเนินการไดลงพ้ืนท่ีดําเนินการใหคําแนะนําสถานประกอบการ
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สนับสนุนสื่อท่ีใชในการดําเนินงานและใหความรูเก่ียวกับ
การสรางภูมิคุมกันยาเสพติดแกพนักงานสถานประกอบการ 75 แหง ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝา
ระวังยาเสพติดเปนการนําอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครปฏิบัติงาน   
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ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยมีอาสาสมัคร จํานวน 192 คน จากจํานวน 612 คน รวม
ดําเนินการคิดเปนผลการดําเนินงานรอยละ 31.37 จากคาเปาหมาย รอยละ 25  
 - การดําเนินการสรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในการ
ปองกันการใชยาและสารเสพติดเปนการดําเนินการจัดกิจกรรมใหความรูดานการปองกันแกไขปญหายาและสารเสพ
ติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีนักเรียนจาก 109 โรงเรียนเขารวมโครงการ สําหรับใน
สวนของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ ใน
สถานศึกษา โดยมีอาจารยและนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 34 แหง เขารวมกิจกรรม 
 - การดําเนินการบําบัดรักษาฟนฟูติดตามดูแลผูเสพผูติดยา/สารเสพติดใหสามารถกลับไปดําเนินชีวิตได
ตามปกติในสังคม มีผูเขารับการบําบัดแบบครบกําหนด จํานวน 5,463 คน จาก 8,065 คน คิดเปนรอยละ 
67.74 จากคาเปาหมาย มากกวาหรือเทากับรอยละ 65 และไดมีการติดตามผลหลังการบําบัดสําหรับผูท่ีผานการ
บําบัดแลวและไดรับการจําหนายจากระบบการบําบัดฯ จํานวน 2,325 คน จากจํานวนท้ังหมด 3,482 คน คิดเปน
รอยละ 66.77 
 

 มิติท่ี 1.3  ปลอดอุบัติเหตุ 
 กรุงเทพมหานครดําเนินการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรเพ่ือมุงสูเมืองปลอดอุบัติเหตุ ดวยการ
ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตรายและลดการกระทําผิดกฎจราจร มุงเนนใหความสําคัญกับการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนใหนอยลงโดยเฉพาะการตรวจสอบสภาพถนนจุดเสี่ยงอันตราย (Black Spot) และปรับปรุงจุดเสี่ยง
อันตรายตางๆแตยังไมมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือจับกุมผูฝาฝนกฎจราจรอันจะสงผลตอความปลอดภัยทางถนน แตยัง
ไมมีการดําเนินการเขตเครงครัดวินัยจราจรไมมีการเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดหลักเรื่องลดอุบัติเหตุทางถนนไมมีการเก็บ
สถิติท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีและจํานวนอุบัติเหตุไมมีการเก็บขอมูลสถิติการเสียชีวิตท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ความ
รวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกวดขันและรณรงคใหผูขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรรวมทั้งสงเสริมการมีสวน
รวมของภาคเอกชนและเยาวชนใหมีความรูดานการจราจรและปองกันอุบัติเหตุยังมีนอยท้ังนี้ ในภาพรวมของการ
ดําเนินการยังไมสามารถแสดงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร และภารกิจหลักเพ่ือลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร 
เนื่องจากตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักระดับผลลัพธและผลกระทบตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กรุงเทพมหานครไมไดถูกนําไปกําหนดและวัดผลในแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ จึงตองดําเนินการ
จัดเก็บขอมูลดานการจราจร สถิติอุบัติเหตุจราจร สถิติการกระผิดกฎจราจรตางๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
บริหารจัดการขอมูลดังกลาวอยางเปนระบบ รวมถึงวิเคราะหขอมูลตางๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานแกไข
ปญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 มิติท่ี 1.4  ปลอดภัยพิบัติ 
 กรุงเทพมหานครดําเนินการลดความเสี่ยงและฟนคืนจากภัยพิบัติเพ่ือมุงสูเมืองปลอดภัยพิบัติ ดวยการ

เตรียมความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยท้ังจากน้ําฝน น้ําหนุนและน้ําหลากเสริมสรางศักยภาพและความสามารถ
ดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย ดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพของแนวคัน
ก้ันน้ําและระบบการระบายน้ํา โดยการกอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา 
คลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการระบายน้ําโดยการกอสรางอุโมงค
ระบายน้ําขนาดใหญ เพ่ิมขีดความสามารถในการระบายน้ําของสถานีสูบน้ํา บอสูบและประตูระบายน้ํา เพ่ิมทอ
ระบายน้ําขนาดเล็กโดยวิธีดันทอ Pipe Jacking เพ่ือเรงระบายน้ําในถนนสายหลัก รวมท้ังขุดลอกคูคลอง เปดทางน้ํา
ไหล และกอสรางเข่ือนเพ่ือปรับภูมิทัศนและฟนฟูคลองตาง ๆ ใหสามารถรองรับการระบายน้ําไดดียิ่งข้ึนฟนฟูสภาพ
ปาชายเลนใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ดวยการสรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงถาวร เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโดยไดมีศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) 
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และดําเนินการกิจกรรมเพ่ือฟนฟูสภาพปาชายเลนกันชนใหมีความอุดมสมบูรณ ดวยการอนุรักษและฟนฟูสภาพ
พ้ืนท่ีปาชายเลนบางขุนเทียนจากการมีสวนรวมของภาคีเครือขายของกรุงเทพมหานคร หนวยงานภาครัฐ เครือขาย
ชุมชนและการอนุรักษปาชายเลน รวมท้ังจัดตั้งสวนพฤกษศาสตรชายฝงทะเลบางขุนเทียนเสริมสรางศักยภาพและ
ความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัยมีการกอสรางสถานี
ดับเพลิงเพ่ือใหกระจายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี จัดตั้งศูนยฝกอบรมดับเพลิงและกูภัยกรุงเทพมหานคร จัดตั้งคลังขอมูล
ดานสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครใหสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานได สงเสริมพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาท่ีดับเพลิงและกูภัยใหความรูดานสาธารณภัยและฝกซอมอพยพหนีไฟใหกับหนวยงานตาง ๆ ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน ใหกับหนวยงานตางๆ เชน โรงเรียน ชุมชน หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนรวมถึงสํานักพระราชวัง โดยเปนการฝกอบรมใหความรูเบื้องตนดานสาธารณภัย เพ่ือใหสามารถปองกันและ
พรอมรับมือเม่ือเกิดเหตุข้ึนลดความลอแหลมและความเปราะบางของชุมชนดวยการรวมตรวจสอบระบบการ
ปองกันภัยในอาคารท่ีรองขอใหกรุงเทพมหานครดําเนินการตรวจสอบระบบหรืออุปกรณตางๆ ภายในอาคารผู
ประสบสาธารณภัยไดรับการสงเคราะหและแกไขปญหาเฉพาะหนาดวยการใหความชวยเหลือและบรรเทา
ความเดือดรอนหลังเกิดเหตุสาธารณภัยกับผูประสบสาธารณภัยโดยชวยเหลือใหการสงเคราะหทางการเงินได
ภายใน 2 วนันับแตวันยื่นเอกสาร ประกอบเงินคาวัสดุสมทบสรางหรือซอมแซมบานเรือนเงินทุนประกอบอาชีพคา
จัดการศพ และใหการสงเคราะหดานเครื่องอุปโภคบริโภคภายใน 1 วัน นับจากวันรับแจงเหตุ 
 มิติท่ี 1.5  ปลอดอุบัติภัยจากส่ิงกอสราง 
 กรุงเทพมหานครดําเนินการเสริมสรางความปลอดภัยจากการใชงานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติภัย
จากสิ่งปลูกสราง และมีโครงสรางท่ีม่ันคงปลอดภัย เพ่ือมุงสูมหานครปลอดอุบัติภัยจากสิ่งกอสรางโดยลดจํานวน
อุบัติภัยจากสิ่งกอสรางประเภทอาคาร ดวยการตรวจสอบและดําเนินการกับอาคารท่ีถูกประเมินวามีความเสี่ยงสูง
ตรวจสอบอาคารท่ีมีการยื่นขอตรวจอาคาร 1 ครั้งตอปทุกปเสริมสรางใหอาคารสิ่งปลูกสรางและจุดเสี่ยงมีความ
เสี่ยงลดลง และไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติลดลงจัดทําฐานขอมูลอาคาร 9 ประเภทท่ีประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลความเสี่ยงอาคารท่ีไดรับการตรวจสอบและจัดทําระบบขอมูลอาคารท่ีไมไดถูกกฎหมายตรวจสอบและเขา
ประเมินความเสี่ยงไดการดําเนินการสวนใหญยังอยูในข้ันเตรียมการ โดยเริ่มจากการจัดทําแผนท่ีแสดงตําแหนง
อาคาร เพ่ือนํามาใชในการวางแผนการลดความเสี่ยงเพ่ือความปลอดภัยในการใชอาคารนํารอง 12 เขต จัดเก็บ
ขอมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ในรูปแบบดิจิตอลไฟล  สําหรับการลดจํานวนอุบัติภัยจากสิ่งกอสรางประเภท
โครงสรางพ้ืนฐาน ดวยการจัดทําฐานขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานพรอมผลการประเมินความเสี่ยงพัฒนาแผนรองรับ
สถานการณฉุกเฉินจากความเสียหายและอุบัติภัยจากโครงสรางพ้ืนฐานและปรับปรุงถนน/ทางเทา/คันหิน/สะพาน/
อุโมงค/ทอระบายน้ําใหอยูในสภาพพรอมใชงานดําเนินการเชนเดียวกับการลดจํานวนอุบัติภัยจากสิ่งกอสราง
ประเภทอาคาร โดยจะเปนการนําแผนท่ีท่ีจัดทําแลวเสร็จมาใชในการวางแผนลดความเสี่ยงเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
ในการใชโครงสรางพ้ืนฐานและการสรางใหมแผนท่ีท่ีจัดทําจะแสดงตําแหนงโครงสรางพ้ืนฐาน ถนน อุโมงคลอดทาง
แยก สะพานขามแยก สะพานลอยคนขาม สะพานขามคลอง สวนการปรับปรุงถนน ทางเทา คันหิน สะพาน อุโมงค 
ทอระบายน้ํา ซ่ึงสวนใหญอยูระหวางดําเนินการ 
 

 มิติท่ี 1.6  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
มุงใหความสําคัญกับการดูแลความปลอดภัยของการบริโภคอาหารและลดความสูญเสียจากโรคคนเมืองทั้ง

โรคติดตอและโรคไมติดตอที่สําคัญ เพิ่มการเขาถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือปองกันโรคคนเมือง 
ประกอบดวย 6 เปาหมาย 19 เปาประสงค 56 ตัวชี้วัด 141 โครงการ/กิจกรรม มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญโดย
สรุป ดังนี้ 

(1) คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอ
เรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพ มีประเด็นสําคัญท่ีไดดําเนินการ คือ 
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-จัดกิจกรรมสื่อสารความเสี่ยงเก่ียวกับโรคติดตอท่ีสําคัญและภัยสุขภาพในสถานการณฝุน PM 2.5 เกินคา
มาตรฐาน สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธใหความรูเรื่องโรคติดตอแกประชาชน สํานักงานเขต และสถานศึกษา  

-สงเสริมใหเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน มีนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. และนอกสังกัด กทม. ไดรับการเฝา
ระวังภาวะโภชนาการและเขารวมดําเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการโดยจากผลการประเมิน
ภาวะโภชนาการปการศึกษา 1/2561 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. และนอกสังกัดกทม. มีภาวะโภชนาการสูงดี
สมสวน จํานวน 307,862 คน คิดเปนรอยละ 68.31 ของนักเรียนท่ีไดรับการเฝาระวังภาวะโภชนาการฯ จํานวน 
450,678 คน และปการศึกษา 2/2561 จํานวน 318,436 คน คิดเปนรอยละ 68.73 ของนักเรียนท่ีไดรับการ
เฝาระวังภาวะโภชนาการฯ จํานวน 463,305 คน โดยมีโรงเรียนสังกัด กทม. และนอกสังกัด กทม. เขารวมดําเนิน
มาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการ จํานวน 683 แหง ประกอบดวย โรงเรียนสังกัด กทม. 437 แหง 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 84 แหง โรงเรียนสังกัดเอกชน 162 แหง 

-จัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนและบุคลากรท่ีมีภาวะอวนลงพุงเสี่ยงตอ
การเกิดโรค เชน โครงการวัยทํางานสดใสใสใจสุขภาพ Bangkok Health Working Age โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมประชาชนท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน 

-ใหบริการสงเสริมปองกันโรคในชองปาก ตรวจและฝกทักษะการทําความสะอาดชองปากรายบุคคล 
แกผูสูงอายุ จํานวน 27,828 ราย นอกจากนี้ ยังใหบริการตรวจสุขภาพชองปากและฝกทักษะการทําความสะอาดชอง
ปากแกประชาชนวัยทํางาน อายุระหวาง 45 – 59 ป จํานวน 18,525 ราย  

-พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติงาน จํานวน 10,553 คน  
คิดเปนรอยละ 90.87 ของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง จํานวน 11,613 คน 

-ตรวจเยี่ยมรานยาเครือขายความรวมมือในการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ สํานัก
อนามัย จํานวน 62 ราน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรานยาท่ีสมัครเปนรานยาเครือขายฯ เพ่ิมข้ึน จํานวน 10 
ราน รวมมีรานยาเครือขายฯ จํานวน 72 ราน 

-ใหบริการคัดกรองภาวะซึมเศราในคลินิกครอบครัวอบอุนและใหคําปรึกษาเพ่ือสรางสัมพันธภาพท่ีด ี
ในครอบครัว มีผูรับบริการฯ จํานวน 5,013 คน พบเสี่ยงภาวะซึมเศรา จํานวน 414 คน คิดเปนรอยละ 90.84 โดย
กลุมเสี่ยงภาวะซึมเศราไดรับการดูแลชวยเหลือตามสภาพปญหาครบทุกคน 

-ใหบริการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในกลุมประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป มีผูไดรับการ
คัดกรอง รวมจํานวน 299,293 ราย (สํานักอนามัย จํานวน 201,742 ราย สํานักการแพทย จํานวน 97,551 
ราย)  

-การดูแลผูปวยโรคเบาหวานของศูนยบริการสาธารณสุข มีผูมารับบริการรักษาโรคเบาหวานท่ีไดรับการดูแล
ตามเกณฑ จํานวน 13,850 คน คิดเปนรอยละ 70.50 ของผูมารับบริการฯ จํานวน 19,645 คน 

-การดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงของศูนยบริการสาธารณสุข มีผูมารับบริการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
ท่ีไดรับการดูแลตามเกณฑ จํานวน 14,285 คน คิดเปนรอยละ 71 ของผูมารับบริการฯ จํานวน 20,120 คน 

-สตรี ในชวงอายุ  30 – 70 ป  ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็ ง เตานม จํ านวน 19,687 ราย  
(สํานักอนามัย จํานวน 12,501 ราย สํานักการแพทย จํานวน 7,186 ราย) 

-สตรีในชวงอายุ 30 – 60 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จํานวน 26,087 ราย  
(สํานักอนามัย จํานวน 9,646 ราย สํานักการแพทย จํานวน 16,441 ราย) 

-จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานเชิงรุกดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เชน (1) 
คลิปความรูเก่ียวกับอาชีวอนามัย การจัดการปญหาออฟฟศซินโดรม การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยในการทํางานและ
เรื่องท่ีเก่ียวของ (2) แผนพับ “กทม. เสริมสรางความรูเพ่ือผูบริโภค”3 เรื่อง (3) โปสเตอรสนับสนุนการดําเนินงาน
คุมครองผูบริโภคของกรุงเทพมหานคร 10 เรื่อง (4) หนังสือ“สงเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
ของบุคลากรและหนวยงานกรุงเทพมหานคร : การปฏิบัติงานโดยใชคอมพิวเตอรและเรื่องท่ีเก่ียวของ” เปนตน 
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-จัดกิจกรรมซักซอมและเตรียมความพรอมการดําเนินงานดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการ
คุมครองผูบริโภคของกรุงเทพมหานครแกเจาหนาท่ีฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลสังกัดสํานักงานเขต 

 (2) โรคติดตอท่ีสําคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง มีประเด็นสําคัญท่ีได
ดําเนินการ คือ 

-ผูติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ท่ีมารับบริการ ณ ศูนยบริการสาธารณสุขนํารอง 8 แหง จํานวน 492 คน ไดรับ
การรักษาดวยยาตานไวรัส จํานวน 488 ราย คิดเปนรอยละ 99.18 

-ใหคําปรึกษาและตรวจวิเคราะหหา Anti-HIV ในกลุมหญิงต้ังครรภ จํานวน 1,045 ราย ตรวจพบผลบวก 
จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 0.19 

-การควบคุมวัณโรคและรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 แหง มีอัตราผลสําเร็จการ
รักษาวัณโรคปอดรายใหม (Success Rate) มีผูปวยรายใหมท่ีนํามาประเมิน จํานวน 762 ราย รักษาหายและครบ 
(Cure + Complete) จํานวน 678 ราย คิดเปนรอยละ 88.98 

-การควบคุมวัณโรคของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย มีผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคปอด/
นอกปอด, รายใหม/กลับเปนซํ้า ท้ังเสมหะพบเชื้อและเสมหะไมพบเชื้อ ไมตรวจเสมหะ ท่ีรักษาสําเร็จ จํานวน 775 
ราย คิดเปนรอยละ 92.04 ของผูปวยท่ีนํามาประเมิน จํานวน 842 ราย 

-การปองกันและควบคุมโรคติดตอท่ีสําคัญ อัตราการปวยโรคไขเลือดออก ไมเกินเปอรเซนไทลท่ี 80 ของ
ขอมูล 5 ปยอนหลัง พบผูปวยโรคไขเลือดออก จํานวน 6,188 ราย อัตราการปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 
108.30 (คาเปอรเซนไทลท่ี 80 ของขอมูล 5 ป ยอนหลัง เทากับ 312.62) 

-สุมสํารวจดัชนีลูกน้ํายุงลายในกลุมเปาหมาย จํานวน 982 แหง พบคาดัชนีลูกน้ํายุงลายอยูในเกณฑ 
ท่ีกําหนดจํานวน 819 แหง เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 83.67 แบงเปน ชุมชน จํานวน 364 แหง พบคาดัชนีลูกน้ํา
ยุงลายอยูในเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 290 แหง คิดเปนรอยละ 79.67 สถานศึกษา จํานวน 318 แหง พบคาอยูใน
เกณฑท่ีกําหนด จํานวน 265 แหง คิดเปนรอยละ 83.33 แหง และสถานพยาบาล จํานวน 300 แหง พบคาอยูใน
เกณฑท่ีกําหนด จํานวน 264 แหง คิดเปนรอยละ 88 

-อัตราปวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ไขหวัดใหญ) พบผูปวยฯ จํานวน 72,219 ราย อัตราปวยตอ
ประชากรแสนคน เทากับ 1,270.87 (คาเปอรเซนไทลท่ี 80 ของขอมูล 5 ปยอนหลัง เทากับ 872.684) 

-ใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและสัตวเลี้ยง จํานวน 193,086 ตัว และยังไมพบ
ผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา 

(3) คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีเทาเทียมกันมีคุณภาพ  
และมาตรฐาน มีประเด็นสําคัญท่ีไดดําเนินการ คือ 

-โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยผานการประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซํ้า) จากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) หรือ สรพ. ครบ 8 แหง ตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว ไดแก 
โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์  ชุตินฺธโร 
อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน และ
โรงพยาบาลสิรินธร 

-ผลสํารวจความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาลสัง กัดกรุง เทพมหานคร  
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 96.42 แบงเปน 2 ประเภท คือ (1) ผูปวยนอก รอยละ 95.78 และ (2) ผูปวยใน  
รอยละ 96.89  

-การรับรองคุณภาพศูนยบริการสาธารณสุข ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีศูนยบริการสาธารณสุข 
ผานการประเมินและรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) หรือ สรพ. จํานวน 
4 แหง ไดแก ศบส.9, 39, 40 และ 62 คิดเปนรอยละ 26.67 ของศูนยบริการสาธารณสุขท่ีเขาสูกระบวนการ
ประเมินฯ จํานวน 15 แหง (ศบส.4, 7, 8, 9, 21, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 58, 60, 62, และ 66) 
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-ผลงานวิจัย/Innovation/R2R ท่ีนําไปใชในการปฏิบัติงานไดดําเนินการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม 
ท่ีจะนําไปงานจริง จํานวน 6 ผลงาน ไดแก (1) Safety Restrain โรงพยาบาลกลาง (2) ฉลากยาใชงายใสใจ
ผูสูงอายุ โรงพยาบาลสิรินธร (3) อุปกรณชวยจัดทาถายภาพรังสีขอเขาหลังผาตัด โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ (4) 
อมแลวชาพาสบาย โรงพยาบาลกลาง (5) High Alert Drug Card โรงพยาบาลสิรินธร (6) เงือกนอยปกปองลูกรัก 
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร  

-การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง อยูระหวางดําเนิน
โครงการกอสรางอาคารสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมจํานวน 6 โครงการ/รายการ 

-การสงตอระหวางโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย มีผูปวยไดรับการสงตอใน 4 กลุมโรคสําคัญ ไดแก 
อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง ทารกคลอดกอนกําหนด และออรโธปดิกส รวมจํานวน 1,172 ราย สงตอ
สําเร็จ จํานวน 1,125 ราย คิดเปนรอยละ 95.99 และสงตอไมสําเร็จ 47 ราย คิดเปนรอยละ 4.01 

-การสงตอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย มีผูปวยไดรับการสงตอ 
จากศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย จํานวน 338,487 ราย โดยโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
สามารถรับผูปวยได จํานวน 338,487 ราย คิดเปนรอยละ 100 

-ศูนยบริการสาธารณสุขและสถานพยาบาลท่ีเขารวมเปนภาคีเครือขายในการสงตอผูปวยและผูสูงอายุ มี
การสงตอผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบานผานศูนยสงตอเพ่ือการพยาบาลตอเนื่องท่ีบาน (BMA 
Home Ward Referral Center) จํานวน 14,436 ราย ผูปวยและผูสูงอายุท่ีไดรับการสงตอไดรับ 
การพยาบาลตอเนื่องท่ีบานตามเกณฑ จํานวน 13,227 ราย คิดเปนรอยละ 89.36 

-การปรับปรุงพัฒนาศักยภาพศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา สํานักอนามัย  
อยูระหวางดําเนินโครงการปรับปรุงและกอสรางอาคารสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมจํานวน              
9 โครงการ 

-ศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือขายสามารถเขาถึงบริการและประสานงานผานศูนยสงตอ
เพ่ือการพยาบาลตอเนื่องท่ีบาน คิดเปนรอยละ 93.78 ของสถานพยาบาลเครือขายฯ จํานวน 193 แหง 
ประกอบดวย ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย จํานวน 68 แหง และสถานพยาบาลท่ีมีในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 125 แหง  

(4) ประชาชนไดรับบริการชวยเหลือฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยข้ันวิกฤติ มีประเด็นสําคัญ 
ท่ีไดดําเนินการ คือ 

-มีผูปวยไดรับบริการทางการแพทยข้ันสูง (Advanced) ภายใน 10 นาที จํานวน 6,319 ราย 
คิดเปนรอยละ 24 ของผูปวยท่ีขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินข้ันสูง จํานวน 26,325 ราย 

-มีผูปวยไดรับบริการทางการแพทยข้ันพ้ืนฐาน (Basic) ภายใน 15 นาที จํานวน 17,082 ราย 
คิดเปนรอยละ 66.40 ของผูปวยท่ีขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 25,725 ราย 

-เพ่ิมจุดจอดรถพยาบาลใหเขาถึงพ้ืนท่ีท่ีมีสถิติเกิดเหตุบอยครั้ง จํานวน 1 จุด คือ จุดจอดคลองสามวาโดย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจุดจอดรถพยาบาลรวมท้ังสิ้น 8 จุด  

-ผลักดันเครือขายในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานครโดยจัดโครงการอบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน 
EMR 40 ชั่วโมง ใหแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร และบริหารจัดการ
เ ค รื อ ข า ย อ า ส าส มั ค ร ขอ ง มู ลนิ ธิ ใ น เ ชิ ง ป ริ ม าณ  คุ ณภ าพ  และ กา รป ร ะส าน ง าน โ ดยจั ด ป ร ะชุ ม 
คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินระดับพ้ืนฐานและติดตามการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินระดับพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง 

 (5) ประชาชนบริโภคอาหารท่ีมีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปอนท่ีเปนอันตราย 
ตอสุขภาพ มีประเด็นสําคัญท่ีไดดําเนินการ คือ 

-สงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มี
สถานประกอบการอาหารท่ีไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานฯ จํานวน 19,450 ราย  คิดเปน 
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รอยละ 100 ของสถานประกอบการอาหารท้ังหมด (ปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร มี
อายุการรับรอง 1 ป) 

- สุมเก็บตัวอยางอาหารสงตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการเพ่ือหาเชื้อท่ีทําใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร 
4 ชนิด ไดแก Salmonella spp., E.coli, Staphylococcus aureus และ Vibrio cholera  
โดยสํานักอนามัยรวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางอาหารในแผงลอยริมบาทวิถี 
ยานเยาวราช เขตสัมพันธวงศ จํานวน 2 ครั้ง รวมจํานวน 304 ตัวอยาง พบตัวอยางอาหารอยูในเกณฑมาตรฐาน 
จํานวน 242 ตัวอยาง ไมผานเกณฑมาตรฐาน จํานวน 62 ตัวอยาง 

-สุมเก็บตัวอยางอาหารตรวจวิเคราะหโดยชุดทดสอบเบื้องตนเพ่ือหาสารเคมีปนเปอนในอาหาร  
ไดแก ตรวจหาบอแรกซ ฟอรมาลิน สารกันราสารฟอกขาว สีสังเคราะหในอาหารหามใสสี กรดแรอิสระ  
(น้ํ าสมสายชูปลอม) ยาฆาแมลง ไอโอเดท และสารโพลาร  โดยสุมเก็บตัวอยางอาหารตรวจวิ เคราะห  
จํานวน 120,509 ตัวอยาง ไมพบการปนเปอน จํานวน 120,316 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 99.84 

-มีสัตวท่ีไดรับการแจงขออนุญาตทําการฆาตามกฎหมาย จํานวน 1,443,236 ตัว ผานการตรวจสุขภาพ
กอนฆ าและตรวจ เนื้ อสั ตว หลั งฆ า  เ พ่ื ออนุญาตใหนํ าสั ตว นั้ น ไปจํ าหน าย ได ตามกฎหมาย  
จํานวน 1,443,234 ตัว 

-สุมตรวจสัตวปกเพ่ือหาเชื้อโรคไขหวัดนก จํานวน 6,025 ตัวอยาง ไมพบเชื้อโรคไขหวัดนก  
คิดเปนรอยละ 100 

-สุมตรวจตัวอยางเนื้อสัตว จํานวน 2,826 ตัวอยาง ไมพบเชื้อโรคอาหารเปนพิษ จํานวน 2,626 ตัวอยาง 
คิดเปนรอยละ 92.92 

-สุมตรวจตัวอยางเนื้อสัตว จํานวน 1,781 ตัวอยาง ไมพบยาตานจุลชีพ จํานวน 1,769 ตัวอยาง คิดเปน
รอยละ 99.33 

(6) คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบตื่นตัวและกระตือรือรน มีประเด็นสําคัญท่ีไดดําเนินการ คือ 
-ชาว กทม. มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยูในเกณฑมาตรฐาน จากการจัดเก็บคาดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย

เ ย า วชน  และ ศูนย กีฬา  จํ านวน  41 ,456  คน  เป นผู ท่ี มี ดั ช นี ม วลก ายอยู ใ น เ กณฑ น้ํ า หนั กปกติ  
จํานวน 16,713 คน คิดเปนรอยละ 40.32 

-ชาว กทม. ออกกําลังกายตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง จากการสํารวจพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
ผูใชบริการในศูนยเยาวชน และศูนยกีฬา จํานวน 5,403 คน ปรากฏวา มีผูใชบริการการออกกําลังกายตามเกณฑ
เมืองไทยแข็งแรง ซ่ึงจะตองออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที 
อยางสมํ่าเสมอ จํานวน 4,077 คน คิดเปนรอยละ 75.46 

-ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีประชาชนเขารวมกิจกรรมนันทนาการของ กทม. รวมจํานวน 
16,517,441 คน 

-การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหชาว กทม. เห็นถึงประโยชนของการออกกําลังกายและใหเปน 
ส วนหนึ่ ง ของ ชี วิ ตป ระจํ า วั นผ า นการทดสอบสมรรถภาพทางก าย โดย ในกา รทดสอบแต ล ะครั้ ง 
จะมีการประชาสัมพันธใหความรูและประโยชนของการออกกําลังกายรวมถึงการวัดความรูของผูเขารวมกิจกรรม ซ่ึง
ดําเนินการจัดกิจกรรม รวมจํานวน 27 ครั้ง 

-ผูใชบริการในสถานท่ีบริการดานกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานจาก
การจัดกิจกรรม จํานวน 27 ครั้ง มีผูเขารวมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จํานวน 1,635 คน ผานเกณฑการ
ทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 1,458 คน คิดเปนรอยละ 89.17 

-สถานบริการดานกีฬาและนันทนาการของกรุ ง เทพมหานครผานเกณฑการประเ มินคุณภาพ  
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 95 แบงเปน ศูนยเยาวชน รอยละ 100 ศูนยกีฬา รอยละ 90 

-จัดสงนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเขารวมการแขงขันกีฬา รวมจํานวน 16 ครั้ง 
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-ทุนการศึกษาท่ีกรุง เทพมหานครให กับผู ท่ี มีความสามารถโดดเดนด านกีฬาและนันทนาการ  
จํานวน 1,903 ทุน 
 

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน  
 มิติท่ี 1.1  ปลอดมลพิษ 

ปญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ 
(1) ปริมาณน้ําเสียเขาระบบนอยกวาท่ีออกแบบไว เนื่องจากทอรวบรวมน้ําเสีย 

ไมครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชนท้ังหมด รวมท้ังบานเรือนยังไมไดตอเชื่อมทอระบายน้ําเสียเขาสูระบบรวบรวมน้ําเสีย 
(2) กรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับการดําเนินงานบําบัดน้ําเสียนอยกวางานดานอ่ืน ๆ 
(3)  ขาดการประชาสัมพันธ สงผลใหประชาชนขาดความรู ความเขาใจ และความ 

ตระหนัก รวมท้ังไมไดรับขอมูลขาวสารดานการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียอยางท่ัวถึง 
(4)  ขาดการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสีย เชน ขอมูล 

การเชื่อมตอทอจากบานเรือน ขอมูลแหลงกําเนิดน้ําเสีย เปนตน ซ่ึงขอมูลดังกลาวสามารถนํามาใชประกอบ 
ในการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสีย และกําหนดอัตราคาบริการ 

       (5)  การใชน้ําท่ีผานการบําบัดและผลผลิตจากการบําบัดน้ําเสียมีนอยและไมนิยม 
แพรหลาย 

(6) ประชาชนยังขาดความเชื่อม่ันในการจัดการของกรุงเทพมหานคร โดยยังมีแนวคิด 
วากรุงเทพมหานครเก็บมูลฝอยทุกประเภทรวมกัน จึงไมจําเปนตองคัดแยกมูลฝอย 

(7) กรงุเทพมหานครยังไมมีระบบรองรับการจัดเก็บขยะแบบแยกประเภท ขณะนี้ 
รถเก็บขนมูลฝอยของเราถาพบวามีขยะอินทรียก็จะพยายามใหแยกออกมาแตท้ังนี้ท้ังนั้นการสื่อสารทํา 
ความเขาใจกับประชาชนวาใหแยกตั้งแตตนทาง 
         (8)  การจราจรท่ีหนาแนนในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ทําใหการปลดปลอย
มลพิษทางอากาศและเสียงมากข้ึนตามไปดวย ปญหาสําคัญท่ีไมไดรับการตอบสนอง คือ กรุงเทพมหานคร 
ขาดอํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการดานคุณภาพอากาศและเสียง แมจะมีความพยายามในการขับเคลื่อน
ภารกิจนี้รวมกับหนวยงานภาคี แตยังไมสามารถจัดการปญหาคุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพฯ ได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

• ดานกฎหมาย 
(1) ไมมีการเขมงวดการบังคับใชกฎหมายในการจัดการแหลงกําเนิดน้ําเสีย 
(2) ขอบัญญัติในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียอยูระหวางพิจารณาปรับปรุง  
(3) แนวทางของกฎหมายเก่ียวกับการใหบริการบําบัดน้ําเสียยังไมชัดเจน 
(4) ขาดเครื่องมือทางกฎหมายในการควบคุมปริมาณมูลฝอย 

• ดานทรัพยากร 
(1)ระบบบําบัดน้ําเสียมีไมเพียงพอรองรับปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
(2) มีพ้ืนท่ีกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียจํากัด 
(3) บุคลากรท่ีมีทักษะและความรูดานเทคนิคในการดําเนินงานบําบัดน้ําเสียมีนอย 
(4) หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ําท่ีใชเปน Lab กลางในการตรวจคุณภาพน้ําท่ัว 

กรุงเทพฯ มีเพียงแหงเดียวและมีสภาพเกาทรุดโทรม มีเครื่องมือหรืออุปกรณไมเพียงพอ สงผลตอความปลอดภัยของ
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร 
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• ดานงบประมาณ 
(1) งบประมาณท่ีไดรับมีจํากัดไมสามารถพัฒนาหรือขยายงานดานการจัดการระบบ 

รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย รวมถึงขาดแคลนเครื่องมือ/อุปกรณตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท่ีทันสมัย 
(2) กรุงเทพมหานครยังไมมีการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
(3) ขาดสมรรถนะและความพรอมในการจัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณในการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ิมเติม 
(4) ไมไดรับงบประมาณในการขยายขีดความสามารถของเครื่องมือ/อุปกรณตรวจ 

วัดคุณภาพอากาศในสถานีตรวจวัดเดิม (เพ่ิมพารามิเตอร) 

• อ่ืน ๆ - ไมมี - 
 

ขอเสนอแนะ  (ระบุในภาพรวมเปาประสงค) 

• บริหารจัดการ 
(1) เรงกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียเพ่ิมเติม และควรมีการประเมินผลโครงการบําบัด 

น้ําเสียเพ่ือศึกษาความคุมคาการลงทุน และการดําเนินงานใหเปนประโยชนและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค 
(2) กรุงเทพมหานครควรเรงแกไขในประเด็นการจัดลําดับความสําคัญของการบําบัด 

น้ําเสีย 
(3) ควรประชาสัมพันธและเปดโอกาสใหชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีเขารวมรับรู 

การจัดการน้ําเสียต้ังแตตน รวมคิด ใหขอเสนอแนะ รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการจัดการน้ําเสีย รวมติดตาม
ตรวจสอบ เพ่ือปองกันปญหาความขัดแยงตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

(4) ควรมีแผนการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียภาคอุตสาหกรรมและภาค 
เกษตรกรรมควบคูไปกับการจัดการน้ําเสียภาคชุมชน 

(5) ศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตจากการบําบัดน้ําเสียใหเปนผลิตภัณฑท่ีเปน 
ท่ีตองการของสังคม เชน น้ําสะอาด เชื้อเพลิง พลังงานไฟฟา เปนตน 

(6) กรุงเทพมหานครตองสรางความเชื่อม่ันใหเกิดกับประชาชน เพ่ือกระตุนใหชวยกัน 
คัดแยกมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิด อาจจัดทําเปนสื่อท่ีแสดงใหเห็นการปฏิบัติงานจริงของเจาหนาท่ีกรุงเทพมหานครโดย
ใชชองทางสื่อออนไลนเปนทางนําเสนอโดยดําเนินการอยางตอเนื่อง 

(7) ควรมีการสื่อสารสรางความเขาใจใหกับประชาชนในเรื่องของการคัดแยกขยะ 
ตั้งแตตนทาง/แหลงกําเนิด 

(8) ควบคุมยานพาหนะ (เกา) โดยการนําขอมูลการตรวจจับยานพาหนะท่ีมีผลการตรวจวัด 
เกินมาตรฐานมาใชเปนขอพิจารณาประกอบการตอทะเบียนของกรมการขนสงทางบกซ่ึงจะชวยสงเสริมใหประชาชน
ดูแลบํารุงรักษาสภาพเครื่องยนตของยานพาหนะอยางสมํ่าเสมอ 

(9) แกไขปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีเปาหมายและพ้ืนท่ีวิกฤติ โดยสงเสริม 
การปฏิบัติตามกฎหมายและเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับติดตาม 

(10) เรงรัดการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยเปลี่ยนจากฝุนละอองขนาดเล็ก 
ไมเกิน 10 ไมครอนเปนฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน เพ่ือกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวน 
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน มีผลกระทบตอสุขภาพ 
ของประชาชน 

(11) ปรับปรุงมาตรฐานการระบายสารพิษจากยานพาหนะใหมและมาตรฐานคุณภาพ 
เชื้อเพลิงใหเปนไปตามเกณฑ Euro 5 หรือ Euro 6 เพ่ือลดการระบายมลพิษของรถยนต 

(12) สงเสริมการผลิตยานพาหนะท่ีประหยัดพลังงานและระบายมลพิษต่ําและสงเสริม 
ใหเกิดการเดินทางท่ีประหยัดพลังงานและไมเกิดมลพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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  (13) พิจารณาประเด็นการพัฒนามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศและมาตรฐาน 
ควบคุมการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีคํานึงถึงศักยภาพการรองรับมลพิษของพ้ืนท่ีหรือคามลพิษสะสมรวม 

• ดานกฎหมาย 
(1) กวดขันและตรวจสอบการใชกฎหมายในเรื่องการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสู 

แหลงน้ําสาธารณะอยางจริงจัง 
(2) เรงปรับปรุงขอบัญญัติการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียโดยเร็ว 
(3) ควรมีการตรากฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการใหบริการบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ี 

กรุงเทพมหานคร 

• ดานทรัพยากร  
  (1) เรงกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ิมเติม 
 (2) ควรมีระบบบําบัดน้าํเสียอ่ืน ๆ นอกจากระบบสามัญ (Conventional  

Treatment) ใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
       (3)  เสริมสรางสมรรถนะและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการดําเนินงาน 

ระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาดวยบุคลากรของกรุงเทพมหานครเอง 
 (4) ควรกอสรางอาคารปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ํา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและ 

ความคลองตัวในการควบคุมและแกไขปญหาคุณภาพน้ํา ทําใหสามารถเพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
ไดท่ัวถึงทุกคูคลอง และพัฒนาคุณภาพในการดําเนินงานเขาสูคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17025 

• ดานงบประมาณ 
(1) ในการจัดสรรงบประมาณควรพิจารณาจากแผนงานของกรุงเทพมหานคร 

เปนหลัก พรอมจัดสรรงบประมาณตามภาระหนาท่ีท่ีตองดําเนินการดานน้ําเสียไวใหชัดเจนเพ่ือเปน
หลักประกันวาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

(2) นําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชปฏิบัติอยางจริงจัง และผลักดันใหมี 
การจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียอยางเปนรูปธรรม 

(3) การดําเนินการโครงการบําบัดน้ําเสียท่ีมีมูลคาสูงควรใชองคกรวิชาชีพกลาง เชน  
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย เขารวมตรวจสอบความถูกตองทุกดาน เชน การกําหนดConceptual 
Design เพ่ือมิใหเกิดขอผิดพลาดและความลาชาในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

• อ่ืน ๆ  - ไมมี - 
 

คาดการณแนวโนม 
  ความทาทายของปญหามลพิษทางน้ําในปจจุบันคาดวา ผลจากการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ 
และนโยบายการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญของรัฐบาล นอกจากจะทําใหกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของ
เมืองกระจายตัวออกไปตามชานเมืองอยางตอเนื่องแลว ยังจะชักนําใหประชากรแรงงานจํานวนมากเขามาอยูอาศัย
และทํางานในเมือง รวมท้ังธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีจะเกิดข้ึนตามมา ซ่ึงเม่ือจํานวนคนเมืองมากข้ึนแนนอนวาปญหา
สิ่งแวดลอมจะทวีข้ึนเปนเงาตามตัวรวมถึงปญหาน้ําเสีย แมวากรุงเทพมหานครจะเรงขยายระบบบําบัดน้ําเสีย
เพ่ิมข้ึนแตก็คงชวยไดไมมากนัก เพราะท่ีผานมาไมไดแกปญหาน้ําเสียท่ีตนเหตุอยางแทจริง ซ่ึงเกิดจากการระบาย
น้ําท่ีไมไดรับการบําบัดลงสูแหลงน้ํา ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงควรเนนการจัดการน้ําเสีย 
ท่ีแหลงกําเนิด ดวยการเรงดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียตามหลักสากลท่ีวา “ผูกอมลพิษเปน 
ผูจาย (Polluter Pay Principal)” การใชมาตรการทางกฎหมายควบคุมการปลอยมลพิษทางน้ํา และการสงเสริมการ
ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียในอาคารบานเรือนและสถานประกอบการ รวมถึงการใหความรูในการดูแลบํารุงรักษา 
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ระบบบําบัดน้ําเสียแกเอกชนและประชาชน เนื่องจากปญหาน้ําเสียมิใชเปนภาระหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐแตเพียง
อยางเดียว เพราะตนเหตุของน้ําเสียเกิดจาก“คน” จึงตองเนนแกท่ี “คน”เปนสําคัญ 

 การเรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม และการเติบโตอยางรวดเร็วของภาคอสังหาริมทรัพยในพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯ และปริมณฑลในปจจุบัน สงผลตอสถานการณคุณภาพอากาศและเสียง 
ของกรุงเทพฯอยางหลีกเลี่ยงไมไดเชน ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ปญหาการจราจร 
ท่ีเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และระดับเสียงริมถนนท่ีเกิน 
คามาตรฐานมาอยางตอเนื่องซ่ึงสงผลกระทบตอปญหาสุขภาพในระยะยาว 
 

มิติท่ี 1.2  ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
ปญหาและอุปสรรค  

  1. การดําเนินการในหลายเรื่องตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานภายนอกท้ังภาค 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ดังนั้น การดําเนินการอาจไมสามารถดําเนินการไดทันเวลาท่ีกําหนด  

  2. ภารกิจลดการเกิดอาชญากรรมก็ทําไดเพียงการปรับปรุงสภาพแวดลอมแตไมสามารถ 
จับกุมผูกระทําผิดไดเนื่องจากไมมีอํานาจตามกฎหมาย  

  3. กิจกรรมบางลักษณะท่ีตองการการมีสวนรวมของอาสาสมัครก็จะประสบปญหา 
ในทางปฏิบัติเนื่องจากความไมพรอมของตัวอาสาสมัครเนื่องจากติดภารกิจสวนตัว  

  4. การดําเนินการเก่ียวกับการบําบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติดผูเขารับการบําบัด 
ก็ไมเขารับการบําบัดอยางตอเนื่อง 
 

ขอเสนอแนะ   
  1. ขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยอาชญากรรมยังไมเปนปจจุบันและตรงตามสถานการณจริง 
จําเปนตองไดรับการสนับสนุนใหมีการสํารวจและวิเคราะหอยางเปนระบบเพ่ือใหสามารถนําไปใชแกไขและ 
เฝาระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงไดตรงจุด 

  2. ดานการบริหารจัดการ ควรพิจารณากลุมเปาหมายท่ีมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี  
เพ่ือมิใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ 

  3. ดานกฎหมาย ทองถ่ินเองไมมีอํานาจในการดําเนินการโดยตรงกับผูกระทําผิดเก่ียวกับ 
ยาเสพติด จึงทําใหการดําเนินการเปนเพียงการเฝาระวัง สอดสองเทานั้น หารเปนไปไดควรมีการแกไขกฎหมายให
ทองถ่ินมีอํานาจเพ่ิมข้ึน 

 

คาดการณแนวโนม 
 จากปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจะพบวา เปนปจจัยภายนอกเสียเปนสวนใหญท้ังการดําเนินการ

รวมกับหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน กรุงเทพมหานครไมสามารถเขาไปควบคุม 
ตัวแปรเหลานี้ได ประกอบกับการไมมีอํานาจตามกฎหมาย จึงทําไดเพียงใชการประสานงานและขอความรวมมือ 
ในขณะท่ีการดําเนินงานใดท่ีหนวยงานของกรุงเทพมหานครสามารถดําเนินการไดเองจะพบวา หนวยงานนั้น ๆ ไดมี
ความตั้งใจดําเนินการอยางเต็มท่ี ทําใหผลงานท่ีไดออกมาเปนท่ีนาพึงพอใจและมีความกาวหนาตามสมควร 
ประกอบกับเม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินการท่ีผานมาจนถึงขณะนี้ก็พบวา การดําเนินการตามหลายตัวชี้วัดเปนไป
ตามเปาหมายแมผานไปเพียงครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการดําเนินงาน จึงคาดการณไดวาเม่ือสิ้นปงบประมาณจะสามารถ
ดําเนินการไดครบถวนตามเปาหมายในทุกตัวชี้วัด 
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มิติท่ี 1.3  ปลอดอุบัติเหตุ 
ปญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ ไมมีการดําเนินการในบางเรื่องท่ีกําหนดเชนเขตเครงครัดวินัยจราจร 

• ดานกฎหมาย ผูขับข่ีไมปฏิบัติตามเครื่องหมายสัญญาณและอุปกรณจราจร 

• ดานทรัพยากร ยังไมมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือจับกุมผูฝาฝนกฎจราจรอันจะสงผลตอ 
ความปลอดภัยทางถนน 

• ดานงบประมาณไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดทําฐานขอมูลอุบัติเหตุ 
บนถนนในเขตกรงุเทพมหานคร 

• อ่ืน ๆ  - ไมมี - 
 

ขอเสนอแนะ   

• บริหารจัดการ ควรมีการรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกวดขันและรณรงค 
ใหผูขับข่ีปฏิบัติตามกฎจราจรรวมท้ังสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชนและเยาวชนใหมีความรู 
ดานการจราจรและปองกันอุบัติเหตุ 

• ดานกฎหมาย กําหนดบทลงโทษของผูกระทําผิดกฎจราจรใหมีความเขมงวดมากข้ึน 

• ดานทรัพยากร - ไมมี - 

• ดานงบประมาณสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือจับกุมผูฝาฝน 
กฎจราจร 

• อ่ืน ๆ สงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนใหกับประชาชนโดยเพ่ิมการรณรงค 
ประชาสัมพันธทุกชองทางรวมท้ังขับเคลื่อนผลักดันใหเปนหลักสูตรของนักเรียนนักศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

 

คาดการณแนวโนม - ไมมี - 
 

มิติท่ี 1.4  ปลอดภัยพิบัติ 
ปญหาและอุปสรรค - ไมมี - 

 

ขอเสนอแนะ   - ไมมี - 
 

คาดการณแนวโนม 
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไวดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะในเรื่องการปองกันอัคคีภัย โดยมีโครงการนการปองกันและลดความเสี่ยง ตลอดจน
การชวยเหลือเยียวยา นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยเฉพาะในชุมชนท่ีมีอุปสรรคในการเขาถึงพ้ืนท่ีเกิดเหตุของรถดับเพลิง โดยการอบรมใหความรูความ
เขาใจกับประชาชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดวยตนเอง ใหมีสติ รับรูแผนฯ  
ในทุกสถานการณอนึ่ง ยังมีสถานการณ การควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอยบนทางเทาและท่ีสาธารณะ และการ
ลดความเสี่ยงภัยตาง ๆ ในพ้ืนท่ีเปลี่ยวใหเปนพ้ืนท่ีโปรง ตามนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร “ผลักดันทันใจ 
แกไขทันที” (NOW) ตลอดจนควรใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับภัยพิบัติรูปแบบใหม ๆ อาทิ แผนดินไหวแผนดินถลม 
คลื่นยักษท่ียังไมเคยเกิดในประเทศไทยเพ่ือใหทราบถึงการปองกันตนเองและครอบครวั ชุมชน  
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มิติท่ี 1.5  ปลอดอุบัติภัยจากส่ิงกอสราง 
ปญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ  - ไมมี - 

• ดานกฎหมาย  - ไมมี - 

• ดานทรัพยากร  - ไมมี - 

• ดานงบประมาณ - ไมมี - 

• อ่ืน ๆ   - ไมมี - 
 

ขอเสนอแนะ   

• บริหารจัดการ  - ไมมี - 

• ดานกฎหมาย  - ไมมี - 

• ดานทรัพยากร  - ไมมี - 

• ดานงบประมาณ - ไมมี - 

• อ่ืน ๆ   - ไมมี – 
 

คาดการณแนวโนม 

• บริหารจัดการ  - ไมมี - 

• ดานกฎหมาย  - ไมมี - 

• ดานทรัพยากร  - ไมมี - 

• ดานงบประมาณ - ไมมี - 

• อ่ืน ๆ   - ไมมี - 
 

มิติท่ี 1.6  ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย 
ปญหาและอุปสรรค  

  1. เกิดโรคคนเมือง เชน โรคอวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เกิดความเครียดสะสม 
จากการใชชีวิตท่ีตองมีการแขงขันกันอยางสูง เปนตน 

2. ผูสูงอายุตองการใหเปดสถานบริการชวงเวลาเชา 
 

ขอเสนอแนะ   
1. สงเสริมใหประชาชนมีความรูและสรางความตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพ การปฐม

พยาบาลเบื้องตน  
2. เพ่ิมและรักษาพ้ืนท่ีเพ่ือการแสดงออกอยางสรางสรรค  
3. เพ่ิมบริการกีฬาและนันทนาการแบบใหมท่ีตอบสนองความตองการของผูมาใชบริการ 

ในสถานบริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครไดอยางหลากหลาย 
4. พัฒนาการบริหารจัดการดานการกีฬาและนันทนาการใหมีประสิทธิภาพ 
5. ควรมีการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนโดยกําหนดเปนตัวชี้วัดบูรณาการ  

(Joint KPIs) เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายอยางเปนรูปธรรม 
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คาดการณแนวโนม 
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุขไดทําการศึกษาภาระโรคจากปจจัย

เสี่ยงทางสุขภาพใน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 พบวา มี 14 ปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลตอการปวยและการตาย 
กลาวคือ แนวโนมของประชากรไทยสูญเสียปสุข ภาวะจากปจจัยเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับโรคไมติดตอเรื้อรัง (non-
communicable disease : NCDs) เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาระโรคจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การ
สูบบุหรี่ การบริโภคผักและผลไมท่ีไมเพียงพอ ภาวะอวน และการออกกําลังกายท่ีไมเพียงพอ1การพัฒนาระบบ
สุขภาพเชิงรุกและการบริการเชิงรับเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพและเอื้อตอการลด
ปจจัยเสี ่ยงตอโรคสําคัญที ่ป องกันไดของประชาชนในทุกชวงว ัย การกําหนดแนวทางในการบูรณาการ
ยุทธศาสตรมิติดานสุขภาพตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของและภาคีเครือขายจึง
เปนกลไกหลักสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนางานดานสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในแตละชวงเวลาท่ีจะสงผลถึงประชาชนไดอยางชัดเจน 

 การบริหารจัดการดานกีฬามีความสําคัญมากเนื่องจากเก่ียวของกับการพัฒนาในเรื่องทรัพยากร
ทางการกีฬาในสวนของบุคลากรวัสดุ อุปกรณงบประมาณระบบกฎหมายและระเบียบท่ีเ ก่ียวของกับ  
การดําเนินการทางการกีฬาเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงการสรางเครือขายความ
รวมมือภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน จึงนับไดวาเปนทางที่ดีอยางหนึ่งในการที่จะทําใหกีฬาและนันทนาการ
เป นส วนหนึ ่ง ใ น ว ิถ ีช ีว ิตประจํ า ว ันของชาวกร ุง เ ทพมหานคร  เ ช น  การ ทําข อตกล งคว ามร ว มม ือ 
กับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในอันที่จะนํานักศึกษาที่เรียนมาทางดานพลศึกษา โดยเฉพาะศาสตรในเรื ่องของ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬามาใชในการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง ซ่ึงจะชวยในการพัฒนาศักยภาพ 
และความสามารถของนักกีฬาใหกาวไปสูความพรั่งพรอมและมีสมรรถภาพสูงสุดสามารถสรางความเปนเลิศใหแก
ประเทศชาติรวมทั้งพัฒนาสุขภาพและพลานามัยของประชาชนไปพรอมกันเปนตน และผลกระทบในเชิงบวกท่ี
จะเกิดตามมาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน คือ ความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มี
ความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัย สามัคคี มีคุณธรรม และกลาแสดงออกในเชิงสรางสรรคที่เหมาะสมแกวัย 
เสริมสรางประสบการณชีวิต อันจะนําไปสูการเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสามารถดํารงตนอยูในสังคมได
อยางเปนสุข และพรอมจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป 
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1ท่ีมาขอมูล: รายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต พ.ศ. 2555-2560, กระทรวงสาธารณสุข 2561 



ดานที่ 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
  ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จํานวนตวัชี้วดั ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

ผลการดําเนนิงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล  

   ดําเนนิการ   

2.1  ภมูิทัศนสวยงาม 5 3 1  1 - 

2.2  พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสเีขียว 

กระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ี 

4 4 -  - - 

2.3  ระบบขนสงมวลชนท่ัวถึง สะดวก 

ประหยดั การจราจรคลองตัวและมี

ทางเลือก 

12 8 2 - 2 

2.4  การใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

และพลังงานทางเลือก 

2 1 1 - - 

                     รวมท้ังสิ้น 
23 

16 4 1 2 

คิดเปนรอยละ 69.56 17.39 4.35 8.70 

กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 23 ตัวชี้วัด และหนวยงานนําไปสูการปฏิบัติ จํานวน 21 

ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 91.30 ซ่ึงบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด จํานวน 16 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 

69.56 อยูระหวางดําเนินการ 4 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดท่ีไมไดดําเนินการ 2 ตัวชี้วัด คือ 

ความพึงพอใจของผูใชบริการ ดวยการปรับปรุงปายหยุดรถโดยสารประจําทาง (Bus-Stop) เนื่องจากกรมการขนสงทางบก

อยูระหวางดําเนินการปฏิรูปเสนทางเดินรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และตัวชี้วัด 

ถนน/ทางแยกท่ีนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดระบบจราจรไมไดรับงบประมาณ   

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ปรากฏตามตาราง 
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ดานท่ี 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย    ประกอบดวย  4 มิติ  5 เปาหมาย  12 เปาประสงค  23 ตัวชี้วัดหลัก 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

มิติท่ี 2.1  ภูมิทัศนสวยงาม  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  5 ตัวชี้วัด  11 โครงการ  2 กิจกรรม  71.40 ลานบาท) 
 เปาหมายท่ี 2.1.1  กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองใหแลดูสะอาด  (2 เปาประสงค  5 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 2.1.1.1  ตลาดหรือแผงคาขายท่ีกีดขวางทางเทา กีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพไดรับการจัดระเบียบไดครบทุกกลุมเขต (4 ตัวช้ีวัด)     
1)  รอยละความสําเรจ็ในการดําเนินการบังคับการตามมาตรการ
และกวดขันการจัดระเบียบหาบเร-แผงลอย 
 

รอยละ 80 
 

/ 
 

   กรุงเทพมหานครพบวา จุดผอนผนัท่ีประกาศยกเลิกแลว 
จํานวน 508 จุด ไมพบผูคาฝาฝน หรือกระทําความผิด 
จํานวน 488 จุด คิดเปนรอยละ 96.06 จุดผอนผันท่ียัง
ไมไดยกเลิก จํานวน 175 จุด ไมพบผูคาฝาฝนหรือ กระทํา
ความผิด จาํนวน 175 จุด คิดเปนรอยละ 100 โดยมี
ความสําเร็จในการดําเนินการบังคบัการฯ เฉลี่ยรอยละ 
98.03 

2)  จํานวนผูกระทําผิดในการจอดรถยนต รถจักรยานยนต หรือ
ขับข่ีรถจักรยานยนตบนทางเทา ลดลง 
 

ลดลงจาก 
ปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2561 
ไมนอยกวา 
รอยละ 5 

 

  / 
 

 ผลการกวดขันจับปรับผูฝาฝนจอดหรือขับข่ีรถยนต 
รถจักรยานยนตหรือลอเลื่อนบนทางและท่ีสาธารณะ 
บริเวณถนนสายหลัก ถนนท่ีมีการจราจรหนาแนน 
กรุงเทพมหานครสามารถจับกุมผูกระทําความผิด จํานวน 
15,698 ราย วากลาวตักเตือน จาํนวน 1,312 ราย
เปรียบเทียบปรับ  จํานวน 12,142 ราย จํานวนเงิน
คาปรับ 12,781,900 บาท และเมื่อเปรยีบเทียบจํานวน
ผูกระทําผิดท่ีถูกจับกุมกับปงบประมาณท่ีผานมา พบวา 
จํานวนผูกระทําผิดท่ีถูกจับกุมในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไมลดลง เน่ืองจากกรุงเทพมหานคร เพ่ิมจํานวนจดุกวดขัน
จับปรับจากเดิม 155 จุด เปน 233 และเพ่ิมความ
เขมงวดในการจับกุมผูกระทําผดิอยางตอเน่ืองสงผลให
จํานวนผูกระทําผิดท่ีถูกจับกุมเพ่ิมข้ึน 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

3)  รอยละความสําเรจ็ในการจัดระเบียบปายโฆษณา 
ตามแผนการจัดระเบียบปายฯ จําแนกรายเขต 
 

รอยละ 90 
 

/ 
 

   ดําเนินการจัดระเบียบปายโฆษณาในท่ีสาธารณะบรเิวณ
ถนนสายหลักและถนนสายรอง จํานวน 154 เสนทาง 
จํานวนปายผดิกฎหมายท่ีตรวจพบโดยกรุงเทพมหานคร 
45,746 ปาย ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวน 14,598 ปาย 

4)  รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากตอการ
ออกตรวจจุดกวดขัน ท้ิง จับ-ปรับของสํานักงานเขต 
 

รอยละ 80 
 

/ 
 

   กําหนดตรวจจุดกวดขันท้ิงจับ ปรับในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
จํานวน 61 จุด และดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการออกตรวจจุดกวดขันท้ิงจับ ปรับของ
สํานักงานเขตผลการสํารวจพบวา ประชาชนใหคะแนน
ความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.29 ข้ึนไป) จํานวน  
500 ราย 

 เปาประสงคท่ี 2.1.1.2  นําระบบทอรอยสาย ระบบสาธารณูปโภคลงใตดิน  (1 ตัวช้ีวัดหลัก) 
5)  ความยาวของระยะทางท่ีไดดาํเนินการนําสาย
สาธารณูปโภคตาง ๆ ลงใตดิน 
 

5 กิโลเมตร 
 

 / 
 

  ดําเนินการกิจกรรมติดตามความกาวหนาโครงการนําสาย 
สาธารณูปโภคลงใตดิน จํานวน 2 กลุมโครงการ 
1. โครงการนนทรี ระยะทาง 8.3 กิโลเมตร 
2. โครงการพระราม 3 ระยะทาง 10.3 กิโลเมตร  

                    รวมตัวชี้วัดมิติที ่2.1  ทั้งสิ้น  5 ตัวชี้วัด 3 1 1   

มิติท่ี 2.2  พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวกระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ี  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด  10 โครงการ  8 กิจกรร   491.22 ลานบาท) 
 เปาหมายท่ี 2.2.1  กรุงเทพมหานครเปนมหานครท่ีรมรื่นดวยพรรณไม มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการพักผอนเพียงพอตามมาตรฐานสากล  (2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 2.2.1.1  พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวสําหรับพักผอนหยอนใจและสรางความรมรื่นเพ่ิมขึ้นกระจายท่ัวในพ้ืนท่ี  (3 ตัวช้ีวัด) 
1)  ขนาดพ้ืนท่ีซึ่งถูกพัฒนาเปนพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบ 
 ของสวนสาธารณะ/สวนหยอม 
 

38.7 ลาน ตร.ม. 
(24,187.5 ไร) 

 

/     
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

2)  ขนาดพ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืนของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน   
 

12.19  
ลาน ตร.ม. 

(7,618.75 ไร) 

/     

3)  จํานวนสวนสาธารณะหลัก  
 

38 แหง 
 

/ 
39 แหง 

    

 เปาประสงคท่ี 2.2.1.2  อนุรักษ ฟนฟูและรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมท่ีดีของกรงุเทพมหานคร  (1 ตัวช้ีวัด) 
4)  ขนาดพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสภาพแวดลอมท่ีดีของเมือง 
ตอประชากรเพ่ิมข้ึน 
 

188.25 
ลาน ตร.ม. 

(117,655 ไร) 

/ 
153.094 
ลาน ตร.ม. 

    

                    รวมตัวชี้วัดมิติที ่2.2  ทั้งสิ้น  4 ตัวชี้วัด 4     

มิติท่ี 2.3  ระบบขนสงมวลชนท่ัวถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคลองตัว และมีทางเลือก  (2 เปาหมาย  6 เปาประสงค  12 ตัวชี้วัด  55 โครงการ  40,642.14 ลานบาท)     
 เปาหมายที่ 2.3.1  ประชาชนเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทาง ไมตองพ่ึงพารถสวนบุคคล  (4 เปาประสงค  8 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 2.3.1.1  ขยายระบบขนสงมวลชนใหครอบคลมุพ้ืนท่ี  (2 ตัวช้ีวัด) 
1)  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีใชระบบขนสง 
มวลชนกรุงเทพมหานคร 
 

รอยละ 5 
(เทียบกับ 
 ป 2560) 

 

/ 
รอยละ 7.92 

(เทียบกับ 
ป 2560) 

 

   ในป 2562 มีผูใชบริการระบบขนสงมวลชน
กรุงเทพมหานคร (BTS) เฉลี่ย 7.09 แสนเท่ียวคน/วัน 
(ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562) เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 
7.92 จากป 2560 ท่ีมีผูใชบริการฯ เฉลีย่ 6.565 แสน
เท่ียวคน/วัน  

2)  มีรายงานท่ีสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสงมวลชน 
 

1 ผลงาน 
 

/ 
1 ผลงาน 

 

   มีการจัดทําแนวทางการเช่ือมตอการเดินทางดวย Sky 
Walk ซึ่งรวบรวมขอกําหนด หลักเกณฑตางๆ ขอมูลจุด
เช่ือมตอปจจุบันและวิเคราะห รวมถึงการออกแบบและ
ประมาณราคา โครงสราง  จุดท่ีควรพัฒนาเพ่ิมเตมิใน
อนาคต 

 เปาประสงคท่ี 2.3.1.2  เพ่ิมเสนทางจักรยานใหมีความสะดวกและท่ัวถึง  (3 ตัวช้ีวัด) 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

3)  จํานวนเสนทางจักรยานท่ีเพ่ิมข้ึนหรือไดรับการ
ปรับปรุง 

1 เสนทาง 
 

/ 
1 เสนทาง 

 

   จัดทําทางจักรยานในถนนท่ีมีการกอสรางใหม คือ โครงการ 
กอสรางถนนศรีนครินทร-รมเกลา ชวงท่ี 2 กอสรางถนน 
ศรีนครินทร-รมเกลา จากคลองหัวหมากถึงคลองลําสาล ี

4)  รอยละของผูสัญจรดวยจักรยาน 
 

รอยละ 2 
(เทียบกับปกอนหนา) 

/    สํานักการจราจรและขนสงไมไดสาํรวจขอมูลจาํนวนผูสัญจร 
ดวยจักรยานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2562 

5)  รอยละความสําเรจ็ของการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
เพ่ือสนับสนุนการใชจักรยาน 
 

รอยละ 100 
 

/ 

รอยละ 100 
 

   จัดหาท่ีจอดรถจักรยานชนิดสําเร็จรูป เคลื่อนยายได พรอม
ปายสัญลักษณ 50 ชุด บริเวณเสนทางจักรยานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 เปาประสงคท่ี 2.3.1.3  สงเสรมิการเดินทางทางนํ้า  (2 ตัวช้ีวัด) 
 
6)  จํานวนทาเรือโดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนหรือปรับปรุงทาเรือท่ีมี
อยูเดิมใหเดินทางปลอดภัยสะดวกตอการใชงาน 
 

เปดเพ่ิมหรือ 
ปรับปรุงทาเรือ 

ปละ 5 ทา 
 

 /   ปรับปรุงทาเรือเดิม 27 ทา กอสรางทาเรือใหม 1 ทา 
ปรับปรุงทาเทียบเรือคลองภาษีเจริญ 13 ทา (ตอเน่ือง 2 
ป :2562-2563) และอยูระหวางขออนุมติโครงการ
ปรับปรุงทาเทียบเรือคลอวแสนแสบ สวนตอขยาย จํานวน 
15 ทา (ปรับปรุง 14 ทา กอสรางใหม 1 ทา) 

7)  รอยละความสําเรจ็ของการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
เพ่ือสนับสนุนการเดินทางทางนํ้า 
 

รอยละ 70 
 

/ 

รอยละ 100 
 

   อยูระหวางดําเนินการติดตั้งปายแนะนําทาเทียบเรือ รวม 
205 จุด เพ่ือแนะนําเสนทางจากถนนสายหลักสูทางเรือ
ตาง ๆ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

 เปาประสงคท่ี 2.3.1.4  ผลักดันใหเกิดการปฏิรูปประสิทธภิาพและคุณภาพการดําเนินงานของรถโดยสารสาธารณะ  (1 ตัวช้ีวัด) 
8)  ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 

รอยละ 60 
 

   / ชะลอดําเนินการปรับปรุงปายหยดุรถโดยสารประจําทาง  
(Bus-Stop) รูปแบบใหม 500 ปาย เน่ืองจาก 
กรมการขนสงทางบกอยูระหวางดาํเนินการปฏริูปเสนทาง
เดินรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งหากดําเนินการแลวเสร็จจะทําใหเสนทางการ
เดินรถเปลี่ยนไป 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

เปาหมายที่ 2.3.2  การจราจรมีความคลองตัว ไมแออัด  (2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 2.3.2.1  เพ่ิมประสิทธิภาพโครงขายถนนในกรุงเทพมหานคร  (1 ตัวช้ีวัด) 
 
9)  ถนนมีการเช่ือมโยงโครงขายใหมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 
 

2 เสนทาง 
 

/ 
5 เสนทาง 

 

   ดําเนินการกอสรางปรบัปรุงถนนสายหลัก สะพานขามทาง
แยกอุโมงคลอดใตทางแยก โครงการตอเช่ือม/ทางเช่ือมท้ังสิ้น 
22 โครงการ กอสรางแลวเสรจ็จํานวน 5 โครงการ อยู
ระหวางดําเนินการ 17 โครงการ 

 เปาประสงคท่ี 2.3.2.2  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจร  (3 ตัวช้ีวัด) 
 
10)  รอยละของกลอง CCTV เพ่ือการจราจรท่ีไดรับ 
การติดตั้ง/บํารุงรักษา 
 

รอยละ 70 
 

/ 
รอยละ 100 

 

   ดําเนินการบํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
เปนประจาํทุกเดือน เพ่ือการตรวจสอบและสั่งการแกไข
ปญหาการจราจร การบริหารจดัการ รวมถึงตรวจวัดและ
รายงานสภาพการจราจร และไมไดรับงบประมาณติดตั้งใหม 

11)  ถนน/ทางแยกท่ีนําเทคโนโลยีมาใชในการจัด 
ระบบจราจร 
 

รอยละ 2 ของ 
จํานวนทางแยกที

ควบคุม สัญญาณไฟ
จราจร 

   / ไมไดรับงบประมาณในการติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณ 
ไฟจราจรทางแยก แบบ Adaptive Control 
 

12)  รอยละความสําเร็จของการวิเคราะหขอมูลเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการดานการจราจร 
 

รอยละ 80 
 

 / 
รอยละ 70 

 

  1. อยูระหวางปรับปรุงสถิติจราจรรายป 
2. ดําเนินการจัดทําโปรแกรมประยุกตเพ่ือการบูรณาการ
ขอมูลของสํานักการจราจรและขนสง โดยจดัทํา Platform 
กลางเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการขอมลูและการ
เช่ือมตอขอมูลระหวางหนวยงานภายในและภายนอก 
เรียบรอยแลว 

                  รวมตัวชี้วัดมิติที่ 2.3  ทั้งสิ้น  12 ตัวชี้วัด 8 2  2  
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

มิติท่ี 2.4  การใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพพลังงานทางเลือก  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด  10 โครงการ  49.86 ลานบาท) 
 เปาหมายท่ี 2.4.1  กรุงเทพมหานครเปนเมืองท่ีประหยัดพลังงาน ใชพลังงานสะอาดท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  (2 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 2.4.1.1  ลดการใชพลังงานของหนวยงานกรุงเทพมหานคร  (1 ตัวช้ีวัด) 
1)  อัตราการเพ่ิมปรมิาณการใชพลังงานของหนวยงาน 
ลดลง 
      -  พลังงานไฟฟาไมเกินรอยละ  
      -  พลังงานเช้ือเพลิงไมเกินรอยละ  

 
 

5 
1 

 /   ขอมูลการใชพลังงานของหนวยงานกรุงเทพมหานคร 
(ณ วันท่ี 4 กันยายน 2562) ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
และเช้ือเพลิงลดลง 
 

 เปาประสงคท่ี 2.4.1.2  ประชาชนมีสวนรวมในการประหยัดพลงังาน  (1 ตัวช้ีวัด) 
3)  รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึง
การมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน 
 

รอยละ 80 
 

/ 
รอยละ 
100 

   ประชาชนผูเขารวมโครงการรณรงควันสิ่งแวดลอมโลก 
และโครงการปดไฟ 1 ช่ัวโมง เพ่ือลดโลกรอน ตระหนักถึง 
การมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน รอยละ 100 

                   รวมตัวชี้วัดมิติที่ 2.4  ทั้งสิ้น  2 ตัวชี้วัด 1 1    

                 รวมตัวช้ีวัดดานท่ี 2 ท้ังส้ิน  23 ตัวช้ีวัด 16 4 1 2  
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สรุปวิเคราะหผลดําเนินการดานท่ี 2 
 

มิติท่ี 2.1  ภูมิทัศนสวยงาม 
การดําเนินการของกรุงเทพมหานครในมิติท่ี 2.1  ภูมิทัศนสวยงาม มีเปาหมายหลักคือปรับปรุงทัศนียภาพของ

เมืองใหแลดูสะอาด และเพ่ือใหเปาหมายดังกลาวบรรลุผล กรุงเทพมหานครไดมีการดําเนินการ ดังนี้ 
การจัดระเบียบทางเทา เพ่ือควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอยใหเปนไปตามกฎหมาย  กรุงเทพมหานครได

ดําเนินการจัดระเบียบหาบเร – แผงลอยเพื่อคืนทางเทาใหกับประชาชนอยางตอเนื่อง    มีการขยายเวลา
แผนปฏิบัติการการจัดระเบียบหาบเร-แผงลอย ออกไปถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 กรุงเทพมหานครไดมีประกาศยกเลิกจุดผอนผันเพ่ิมข้ึน จํานวน 16 จุด ทําใหจํานวนจุดผอนผันท่ีไดมี
ประกาศยกเลิกแลว เพ่ิมจํานวนเปน 508 จุด ผูคาท่ีถูกยกเลิก จํานวน 12,150 ราย และคงเหลือจุดผอนผันท่ียัง
ไมไดประกาศยกเลิก จํานวน 175 จุด ผูคา 8,021 ราย ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบของ 19 สํานักงานเขต 
โดยจุดผอนผันท่ีประกาศยกเลิกแลวท้ังหมดเปนพ้ืนท่ีเปาหมายสําคัญท่ีกรุงเทพมหานครยังคงตองเฝาระวัง ตรวจตรา
กวดขันหามมิใหผูคากลับมาคาขาย/ตั้งแผงคากีดขวางทางเทาไดอีกอยางเด็ดขาด สวนจุดผอนผันท่ียังไมไดประกาศ
ยกเลิก กรุงเทพมหานครยังคงควบคุมอยางเขมงวดเพ่ือใหผูคาปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขการคาขายในพ้ืนท่ี
สาธารณะท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด  เม่ือพิจารณาผลสําเร็จในการบังคับการจากการสุมตรวจพ้ืนท่ีโดยสํานักเทศกิจ 
พบวาพ้ืนท่ีเปาหมาย รอยละ 98.03 ไมพบการฝาฝน อยางไรก็ตาม จากผลการจับกุมและดําเนินคดีผูกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 (เฉพาะฐานความผิด
ตามมาตราท่ี 20 ปรุงอาหารขายหรือจําหนายสินคาบนถนน หรือในสถานสาธารณะ ฯลฯ) ระหวางเดือนตุลาคม 
2561 - สิงหาคม 2562  มีผูกระทําผิดถูกจับกุมและดําเนินคดี จํานวน 176,566 ราย จํานวนเงินคาปรับ 
88,958,150.- บาท แสดงใหเห็นวาผูคายังมีการฝาฝน/กระทําผิดอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงกรุงเทพมหานคร
จําเปนตองเพ่ิมความเขมงวดกวดขันอยางจริงจัง และตอเนื่องตอไป 

การกวดขันจับปรับผูฝาฝนจอดหรือขับข่ีรถยนต รถจักยานยนต หรือลอเลื่อนบนทางเทา และท่ีสาธารณะ 
กรุงเทพมหานครโดยสํานักงานเขตไดดําเนินการตามมาตรการตางๆอยางตอเนื่อง อาทิ เพ่ิมจํานวนจุดกวดขันจับ
ปรับบริเวณถนนสายหลัก /ถนนท่ีมีการจราจรหนาแนน จาก 155 จุด เปน 233 จุด และเปลี่ยน/หมุนเวียนท่ีตั้งจุดจับ
ปรับไปเรื่อยๆ เนนจุดท่ีมีปญหาการฝาฝน/มีการรองเรียนจากประชาชนจํานวนมาก เพ่ิมอัตราคาปรับใหสูงข้ึนจาก 
500 บาท เปน 1,000 บาท และจาก 1,000 บาท เปน 2,000 บาท ผลการบังคับการในปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 กรุงเทพมหานครสามารถจับกุมผูกระทําผิดไดถึง 15,698 ราย เงินคาปรับ จํานวน 12,781,900.- บาท 
สถานการณในภาพรวม มีผูกระทําผิดท่ีถูกจับกุมเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา ซ่ึงเปนผลมาจากการดําเนินมาตรการเพ่ิม
จํานวนจุดจับปรับโดยเนนพ้ืนท่ีท่ีมีปญหา และจากการท่ีผูบริหารกรุงเทพมหานครกําชับใหสํานักงานเขตเพ่ิมความ
เขมงวดกวดขันอยางตอเนื่อง ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดตามเปาหมายท่ีผูบริหารกรุงเทพมหานครคาดหวัง คือ
ตองการใหผูกระทําผิดลดลง จึงยังไมสามารถประเมินผลไดในหวงเวลาท่ีมีการดําเนินมาตรการดังกลาว  

การจัดระเบียบปายโฆษณาในท่ีสาธารณะบริเวณถนนสายหลัก และถนนสายรองในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 154 เสนทาง กรุงเทพมหานครไดมีการขอความรวมมือจากเจาของหมูบานจัดสรร คอนโดมิเนียม รานคา 
รานอาหาร และผูประกอบการตาง ๆ มิใหติดตั้งปายโฆษณาในท่ีสาธารณะ มีการจัดเจาหนาท่ีเทศกิจออกกวดขัน 
ตรวจสอบ และจัดเก็บปายโฆษณาผิดกฎหมาย จํานวน 9 ประเภท ท่ีติดตั้ง              โดยไมไดรับอนุญาตบนทาง
เทาสาธารณะบริเวณถนนสายหลัก และถนนสายรองท่ีกําหนด ผูกระทําความผิดดวยการติดตั้งปายผิดกฎหมายท่ีถูก
จับปรับ มีจํานวน 2,614 ราย ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 52 ราย  คิดเปนรอยละ 1.95 ปายผิด
กฎหมายท่ีกรุงเทพมหานครตรวจสอบพบและดําเนินการจัดเก็บ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจํานวน 45,746 ปาย 
ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 14,598 ปาย คิดเปนรอยละ 24.19   

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครไดติดตามความกาวหนาโครงการการนําทอรอยสายระบบสาธารณูปโภคลงใตดิน ซึ่ง
ดําเนินการแลวเสร็จ 2 กลุมโครงการ โครงการกลุมถนนพิษณุโลก ถนนนครสวรรค และถนนเพชรบุรี ผลการ 
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ดําเนินงานระยะทาง 0.50 กิโลเมตร และกลุมโครงการถนนนานา ผลงานระยะทาง 0.75 กิโลเมตร รวม
ผลงานท้ังสิ้น 1.25 กิโลเมตร ผลงานไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 5 กิโลเมตร  รวมท้ังโครงการท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการและคาดวาจะแลวเสร็จเดือนธันวาคม 2562 จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการถนนสาธุประดิษฐและ
ถนนสวางอารมณ ระยะทาง 2 กิโลเมตร และโครงการถนนวิทยุ ระยะทาง 2.10 กิโลเมตร  และคาดวาจะแลวเสร็จ
ป 2563 จํานวน 6 โครงการ รวมท้ังแผนการดําเนินการโครงการนําสายสื่อสารลงใตดินตามบันทึกขอตกลง
มอบหมายดําเนินการนําสายสื่อสารลงใตดินในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวางกรุงเทพมหานครกับบริษัท กรุงเทพธนาคม 
จํากัด ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ 
 

มิติท่ี 2.2  พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวกระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ี 
ผลการดําเนินงานสําคัญท่ีเกิดข้ึนกรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนเพ่ิมข้ึนเปน 8,248 

แห ง  ค ิด เป น พื ้น ที ่ 38 ,850,712.83 ตาราง เมตร  ค ิด เป นส ัดส วนต อประชากร  6 .84 ตร .ม . /คน  
หรือรอยละ 2.48 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ดังกลาวอยู ในรูปแบบพื้นที่สีเขียวยั่งยืนคิดเปนพื้นท่ี 
12,214,903.24 ตารางเมตร หรือ 2.15 ตร.ม./คน พ้ืนที่สวนสาธารณะหลักเพิ่มขึ้นเปน 39 แหง กระจายอยู
ในพ้ืนท่ี 22 เขตของกรุงเทพมหานคร คิดเปนสัดสวน 1.05 ตร.ม./คน และระหวางเดือนตุลาคม 2561- กันยายน 
2562 มีการปลูกไมยืนตนทั่วกรุงเทพมหานคร จํานวน 6,917 ตน พื้นที่สีเขียวซึ่งไมใชสวน ๙ ประเภท ตาม
แผนแมบทพ้ืนท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๖ ไดแก สนามกีฬากลางแจง สนามกอลฟ แหลงน้ํา ท่ีลุม ท่ี
วาง พ้ืนท่ีไมยืนตน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ จํานวน 5,305 แหง คิดเปนพ้ืนท่ี 
155,667,043.88 ตร.ม. คิดเปนสัดสวนตอประชากร 27.40 ตร.ม./คน  

มิติท่ี 2.2  กําหนดใหกรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวกระจายในทุกพ้ืนท่ี 
จากมาตรฐานขององคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) เสนอแนะใหเมืองควรมีสัดสวน 
ของพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชนคิดเปน 9 ตร.ม./คนและจากมาตรการในการเพ่ิมและการจัดการพ้ืนท่ี
สีเขียวในเขตชุมชนอยางยั่งยืน จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนอใหชุมชนขนาดใหญ ไดแก กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนคร 
ควรมีพ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืนอยางนอย 12 ตร.ม./คน และพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการบริการสัดสวน 
อยางนอย 4 ตร.ม./คน 

ผลจากการดําเนินงานกรุงเทพมหานครมีพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวคิดเปนรอยละ 75.99 ของพ้ืนท่ี 
สีเขียวที่องคการอนามัยโลกเสนอแนะ โดยมีสวนสาธารณะหลักใหบริการประชาชนจํานวน 39 แหง  
กระจายอยูในพ้ืนท่ี 22 เขตของกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 26.32 ของคาเปาหมายตามมาตรฐาน 
และพ้ืนสีเขียวยั่งยืนซ่ึงมุงเนนการเพ่ิมพ้ืนท่ีรมเงาโดยการปลูกไมยืนตนคิดเปนรอยละ 27.84 ของคาเปาหมาย 
ตามมาตรฐาน  

จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา แมการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนจะสามารถดําเนินการไดถึง
รอยละ 75.99 ของพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีองคการอนามัยโลกเสนอแนะ แตเปนการเพ่ิมข้ึนในเชิงปริมาณการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว
เชิงคุณภาพยังมีไมเพียงพอ พิจารณาไดจากเมืองท่ีขาดความรมรื่นและมีสภาพความรอนสูงภายในเมือง ดังนั้น
หนวยงานตองใหความสําคัญในการแกไขปญหาการกระจายตัวของพรรณไมเพ่ือสรางรมเงาใหแกเมืองเปนอันดับ
แรกโดยการเพ่ิมปริมาณการปลูกไมยืนตนในพ้ืนท่ีสวนตาง ๆ ของเมืองใหมากข้ึน 

ในสวนของสวนสาธารณะหลักซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีประชาชนจะสามามารถใชเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการพักผอน
หยอนใจและดําเนินกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ แมจะไมมีใหบริการมากถึง 28 เขต คิดเปนเพียงรอยละ 56 ของ
เขตในกรุงเทพมหานครเทานั้น แตหากพิจารณาขอมูลจากฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ซ่ึงแสดงใหเห็นพ้ืนท่ีการใหบริการของสวนสาธารณะหลักระยะทาง 3,000 เมตร โดยรอบพ้ืนท่ีสวนพบวามีพ้ืนท่ีท่ีเปน
ชองวางท่ีประชาชนยังไมสามารถเขาถึงไดคิดเปนมากกวา 92.45 ตารางเมตร หรือรอยละ 5.89 แตเนื่องจากหลายพื้นท่ี
เขตมีขนาดไมกวางมากนัก การเขาถึงพ้ืนท่ีสวนขางเคียงจึงสามารถใชบริการไดโดยไมจําเปนตองมีการสราง 
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สวนสาธารณะหลักในทุกเขต ดังนั้นแมสวนสาธารณะหลักจะยังไมเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดแตหากมีการพิจารณาสรางสวนสาธารณะหลักในพื้นที่ที่ไมสามารถเขาถึงไดนาจะสามารถลดปญหา
ความไมเพียงพอไดระดับหนึ่ง 

ในสวนของการดําเนินการตามมิติท่ี 2.2 พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวกระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ี จะ
สงผลตอความสําเร็จของดานมหานครสีเขียวสะดวกสบายในระดับใดไมสามารถวัดไดเนื่องจากไมมีการระบุแนว
ทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ไว 

มิติท่ี 2.3  ระบบขนสงมวลชนท่ัวถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคลองตัว และมีทางเลือก 
       การดําเนินการของกรุงเทพมหานครในมิติท่ี 2.3 ระบบขนสงมวลชนท่ัวถึง สะดวก ประหยัด 

การจราจรคลองตัว และมีทางเลือก มีเปาหมายหลักคือ ประชาชนเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ มีทางเลือกในการ
เดินทางไมตองพึงพารถสวนบุคคล และการจราจรมีความคลองตัว ไมแออัด 

       เพ่ือบรรลุเปาหมายใหประชาชนเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไมตองพึงพารถ
สวนบุคคล นั้น กรุงเทพมหานครไดดําเนินการขยายระบบขนสงมวลชนใหครอบคลุมพ้ืนท่ี โดยการจราจรและขนสงได
ดําเนินโครงการบริหารจัดการการเดินรถไฟฟา (BTS) ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงบริษัทกรุงเทพธนาคมเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการเปนประจําทุกป ไดแก โครงการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานครสวนตอขยายสีลม (ตากสิน -  
เพชรเกษม) และบริหารจัดการเดินรถ (ดําเนินการตั้งแตป 2554 ตอเนื่องถึงป 2563) และโครงการบริหารจัดการ
ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร (ดําเนินการต้ังแตป 2555) นอกจากนี้ยังอยูระหวางดําเนินการเพ่ือบริหาร
จัดการระบบขนสงมวลชนสวนตอขยาย ไดแก การคัดเลือกเอกชนเขารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว และ
จางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาและวิเคราะหโครงการรถไฟฟารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา ระยะท่ี 1 (ชวงวัชรพล - 
ทองหลอ) ใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และจัดเตรียม
เอกสารพรอมใหคําปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเขารวมลงทุนโครงการ 

       นอกจากนี้ สํานักการจราจรและขนสงไดมีแผนการดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาระบบขนสงมวลชน ดวยการศึกษาสํารวจวิจัยทางดานการจราจรและความตองการในการเดินทางภายใน
พ้ืนท่ีนํารองบริเวณกรุงเทพมหานครชั้นใน และโครงการจัดทําแผนพัฒนาระบบการจราจรและขนสง ระยะ ๒๐ ป 
แตไมไดรับงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการในป 2562 แตท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดังกลาว สํานักการจราจร
และขนสงไดดําเนินกิจกรรมการจัดทําแนวทางการเชื่อมตอการเดินทางดวย Sky Walk โดยไมใชงบประมาณ เพ่ือให
เกิดแนวทางในการจัดทําเสนทางเชื่อมตอ Sky Walk  จากระบบขนสงมวลชนหลักสูสถานท่ีตาง ๆ รวมถึง
ดําเนินการกอสรางทางเดินยกระดับ (Sky Walk) ลานจอดรถแลวจร (Park & Ride) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนในการเดินทาง  

       ในการสรางทางเลือกในการเดินทางของประชาชนนั้น กรุงเทพมหานครการดําเนินการเพ่ือเพ่ิม
เสนทางจักรยานใหมีความสะดวกและท่ัวถึง ปจจุบันกรุงเทพมหานครมีทางจักรยาน 70 แหง รวมระยะทางท้ังสิ้น  447 
กิโลเมตร (หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2559) และไดดําเนินการเพ่ือสรางเสนทางจักยานเพ่ิมเติมบริเวณถนนท่ีมีการ
กอสรางใหมและมีทางเทากวางกวา ๑.๒๐ เมตร จํานวน 1 เสนทาง ไดแก ถนนศรีนครินทร-รมเกลา ชวงท่ี 2 จากคลอง
หัวหมากถึงคลองลําสาลี และดําเนินมาตรการเพ่ือสนับสนุนการใชจักรยานของประชาชน โดยสํานักการจราจรและ
ขนสงไดจัดหาท่ีจอดรถจักรยานชนิดสําเร็จรูปเคลื่อนยายได พรอมปายสัญลักษณ 50 ชุด สําหรับบริการประชาชน
ตามเสนทางจักรยานตาง ๆ นอกจากนี้ไดดําเนินโครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร (ระยะท่ี 2) โดยมี
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัดเปนผูรับสัมปทาน ซ่ึงไดออกมาตรการคุมครองอุบัติเหตุแกผูขับข่ีจักรยานในโครงการ
จักรยานสาธารณะปนปน โดยไดทํากรมธรรมประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากการใชรถจักรยานของโครงการฯ ใหกับ
สมาชิกโครงการฯ กับบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) รวมกับโรงพยาบาลเครือขายจํานวน 66 แหง และ
ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมเพ่ือการเสนอออกขอบังคับทางจักรยาน รวมกับสํานักงานตํารวจนครบาลและ
สํานักงานเทศกิจ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยแกผูใชทางจักรยาน 

-63- 



 
       นอกจากนี้ ในการสรางทางเลือกในการเดินทางของประชาชนนั้น กรุงเทพมหานครยังไดสงเสริมการ

สัญจรทางน้ํา โดยสํานักการจราจรและขนสงไดดําเนินการปรับปรุงทาเทียบเรือคลองภาษีเจริญ 13 ทา 
(ตอเนื่อง 2 ป : 2562-2563) และอยูระหวางขออนุมัติโครงการปรับปรุงทาเทียบเรือคลองแสนแสบ  สวน
ตอขยาย จํานน 15 ทา (ปรับปรุง 14 ทา กอสรางใหม 1 ทา) ท้ังนี้ไดมีการกําหนดเสนทางเดินเรือสายใหม เพ่ือ
สนับสนุนการสัญจรทางน้ําจํานวน 2 เสนทาง คือ เสนทางเดินเรือคลองแสนแสบสวนตอขยายจากทาเรือวัดศรีบุญ
เรืองถึงสํานักงานเขตมีนบุรี และเสนทางทาเรือสะพานตากสิน-เพชรเกษม คลองภาษีเจริญ ถึงทาวัดกําแพงบาง จาก
คลองบางกอกใหญ และสํานักการจราจรและขนสงไดดําเนินการติดตั้งปายแนะนําทาเทียบเรือ รวม 205 จุด เพ่ือ
แนะนําเสนทางจากถนนสายหลักสูทางเรือตาง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในสวนของรถโดยสารสาธารณะ ซ่ึงเปน
ทางเลือกหนึ่งของการเดินทางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครนั้น สํานักการจราจรและขนสงไดปรับปรุงชองทางการเดินรถโดยสาร
ดวนพิเศษ (BRT) และกอสรางศาลาท่ีพักผูโดยสารเพ่ิมเติม สวนการดําเนินการปรับปรุงปายหยุดรถโดยสารประจําทาง 
(Bus-Stop) รูปแบบใหม 500 ปาย นั้น เนื่องจากกรมการขนสงทางบกไดดําเนินการปฏิรูปเสนทางเดินรถโดยสาร
ประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงตองชะลอการดําเนินงานออกไปกอน 
                  ในสวนของการผลักดันใหการจราจรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีความคลองตัว ไมแออัดนั้น 
กรุงเทพมหานครโดยสํานักการโยธามีการดําเนินการโครงการในป พ.ศ. 2562 จํานวน 22 โครงการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพถนนท่ีมีอยูเดิมโดยการกอสราง (ถนนสายหลัก สะพานขามทางแยก ทางลอด และสะพานขามแมน้ํา
เจาพระยา) เปนการเชื่อมโยงโครงขายถนนสายหลักและสายรอง เพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยูเดิม พัฒนา
โครงขายถนนตามท่ีผังเมืองกําหนด ขยายชองจราจรเพ่ือรองรับปริมาณการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เพ่ือลด
ปญหาการจราจรติดขัด กําหนดเปาหมายใหแลวเสร็จตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร กําหนดไว 2 
เสนทาง/โครงการ ผลงานในป 2562  ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 5 โครงการ คือ  1. โครงการ
กอสรางถนนศรีนครินทร-รมเกลาชวงท่ี 2 2. โครงการกอสรางทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคําแหง –ถาวรธวัช 3. 
โครงการกอสรางถนนศรีนครินทร- รมเกลาชวงท่ี 5  4. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ชวงจากถนน
วิภาวดีรังสิต-ถนนประชาสงเคราะห 5. โครงการตอเชื่อมศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 กับถนนกําแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) และอยูระหวางดําเนินการ 17 โครงการ   

       กรุงเทพมหานครไดดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจร โดยโครงการ 
ท่ีนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค ท้ังหมดอยูในความรับผิดชอบของสํานักการจราจรและขนสง ซ่ึงดําเนินการ 
บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เพ่ือการตรวจสอบและสั่งการแกไขปญหาการจราจรและ 
การบริหารจัดการจราจร แตในปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักการจราจรและขนสงไมไดรับงบประมาณ 
ในการจัดหาและปรับปรุงระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร จึงเปนเพียง 
การบํารุงรักษากลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และระบบบริหารจัดการท่ีมีอยูเดิมเทานั้น นอกจากนี้สํานักการจรจา
จรและขนสงมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจบริเวณ 
ทางแยก โดยการติดต้ังชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไรสาย จากทางแยกท้ังหมด 509 ทางแยก (ขอมูลป 2560) 
ในปงบประมาณ พ..ศ. 2561 ติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไรสาย จํานวน 481 ทางแยก แตไมไดรับ
งบประมาณในการพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยก แบบ Adaptive Control  
ในป 2562 นอกจากนี้สํานักการจราจรและขนสงอยูระหวางการจัดทําฐานขอมูลการจราจรซ่ึงปรากฏในหนังสือสถิติ
การจราจร เชน ปริมาณการจราจรและอัตราเร็วในการเดินทาง สถิติอุบัติเหตุจราจร ขอมูลสะพาน สัญญาณไฟและ
อุปกรณความปลอดภัย เปนตน ซ่ึงเปนฐานขอมูลท่ีมีการจัดเก็บทุกป และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานัก
การจราจรและขนสงจางท่ีปรึกษาประจําเพ่ือสํารวจออกแบบศึกษารายละเอียดเบื้องตน วิเคราะหและประเมินผล 
และนําขอมูลเหลานั้นจัดทําเปนแนวทางสําหรับการดําเนินงานการแกไขปญหาจราจรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท้ัง
ระบบในภาพรวม พ้ืนท่ีเฉพาะจุด และระบบขนสงมวลชน รวมท้ังสํานักการจราจรและขนสงไดดําเนินการจัดทําโปรแกรม 
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ประยุกตเพ่ือการบูรณาการขอมูลของสํานักการจราจรและขนสง โดยจัดทํา Platform กลาง เพ่ือเปนศูนยกลางใน
การบริหารจัดการขอมูลและการเชื่อมตอขอมูลระหวางหนวยงานภายในและภายนอก เพ่ือสนับสนุนงานดานการ
จัดการจราจรและภารกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  
 

มิติท่ี 2.4 การใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก 
       กรุงเทพมหานครดําเนินการเพ่ือการเปนเมืองท่ีประหยัดพลังงานใชพลังงานสะอาดท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ดวยการลดการใชพลังงานของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักการโยธาอยูระหวางดําเนินการ
ออกแบบอาคารประหยัดพลังงานท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหมภายใตมาตรฐานดานพลังงาน เชน ใชหลอดไฟฟา
แบบ LED และเครื่องปรับอากาศท่ีมีคา COP มากกวาหรือเทากับ 3.22 เปนตน จํานวน 1 อาคาร ไดแก อาคาร
สํานักงานเขตลาดกระบังแหงใหม และการสํารวจอาคารราชการของกรุงเทพมหานครเพ่ือจัดทําแผนงานการ
ปรับปรุงอาคารใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) เปาหมาย 3 อาคาร/ป 
ดําเนินการแลวเสร็จท้ัง 3 อาคาร (วชิรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณ และโรงพยาบาลกลาง)  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชระบบการจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy Management System: BEMS) สํานัก
สิ่งแวดลอม ดําเนินการในลักษณะของงานประจํา โดยดําเนินการสํารวจสถานะการใชงานของอุปกรณระบบ 
BEMS ท่ีติดต้ัง ณ สํานักงานเขต อยางไร ก็ตามสํานักสิ่งแวดลอมไมไดรับงบประมาณจางเหมาซอมบํารุงระบบ BEMS 
มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทําใหระบบ BEMS ท่ีติดตั้งภายในสํานักงานเขตสวนใหญไมสามารถใชงานได 
สําหรับการมีสวนรวมของขาราชการ และลูกจางใหใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ สํานักสิ่งแวดลอม 
ดําเนินการรวบรวมขอมูลการใชพลังงานของหนวยงานกรุงเทพมหานคร 77 หนวยงาน โดยรวบรวมขอมูลปริมาณ
กา ร ใ ช พลั ง ง า น ไฟฟ าและเชื้ อ เพลิ งผ านระบบรายงานข อมู ลการใช พลั งงานของกรุ ง เทพมหานคร 
(http://203.155.220.177/energy)  สํานักการโยธาและสํานักสิ่งแวดลอมดําเนินการตามมาตรการดานการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการใชพลังงานทางเลือก ตามแผนแมบทกรุงเทพมหานครวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 สําหรับมาตรการท่ียังไมสามารถดําเนินการไดในป 2562 ไดแก การใชยานยนต
มลพิษต่ํา (Low Emission Vehicles : LEV) สําหรับรถยนตราชการของกรุงเทพมหานคร  

       นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครโดยสํานักสิ่งแวดลอมดําเนินการสรางการมีสวนรวมในการประหยัด
พลังงานรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดําเนินการรณรงคเผยแพรความรูดานการประหยัด
พลังงานและพลังงานทดแทน ผานโครงการปดไฟ 1 ชั่วโมง เพ่ือลดโลกรอน (60+ Earth Hour) เม่ือวันท่ี 30 
มีนาคม 2562 และโครงการรณรงควันสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน เพ่ือสานตอโครงการรณรงคลดปญหาภาวะโลกรอนในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
เผยแพรการจัดกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติการลดภาวะโลกรอนของกรุงเทพมหานคร และเปนตนแบบในการสราง
จิตสํานึกของประชาชน และนําไปสูการดําเนินการลดปญหาภาวะโลกรอนอยางเปนรูปธรรมตอไป 
  
ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนา 

มิติท่ี 2.1  ภูมิทัศนสวยงาม 
       ปญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ  
1. ขอจํากัดดานอัตรากําลังของเจาหนาท่ีเทศกิจ  และการมีภารกิจเรงดวนพรอมกันหลายเรื่อง 

ทําใหเจาหนาท่ีไมสามารถเฝาระวัง ตรวจตราพ้ืนท่ีไดตลอด 24 ชั่วโมง 
2. การดําเนินการการนําสายสาธารณูปโภคลงใตดิน เปนภารกิจของการไฟฟานครหลวง 

ท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐบาล สํานักการโยธาเปนเพียงหนวยงานประสานงานติดตามขอมูลผลการดําเนินงานและ
แผนงานของการไฟฟานครหลวง  
         

-65- 



      ขอเสนอแนะ   

• บริหารจัดการ  
1. การสงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดระเบียบเมือง 

รวมท้ังการรณรงคใหประชาชนมีจิตสํานึกสาธารณะ   
2. สํานักการโยธาควรมีการติดตามและประสานขอมูลอยางจริงจังและตอเนื่อง  

• ดานกฎหมาย  
           เพ่ิมความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมายกับผูท่ีฝาฝน/สรางปญหาตอทัศนียภาพและภูมิทัศน

ของเมือง 
       คาดการณแนวโนม   
        การนําสายสาธารณูปโภคลงใตดินปจจุบันอยูระหวางดําเนินการหลายเสนทาง และคาดวา 

จะทยอยแลวเสร็จ และตามแผนงานจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2564 หลายโครงการ จะทําใหกรุงเทพมหานคร               
มีทัศนียภาพท่ีสวยงามปราศจากสายรกรุงรังบริเวณแนวถนน 
 

มิติท่ี 2.2  พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวกระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ี 
       ปญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ  
1. ทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวของเมืองขาดแผนหลักท่ีชัดเจนในการอนุรักษ ฟนฟู  

รักษา และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของเมืองปจจุบันหลายเขตหนวยงานไมสามารถจัดหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีสี
เขียวในรูปแบบสวนได 

 2. ขาดการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานท้ังในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร  
การพัฒนาเมืองท่ีเกิดข้ึนทําใหพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองท่ีมีไมเพียงพออยูแลวไดรับความเสียหายเพ่ิมข้ึนและลดจํานวนพื้นท่ี
ลง เชน การกอสรางระบบขนสงมวลชนขนาดใหญทําลายไมยืนตนที่ปลูกไวโดยไมมีการปลูกทดแทนการ
ปรับปรุงทางเดินเทามีการปดทับโคนตนไมดวยซีเมนตทําใหตนไมเติบโตไมได แคระแกรน การตัดแตงทรงพุม
ตนไมโดยไมคํานึงถึงหลักการตัดแตงที่ถูกตองทําใหตนไมไดรับความเสียหาย และสูญเสียรมเงาที่เปนสิ่งจําตอการ
ลดปญหาความรอนภายในเมือง เปนตน 

 3. การจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาเปนสีเขียวนโยบายไมชัดเจน เปลี่ยนแปลงไปตามวาระ 
ของผูบริหาร ไมมีนโยบายในการจัดหาท่ีดินเปนของตนเองเนนใชขอรับการสนับสนุนโดยขอใชพ้ืนท่ีของ
หนวยงานภาครัฐตาง ๆ โดยวิธีเชา ซ่ึงแนวทางดังกลาวสงผลใหกรุงเทพมหานครไมสามารถคาดการณ 
การพัฒนาพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ/สวนหยอมและการกระจายตัวของพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการบริการใหแกประชาชน 
ไดอยางท่ัวถึงและเหมาะสม และในระยะยาวหากหนวยราชการท่ีเปนเจาของท่ีดินมีความประสงคจะนําพ้ืนท่ี
ดังกลาวเพ่ือนําไปใชในภารกิจอ่ืนๆ พ้ืนท่ีสวนสาธารณะท่ีมีอยูมีแนวโนมลดลง 

• ดานกฎหมาย  
   1. กฎหมายไมเอ้ือใหหนวยงานระดับทองถ่ินสามารถนํามาตรการทางเศรษฐศาสตร 

และมาตรการทางภาษีมาใชเพ่ือการผลักดันใหภาคสวนตางๆ รวมอนุรักษ ฟนฟู รักษา และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
ของเมืองไดแมจะมีพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.๒๕๖๒ บังคับใชแลว 

• ดานงบประมาณ  
ท่ีดินมีราคาสูง การใชประโยชนท่ีดินมุงเนนใหความสําคัญทางดานธุรกิจและพ้ืนท่ี 

อยูอาศัยเปนหลักพิจารณาไดจากการจัดทําผังเมืองรวมทุกฉบับมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนพ้ืนท่ีสีเขียวไปเปน
พ้ืนท่ีเพ่ือการพานิชยและอยูอาศัยมากข้ึน 
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• ดานอ่ืนๆ  
พ้ืนท่ีสีเขียวซ่ึงพัฒนาไวแลวเกิดความเสียหายและถูกทําลายจากนโยบายการพัฒนา 

โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาสาธารณูปโภคของเมือง และจากประชาชน 
 

       ขอเสนอแนะ 

• บริหารจัดการ  
๑. สรางความชัดเจนของทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวของเมืองโดยจัดทําแผนยุทธศาสตร การ

พัฒนาสีเขียวของกรุงเทพมหานครเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาใหมีความชัดเจนเพ่ือใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปน
เครื่องมือในการทํางานรวมกัน 

 ๒. ผลักดันใหเกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมเติม 
จากระบบฐานขอมูลพ้ืนท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานครท่ีมีอยูแลว เชนระบบบริหารจัดการไมยืนตนของ
กรุงเทพมหานคร ระบบบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของกรุงเทพมหานคร เปนตน 
 ๓. ควรมีนโยบายในการจัดหาพ้ืนท่ีดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวเปนของกรุงเทพมหานครเอง 
เพ่ือใหพ้ืนท่ีการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวเกิดความเหมาะสม และสามารถควบคุมการกระจายตัวของพ้ืนท่ีสีเขียวได
ครอบคลุมการใหบริการประชาชน 

 ๔. การบูรณาการการทํางานของหนวยงานของกรุงเทพมหานครนําหลักการ 4M  
(Man Money Material Management) มาใช เชน ควรมีกระบวนการจัดหาท่ีดินซ่ึงเปนของตนเอง กระจายความ
เสี่ยง ของหนวยงานเพ่ิมความโปรงใสตามกรอบภารกิจของหนวยงานลดภาระงานของหนวยงานตาง ๆ  
โดยสํานักผังเมืองพิจารณากําหนดความเหมาะสมของพ้ืนท่ีสีเขียวใหสอดคลองกับผังเมืองรวม สํานักการคลังจัดหา
ที่ดินตามแผนแมบทฯ ที่จัดทําขึ้นในฐานะหนวยงานดูแลทรัพยสินของกรุงเทพมหานครและสํานักสิ่งแวดลอม
พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวตามท่ีกําหนด 

 ๕. สอดแทรกการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวไปในทุกมิติของการใชประโยชนท่ีดินและการพัฒนา 
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร เชน  

    ๕.1  การกอสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของเมือง เชนการกอสรางถนน ปรับปรุง 
ทางเทา ปรับปรุงฟนฟูคูคลอง การสรางเสนทางรถไฟฟากําหนดใหการปลูกไมยืนตนเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง เปน
ตน  

๕.๒  นําหลักการดานภูมิทัศนสถาปตยกรรม (Landscape architecture) ใชเพ่ิม 
มูลคาทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมใหแกภาพรวมของพื้นที่กรุงเทพมหานครสรางความสวยงามใหแก
พ้ืนท่ีโดยการออกแบบควบคูไปกับการเพ่ิมความรมรื่นของพรรณไมไมควรดําเนินการสราง ปรับปรุงถนน 
สะพานลอย ทางเทา เกาะกลางถนน ทางจักรยาน เพียงอยางเดียว 

 6. ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานเนนการประเมินผล 
ในรูปแบบการบูรณาการโดยใชพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวเปนหลัก (Agenda) มีเจาภาพหลัก เจาภาพรอง และเจาภาพรวม
ในแตละตัวชี้วัดท่ีชัดเจน 

• ดานกฎหมาย 
๑. ประสานงานกับรัฐบาลเพ่ือขอรับการสนับสนุนนโยบายท่ีสงเสริมหนวยงานของรัฐ 

ในพ้ืนท่ีของทองถ่ินตางๆ รวมท้ังกรุงเทพมหานครพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีวางเปลาท่ีหนวยงานเปนเจาของเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหแกเมืองและลดปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยประชาชน 

 ๒. ประสานงานกับรัฐบาลเพ่ือขอรับการสนับสนุนนโยบายใหทองถ่ินสามารถนํามาตรการ ทาง
ภาษีและมาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใชสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา และสรางความหลากหลาย
ทางชีวภาพใหกับพ้ืนท่ีสีเขียวซ่ึงจะชวยเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจชุมชน 
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 ๓. ผลักดันใหมาตรการทางผังเมืองตามกฎกระทรวงใหใชบงัคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2556 เรื่องการจัดใหมีพ้ืนท่ีโลงเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือสวนสาธารณะ“ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

 4. ผลักดันมาตรการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินตามขอกําหนดของแผนผังการใช 
ประโยชนท่ีดิน การควบคุมความหนาแนน มวลอาคาร และท่ีวางในเรื่องอัตราสวนของท่ีวางตอพ้ืนท่ีอาคารรวม 
(OSR)  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีพ้ืนท่ีวางอันปราศจากสิ่งปกคลุมท่ีมีความสัมพันธกับขนาดพ้ืนท่ีของอาคารโดยใน
สวนพ้ืนท่ีวางอันปราศจากสิ่งปกคลุมดังกลาวไดกําหนดใหมีพ้ืนท่ีน้ําซึมผานไดเพ่ือปลูกตนไมไมตํ่ากวารอยละ 50 
เพ่ือเหตุผลของการบรรเทาปญหาน้ําทวมขังบนพ้ืนผิวและลดปญหาภาวะโลกรอนและใหมีพ้ืนท่ีน้ําซึมผานไดเพ่ือ
ปลูกตนไมไมนอยกวารอยละ 50 ของท่ีวาง 
 

       คาดการณแนวโนม 
กร ุง เทพมหานครม ีพื ้น ที ่ส ีเ ข ีย ว รวม  13,535 แห ง  ค ิด เป น พื ้น ที ่ 121,573.60 ไ ร

(194,517,756.70 ตร.ม.) คิดเปนอัตราสวนตอประชากร 34.24 ตร.ม./คน หรือรอยละ 12.40 ของพ้ืนท่ี
กรุง เทพมหานคร  แบง เปนพื ้น ที ่ส ีเข ียว ซึ ่ง ไมใช สวน 5,305 แหง  คิด เปนพื ้น ที ่ 97,291.90ไร 
(155,667,043.88 ตร.ม.) คิดสัดสวนตอประชากร 27.40 ตร.ม./คน และพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนคิดเปน 
8,248 แหง 24,281.70 ไร (38,850,712.83 ตร.ม.) สัดสวนพื้นที่สีเขียวตอประชากรในรูปแบบ
สวนสาธารณะ/สวนหยอมคิดเปน 6.84 ตร.ม./คน ไดรับการพัฒนาสวนสาธารณะหลัก 39 แหง ครอบคลุม 22 
เขต คิดเปนพ้ืนท่ี 3,737.74 ไร หรือสัดสวนพ้ืนท่ีสวนสาธารณะตอประชากรคิดเปน 1.05 ตร.ม/คน หรือรอยละ 
๐.๓8 ของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

จากขอมูลท่ีผานมาแสดงใหเห็นแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของท่ีพ้ืนท่ีสีเขียวในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
มี แน ว โ น ม จ ะ เ พ่ิ ม จํ า น ว นแ ละ กร ะ จ า ยตั ว เ พ่ื อ ใ ห บ ริ ก า ร ป ร ะช า ช น คร อบ คลุ ม พ้ื น ท่ี เ ขต ต า ง  ๆ  
มีมากข้ึน แตหากจะพิจารณาพ้ืนท่ีสีเขียวเปนรายกลุมเขตพบวาพ้ืนท่ีสีเขียวซ่ึงใหบริการประชาชนเพ่ือการพักผอนหยอน
ใจและชวยรักษาสภาพแวดลอมท่ีดีของกรุงเทพมหานครมีการกระจายตัวท่ีแตกตางกัน  

กรณีพื้นที่ส ีเขียวในรูปแบบสวนกลุ มกรุงเทพใตมีจํานวนเปนอันดับ 1 คือ 3,094 แหง  
กลุมกรุงธนใต กลุมกรุงเทพตะวันออก กลุมกรุงธนเหนือ กลุมกรุงเทพกลาง และกลุมกรุงเทพเหนือตามลําดับ พ้ืนท่ี
เขตพระนครและประเวศมีสวนสาธารณะหลักมาก1 เปนอันดับ 1 จํานวน 4 แหง รองลงมาคือ เขตจตุจักร จํานวน 
3 แหง ปทุมวัน บึงกุม คลองเตย บางเขน ลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก บางกอกนอย และบางพลัด เขตละ 2 แหง 
คลองสามวา ทุงครุ ทวีวัฒนา ลาดพราว ราชเทวี ดอนเมือง สาทร บางคอแหลม บางบอน และบางแค เขตละ 1 แหง  

กรณีพ้ืนท่ีสีเขียวซ่ึงไมไดอยูในรูปแบบสวนจะเปนประโยชนตอการชวยรักษาสภาพแวดลอมท่ีดี ของ
เมืองใหไมเกิดความแออัด เปนเมืองท่ีนาอยูและนามาเยี่ยมเยือน ไดแกสนามกีฬากลางแจง สนามกอลฟ แหลงน้ํา 
ท่ีลุม ท่ีวาง พ้ืนท่ีไมยืนตน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงหลายพ้ืนท่ี 
มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการนันทนาการและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน พ้ืนท่ีริมคลอง  
พ้ืนท่ีใตหรือขางทางดวนหรือทางพิเศษ เปนตน กลุมกรุงเทพใตมีจํานวนมากเปนอันดับ 1 คือ 1,144 แหง กลุม
เทพตะวันออก กลุมกรุงธนใต กลุมกรุงธนเหนือ กลุมกรุงเทพเหนือ และกลุมกรุงเทพกลาง ตามลําดับ ภายใต
พ้ืนท่ีเหลานี้มีเพียงบางประเภทและบางแหงท่ีสามารถนําไปพัฒนาเปนพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนได  
แตเนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวกรุงเทพมหานครไมไดเปนเจาของพ้ืนท่ีจําเปนตองการผลักดันเชิงนโยบายท่ีเหมาะสม 

ท่ีผ านมาการผลักดันทางยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการกรุง เทพมหานครเ พ่ือให
กรุงเทพมหานครเปนมหานครรมรื่นดวยพรรณไม มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการพักผอนเพียงพอตามมาตรฐานสากลมุงเนน
การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการพักผอนหยอนใจและปรับปรุงภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงามกระจายท่ัวพ้ืนท่ี ตลอดจน
ดําเนินความพยายามอนุรักษ ฟนฟู และรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมของเมืองใหดีข้ึน แตเนื่องจากการ
ขยายตัวของระบบขนสงมวลชนขนาดใหญท่ัวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครใหเปนมหานครทางรางประกอบขาดแนว
ทางการปลูกทดแทนท่ีชัดเจนทําใหกรุงเทพมหานครสูญเสียพ้ืนท่ีสีเขียวและไมยืนตนไปเปนจํานวนมาก แนวทาง 
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พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือใชพัฒนาเปนพ้ืนท่ีสวนกรุงเทพมหานครยังคงใชแนวทางการเชา และขอใชพ้ืนท่ีจาก
หนวยงานตาง ๆ เปนหลักซ่ึงขาดความยั่งยืน ควบคุมการกระจายตัวเพ่ือการใหบริการแกประชาชนไดยาก ผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินของกรุงเทพมหานครเปลี่ยนพ้ืนท่ีสีเขียวเปนพื้นที่เพื่อการ
พาณิชยและพ้ืนท่ีอยูอาศัยมากขึ้น การอนุรักษ ฟนฟู และรักษาพื้นที่สีเขียวประเภทอื่น ๆ ไมเอ้ือใหทองถ่ินสราง
ความรวมมือรวมกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนากรุงเทพมหานครรมรื่นดวยพรรณไม มีพื้นท่ี
สีเขียวเพื่อการพักผอนเพียงพอตามมาตรฐานสากลตามเปาหมายที่กําหนดไวจึงมีแนวโนมเปนไปไดยากมาก
ยิ่งข้ึน 

จากเว็บไซดสถิติดานมลพิษทางอากาศแอรวิชวลและองคกรกรีนพีชประจําเอเชียตะวันออกเฉียงใต
รายงานคุณภาพอากาศโลกป 2561 วา กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงท่ีมีปญหาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) มากท่ีสุดเปนอันดับ 24 ของโลก ซ่ึงปจจุบันเริ่มสงผลกระทบตอวิถีชวีิตและสุขภาพ 
ของประชาชน กรมอนามัย โดยกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ใหขอมูลการรับมือกับปญหาดังกลาวคือ 
ตนไม 1 ตน มีความสามารถดูดซับคารบอนไดออกไซด 9-15 กิโลกรัมตอป ผลิตออกซิเจนเพียงพอสําหรับ  
 
 
1 สวนสาธารณะหลัก หมายถึง สวนท่ีมีองคประกอบดังน้ี  1. มีรั้วรอบขอบชิด  2. กําหนดเวลาปด-เปดท่ีแนนอน  3. มีเจาหนาท่ี

ควบคุมดูแลประจํา  4. สามารถรองรับและใหบริการประชาชนท่ัวไป  5. มียามรักษาความปลอดภยัดูแลความปลอดภัย 24 ช่ัวโมง  

6. มีพันธุไมท่ีหลากหลาย มีการปลูกไมดอกไมประดับหมุนเวียนตลอดป  7. มีสิ่งอํานวยตางๆ ท้ังสวนนันทนาการและกีฬา  8. มี

กฎหมายและระเบียบการใชสวนสาธารณะท่ีกรุงเทพมหานครประกาศใชในสวนสาธารณะ 

 

2 คนตอป ดักฝุนและมลพิษทางอากาศ 1.4 กิโลกรัมตอป ลดอุณหภูมิรอบบาน 2-4 องศาเซลเซียส ลดการใช

พลังงานจากเครื่องปรับอากาศรอยละ 10-15 ทําใหบรรยากาศเกิดความสดชื่นผอนคลายเครียด ดูดซับเสียง  

เพ่ิมความชื้นในอากาศ ฟอกอากาศ ลดการเกิดภูมิแพแลหอบหืด และสรางสมดุลระบบนิเวศเปนท่ีอาศัยนกและ
แมลงซ่ึงเปนการนําสภาพธรรมชาติกลับคืนสูเมือง 

ดังนั้นยุทธศาสตรสําคัญท่ีสามารถดําเนินการไดทันที ลงทุนนอย สงผลกระทบสูงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยรวม การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ คือมุงเนนความสําคัญไปท่ีการ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืน2 ในรูปแบบการเพ่ิมปริมาณไมยืนตนใหมากข้ึนในรูปแบบการสรางการเชื่อมตอ 
ของพ้ืนท่ีรมเงาใหแกเมือง ระยะยาวจะเปนสรางสภาพแวดลอมทางธรรมชาติใหสิ่งมีชีวิตตาง ๆ กลับคืนสูเมืองซ่ึงจะ
เปนการมุงเนนการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในเชิงคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

มิติท่ี 2.3  ระบบขนสงมวลชนท่ัวถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคลองตัว และมีทางเลือก 

       ปญหาและอุปสรรค   

• บริหารจัดการ 
1. การบูรณาการระบบขนสงมวลชนระบบรางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จาํเปนตอง 

ไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอก เนื่องจากมีหนวยงานผูรับผิดชอบรถไฟฟานอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร
หลายหนวยงาน เชน การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม) การรถไฟแหงประเทศไทย ในการ
พัฒนาการเชื่อมตอการดําเนินทางดวยรถไฟฟาสายตางๆรวมกัน  

 2. การพัฒนาเสนทางจักรยาน ขาดการศึกษาประเมินศักยภาพของเสนทางจักรยาน 
ท่ีมีอยูเดิม รวมถึงการสํารวจเสนทางใหม ๆ และยังไมมีการกําหนดวัตถุประสงคของเสนทางท่ีชัดเจน ระหวางเสนทาง
จักรยานเพ่ือการทองเท่ียง กับเสนทางจักรยานเพ่ือการเชื่อมตอการเดินทาง  

 3. สํานักการจราจรและขนสงไมไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและความคุมคา 
ของการจัดเสนทางการสัญจรทางน้ําสายใหม และไมไดสํารวจสถิติผูใชงานเพ่ือเชื่อมตอจากทาเรือสูระบบ 
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ขนสงมวลชนประเภทอ่ืน เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนและบริหารจัดการระบบการจราจรในภาพรวม 
ของกรุงเทพมหานคร ทําใหการดําเนินงานในอนาคตอาจมีปญหาความคุมคาและความยั่งยืนของโครงกร 

 4. ในการเดินรถโดยสารประจําทาง กรุงเทพมหานครสามารถดําเนินการไดเพียง 
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการเดินรถ เชน ปายหยุดรถ (Bus-Stop) ศาลาท่ีพักผูโดยสาร  
เปนตน แตความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวมข้ึนอยูกับการบริการเดินรถดวย  

 5. ในการกอสรางถนนสายตาง ๆ การประสานงานหนวยงานสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวของ 
ใหรื้อยายในพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ สวนใหญลาชาไมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว รวมถึงไมไดรับความรวมมือจาก
ประชาชน/หนวยงานภายนอกในการขอสนับสนุนพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการโครงการท่ีจะพัฒนาในอนาคต 

• ดานกฎหมาย  
1. มีการประกาศใชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และยกเลิก 

พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ทําใหการดําเนินการเพ่ือหาเอกชนรวมลงทุน
โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว และการจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาและวิเคราะหโครงการรถไฟฟารางเดี่ยว (Monorail) สายสี
เทา ระยะท่ี 1 (ชวงวัชรพล-ทองหลอ) ลาชา เนื่องจากตองปรับปรุงรายละเอียดประกอบการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติท่ีประกาศใชใหม  

 
2 พ้ืนท่ีสีเขียวท่ียั่งยืน หมายถึง พ้ืนท่ีสีเขียวตามนิยามของสํานักงานสวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดลอมกําหนด ซึ่งมีไมยืนตนขนาดใหญ
เปนองคประกอบหลัก ซึ่งไดรับการดูแล บํารุงรักษาใหคงอยูอยางถาวร และเมื่อโตเต็มท่ีทรงพุมใหรมเงาครอบคลุม   

 2. กรุงเทพมหานคร ควรมีมาตรการในการควบคุมมิใหรถประเภทอ่ืน ๆ มาวิ่งบนเสนทาง
จักรยาน เพ่ือปองกันอุบัติเหตุและปองกันการชํารุดของทางจักรยาน 

 3. เสนทางสัญจรทางน้ํา มีความทับซอนของภารกิจและกฎหมายระหวางกรมเจาทาและ
กรุงเทพมหานคร เชน การขออนุญาตกอสรางทาเทียบเรือ การเปดเสนทางสัญจรทางน้ํา การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในการเดินทาง เปนตน ท้ังนี้การถายโอนภารกิจระหวางกรมเจาทาและองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน อยูระหวางดําเนินการ 

 4. ยังไมมีการถายโอนภารกิจดานการควบคุมการจราจรใหกรุงเทพมหานครอยางครบถวน 

• ดานทรัพยากร  - ไมมี - 

• ดานงบประมาณ  - ไมมี - 
        หลายโครงการไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ เชน โครงการศึกษาสํารวจวิจัยทางดาน

การจราจรและความตองการในการเดินทางภายในพ้ืนท่ีนํารองบริเวณกรุงเทพมหานครชั้นใน โครงการการติดตั้งปาย แนะนํา
การใชชองเดินรถรวมกันชนิดชนิดแขนยื่นเหนือผิวจราจร โครงการจัดหาและปรับปรุงระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร โครงการติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยก แบบ 
Adaptive Control โครงการศึกษาและจัดทําแผนแมบทการสํารวจปริมาณจราจรทางถนนในกรุงเทพมหานคร เปน
ตน  
 

       ขอเสนอแนะ 

• บริหารจัดการ  
1. ในการดําเนินโครงการกอสราง และพัฒนาเสนทางการเดินทางตางๆ ควรศึกษาพ้ืนท่ี 

ท่ีจะดําเนินการโครงการกอนเพ่ือใหทราบปญหาอุปสรรคท่ีจะเกิด รวมถึงผลกระทบในดานตาง ๆ และความคุมคาของ
โครงการกอนท่ีจะขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการ 
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 2. กรุงเทพมหานครจาํเปนตองแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานภายนอกเพ่ือ 

การบูรณาการเชื่อมตอระบบขนสงมวลชนระบบรางสายตาง ๆ รวมกันในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก 
มีหนวยงานผูรบัผิดชอบรถไฟฟานอกเหนือจากกรุงเทพมหานครหลายหนวยงาน เชน การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย (รฟม) การรถไฟแหงประเทศไทย  

 3. การพัฒนาเสนทางจักรยาน ควรมีการแยกประเภทประเภทของเสนทางจักรยาน 
ตามวัตถุประสงคการใชงาน และลักษณะของเสนทางเพ่ือกําหนดมาตรการสนับสนุนการใชจักรยานท่ีแตกตางกัน 
เสนทางเพ่ือการสัญจร เสนทางเพ่ือการทองเท่ียว และมีมาตรการสงเสริมใหบริษัทเอกชน หรือ Start Up เขาสูธุรกิจ
จักรยาน เชน การเชาจักรยาน ในลักษณะเดียวกับโครงการปนปน เปนตน  

 4. สํานักการจราจรและขนสงควรดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและความคุมคา 
ของการจัดเสนทางการสสัญจรทางน้ําสายใหม และสํารวจสถิติผูใชงานเพ่ือเชื่อมตอจากทาเรือสูระบบขนสงมวลชน
ประเภทอ่ืน เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนและบริหารจัดการระบบการจราจรในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให
การดําเนินงานในอนาคตอาจมีความคุมคาและยั่งยืน 

 6. การบริหารจัดการและควบคุมการจราจรจําเปนตองไดรับความรวมมือจากหนวยงาน
ภายนอก เชน กองบังคับการตํารวจจราจร ในฐานะเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย กรุงเทพมหานครเปนเพียง
ผูสนับสนุนดานเทคโนโลยีเทานั้น 

• ดานกฎหมาย 
การบริหารจัดการและควบคุมการจราจรจําเปนตองไดรับความรวมมือจากหนวยงาน 

ภายนอก เชน กองบังคับการตํารวจจราจร ในฐานะเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย  

• ดานทรัพยากร  - ไมมี - 

• ดานงบประมาณ  - ไมมี - 
       คาดการณแนวโนม 
        ขอมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม ไดวิเคราะห 

ถึงสภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงในปจจุบันและแนวโนมการเติบโตของความตองการใชบริการ
โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยคาดวาปริมาณการเดินทาง 
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนจาก 17.84 ลานคนตอเท่ียวตอวัน ในป 2553     จะ
เพ่ิมข้ึนเปน 23.18 ลานคนตอเท่ียวตอวัน ในป 2563 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.0 ตอป โดยมีแนวโนมสูงข้ึนทุกป ทั้งนี้สงผล
ตอความคับค่ังของปริมาณการจราจรโดยเฉพาะในชั่วโมงเรงดวน สงผลใหความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครซ่ึงมีแนวโนมลดลง โดยจากสถิติจราจรของกรุงเทพมหานคร พบวา อัตราความเร็วเฉลี่ยในการ
เดินทางบนถนนในชั่วโมงเรงดวน เม่ือป 2555 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพชั้นใน 16.32 กม./ชม. กรุงเทพชั้นกลาง 27.08 
กม./ชม. และกรุงเทพชั้นนอก 37.88 กม./ชม. และพบวาอัตราความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางบนถนนในชั่วโมง
เรงดวนมีแนวโนมลดลงทุกป โดยในป 2560 พ้ืนท่ีกรุงเทพชั้นใน 15.30 กม./ชม. กรุงเทพชั้นกลาง 23.98 กม./ชม. 
และกรุงเทพชั้นนอก 33.32 กม./ชม. 

        ท้ังนี้ ตัวเลขปริมาณรถทุกประเภทท่ีจดทะเบียนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจากกรมการขนสงทางบก ในป 
2561 มีการจดทะเบียนรถใหมทุกประเภทในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 970,818 คัน และมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึน โดยขอมูลรถจดทะเบียนสะสมทุกประเภทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 28 ก.พ.2562 มีจํานวน 
10,337,909 คัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีถนนมีไมเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณรถยนตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงปญหาการจราจรท่ี
เกิดข้ึนบริเวณเสนทางกอสรางขนสงมวลชนระบบรางในหลายพ้ืนท่ี 

        การพัฒนาระบบขนสงมวลชนระบบรางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ยังอยูระหวางการดําเนินการ ให
ครอบคุลมพ้ืนท่ี เสนทางสวนใหญอยูระหวางการกอสรางและอยูระหวางการประกวดราคา จึงมีเสนทางท่ีเปด 
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ใหบริการแลวในป พ.ศ.2561 รวมระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร และจะมีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ และ
มีกําหนดเปดใหบริการในเขตกรุงเทพมหานครในหลายเสนทาง ไดแก ป 2562 สายสีน้ําเงิน (ชวงหัวลําโพง-บางแค)  
ป 2563 สายสี-น้ําเงิน (ชวงบางซ่ือ-ทาพระ) สายสีเขียว (ชวงหมอชิต-สะพานใหม-คูคต) ป 2564  
สายสีชมพู (ชวงแคราย-มีนบุรี) สายสีเหลือง (ลาดพราว-สําโรง) สายสีแดง (ชวงบางซ่ือ-รังสิต) และป 2566 สายสี
สม (ชวงศูนยวัฒนธรรม-มีนบุรี)  ซ่ึงสงผลใหครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการมากข้ึน ท้ังนี้เพ่ือรองรับระบบขนสงมวลชน
ระบบรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครมีแผนจะพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนขนาดรอง (Light Rail) เชน 
โครงการรถไฟฟารางเดี่ยวสายสีเทา (ชวงวัชรพล-ทองหลอ)  โครงการขนสงมวลชนขนาดรอง (AGT) สายสีทอง (สถานี 
BTS กรุงธนบุรี-ถนนประชาธิปก) เพ่ือรองรับการเชื่อมตอการเดินทางสูระบบหลัก (Feeder) ซ่ึงอาจสงผลใหประชาชนมี
แนวโนมลดการพ่ึงพาการเดินทางทางถนนลง  

        เพ่ือรองรับสถานการณดังกลาว กรุงเทพมหานครจําเปนกําหนดใหมีมาตรการในการบูรณาการ
ระบบขนสงมวลชนตามแนวคิด "ลอ ราง เรือ" เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วแกประชานในการสัญจร และเตรียมความ
พรอมในการเชื่อมตอโครงขายระบบขนสงมวลชนในอนาคต โดยไดพัฒนาเสนทางการสัญจรทางน้ํา 
ในหลายเสนทาง เพ่ือเปนทางเลือกในการเดินทางและบรรเทาปญหาการจราจรในเสนทางหลัก เสนทางการสัญจรทางน้ํา
ท่ีสําคัญ เชน คลองแสนแสบ คลองภาษีเจริญ คลองผดุงกรุงเกษม และมีการจัดเดินเรือเพ่ิมเติมในเสนทางสายใหม 
ไดแก เสนทางคลองบางหลวง (สถานี BTS บางหวา-วัดกําแพงบางจาก) และเสนทางคลองแสนแสบสวนตอขยาย 
(วัดศรีบุญเรือง-มีนบุรี) นอกจากนี้ยังพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวก 
เพ่ือสนับสนุนการเดินทางท่ีไมใชเครื่องยนตในเขตเมือง (Non-Motorized Transport) โดยใหความสําคัญ 
กับการพัฒนาทางจักรยานในพ้ืนท่ีถนนสายใหม และการสรางมาตรฐานและมาตรการคุมครองความปลอดภัยผูใช
จักรยานในเขตเมือง  

        นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครตองใหความสําคัญกับการพัฒนามาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของโครงสรางพ้ืนฐานในการจัดระบบการจราจร ดวยการนําระบบเทคโนโลยีระบบการขนสงและจราจรอัจฉริยะ 
(Intelligent Transport Systems) มาใชในการจัดการจราจร เชน การบูรณาการขอมูลจากกลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) บริเวณแยกสําคัญตาง ๆ เขาสูระบบการควบคุมสัญญาณไฟจราจรใหสามารถปรับรอบเวลาไดตามปริมาณ
การจราจร เปนตน  

        ในสวนของการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงขายถนนท่ีมีอยูนั้น กรุงเทพมหานครไดศึกษาและพัฒนา ถนน
สายหลัก สายรองเพื่อการเชื่อมโยงโครงขายถนน ซึ่งปจจุบันระบบขนสงมวลชนระบบรางที่จะแลวเสร็จหลาย
เสนทาง จึงควรมีการศึกษาแนวทางการเชื่อมตอเครือขายถนนกับการขนสงระบบรางและการขนสงรูปแบบอ่ืน 
ๆ ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถเชื่อมตอหรือใหสะดวกตอการเขาถึงระบบขนสงมวลชนตาง ๆ รวมท้ังพิจารณาโครงการตามท่ี
ผังเมืองกําหนดนํามาพิจารณาดําเนินการ แตท้ังนี้การเพิ่มพื้นที่ถนนและขยายชองจราจรตามที่เมืองเติบโต ซึ่งการ
พัฒนาอาจจะทําไดยากเนื่องจากตองมีการเวนคืนที่ดินในราคาสูงมาก แตเปนภารกิจของกรุงเทพมหานครท่ีตอง
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว จึงตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่องทุกปโดยจัดลําดับความสําคัญของโครงการจาก
ความวิกฤติของปญหาแตละพ้ืนท่ี  
 

มิติท่ี 2.4  การใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก 
       ปญหาและอุปสรรค   

• บริหารจัดการ 
ประเด็นดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการใชพลังงานทางเลือกเปนประเด็น 

ท่ีมีความสําคัญสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
(หมวด ๖ มาตรา ๗๒) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) 
(เปาหมายท่ี 7) แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2558-2579) ของกระทรวงพลังงาน เปนตน  
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แตกรุงเทพมหานครยังไมสามารถดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการ
ใชพลังงานทางเลือกไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 

• ดานกฎหมาย 
มาตรการลดการใชพลังงานของหนวยงานในกรุงเทพมหานครหลายมาตรการไมสามารถ 

ดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนด เชน การใชยานยนตมลพิษตํ่า (LEV) สําหรับรถยนตราชการของกรุงเทพ-มหา
นคร การปรับเปลี่ยนระเบียบสถานท่ีเติมเชื้อเพลิงและโควตาน้ํามัน การปรับเปลี่ยนหลอดไฟอาคารกรุงเทพ-มหานคร
เปนหลอดประหยัดพลงังาน LED และ/หรือหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสงู เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. จัดซ้ือ
จัดจาง (ฉบับใหม) ทําใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตองใชระยะเวลาในการศึกษาแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ
อยางถ่ีถวนกอนพิจารณาดําเนินการตอไป 

• ดานงบประมาณ 
ไมไดรับงบประมาณสนับสนุน เชน คาจางเหมาซอมบํารุงระบบบริหารจัดการพลังงาน 

อาคาร (Building Energy Management System : BEMS) ท่ีติดตั้งใน 50 สํานักงานเขต สงผลใหระบบ BEMS   ไม
สามารถใชงานได ทําใหกรุงเทพมหานครสูญเสียโอกาสในการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีของระบบ BEMS เพ่ือ
การบริหารจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 

       ขอเสนอแนะ 

• บริหารจัดการ  
1)  กรุงเทพมหานครควรยกระดับความสําคัญดานการอนุรักษพลังงานและพลังงานทางเลือก 

อยางจริงจัง และสรางรูปธรรมของการดําเนินการใหสอดคลองตามนโยบายและแผนระดับชาติ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป  

 2)  กรุงเทพมหานครควรทบทวนมาตรการอนุรักษพลังงานของหนวยงาน โดยกําหนด 
มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประกาศแนวทางปฏิบัติอยางชัดเจน ตามลําดับความสําคัญเรงดวน 
โดยเฉพาะการจัดทําแผนการสํารวจประเมินศักยภาพอาคาร และจัดสรรงบประมาณซอมบํารุงและปรับปรุง
อาคารตามแผนการสํารวจประเมินศักยภาพอาคารของหนวยงานกรุงเทพมหานคร 

 3)  สํานักสิ่งแวดลอมควรผลักดันใหหนวยงานกรุงเทพมหานครมอบหมายผูจัดการพลังงาน
ของแตละหนวยงาน และประกาศมาตรการอนุรักษพลังงานของหนวยงานใหชัดเจน รวมกับการพัฒนาศักยภาพ
ผูจัดการพลังงานของหนวยงาน และบุคลากรกรุงเทพมหานครใหมีความรูความเขาใจ จิตสํานึกการมีสวนรวมในการ
อนุรักษพลังงาน และมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงานอยางเครงครัด 

• ดานกฎหมาย 
สํานักสิ่งแวดลอม และสํานักการคลัง ควรศึกษาความเปนไปไดของการนํามาตรการลด 

การใชพลังงานของหนวยงานในกรุงเทพมหานคร เชน การใชยานยนตมลพิษต่ํา (LEV) สําหรับรถยนตราชการ 
ของกรุงเทพมหานคร การปรับเปลี่ยนระเบียบสถานท่ีเติมเชื้อเพลิงและโควตาน้ํามัน การปรับเปลี่ยน หลอดไฟ           
อาคารกรุงเทพมหานครเปนหลอดประหยัดพลังงาน LED และ/หรือหลอดฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูง 
ใหสอดคลองตามหลักการและแนวทางปฏิบัติของ พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจาง (ฉบับใหม)  

• ดานงบประมาณ 
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ควรศึกษาความคุมคาของระบบบริหารจัดการ 

พลังงานอาคาร (BEMS) เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานของระบบการบรหิารจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ หาก
พบวาไมคุมคา สมควรใหมีการรื้อถอนระบบออกไป/จําหนาย หรือหากพบวายังมีความจําเปน/คุมคา สํานัก
งบประมาณกรุงเทพมหานครควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจางเหมาซอมบํารุงระบบ BEMS ใหสามารถกลับมาใช
งานไดตามศักยภาพของระบบและบริหารจัดการพลังงานของหนวยงาน อยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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คาดการณแนวโนม 
แนวโนมการอนุรักษพลังงานและพลังงานทางเลือกท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในอนาคต 

กรุงเทพมหานครควรดําเนินการใหสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการอนุรักษพลังงานและพลังงาน
ทางเลือก โดยดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานของหนวยงาน สงเสริมการออกแบบอาคารประหยัด 
พลังงานสําหรับอาคารกอสรางใหม หรืออาคารท่ีมีการตอเติมเกิน 2,000 ตารางเมตร นํารองสงอาคารเพ่ือเขารับ
การประเมินมาตรฐานอาคารเขียวในระดับสากล (เชน มาตรฐาน LEED หรือมาตรฐาน TREES ของสถาบันอาคาร
เขียว) เปลี่ยนหลอดไฟฟาแสงสวางในอาคารและทางสาธารณะเปนแบบ LED สงเสริมการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม โดยเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนมากข้ึน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังน้ํา
ขนาดเล็ก โดยเฉพาะสงเสริมการเปลี่ยนขยะเปนพลังงานเพ่ือการลดขยะเปนศูนยแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน 
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ดานที่ 3  มหานครสําหรับทุกคน 

มิติ 

จํานวน
ตัวช้ีวัดผลการ

ดําเนนิงาน
หลัก 

ผลการดําเนินการตัวช้ีวัด 
ดําเนินการ ไมได

ดําเนินการ บรรลุผล อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุผล 

   3.1  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแล
สุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส 

21 17 1  - 3 

3.2  เมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ ;  
การสรางโอกาสทางอาชีพและรายได 
ท่ีมั่นคง 

7 6 1  -  - 

3.3  การศึกษาสําหรับทุกคน 24 20 - 1 3 
3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม 5 5 - - - 

                     รวมท้ังส้ิน 
57 

48 2 1 6 

คิดเปนรอยละ 84.21 3.50 1.75 10.53 

กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 57 ตัวชี้วัด และหนวยงานนําไปสูการปฏิบัติท้ังสิ้น 51 ตัวชี้วัด คิดเปน
รอยละ 89.47 ซึ่งบรรลุผล 48 ตัวชี้วัด อยูระหวางดําเนินการ 2 ตัวชี้วัด ไมบรรลุผล 1 ตัวชี้วัด และไมได
ดําเนินการ 6 ตัวชี้วัด ในเปาประสงคท่ี 3.1.1.1 จํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ รอยละของสัญญาณไฟจราจรท่ีมีทางขามมี
การติดตั้งดวงโคมพรอมอุปกรณเสียงประกอบทางขามสําหรับคนพิการ ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ และจํานวน
ทางแยกท่ีไดรับการปรับปรุงเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุและคนพิการ ยกเลิกการดําเนินการในพ้ืนท่ี
เปาหมาย (ทางแยกประตูน้ํา) เปาประสงคท่ี 3.1.3.2 คือ รอยละของผูปวยทุพพลภาพและผูสูงอายุติดเตียงไดรับ
การดูแลพยาบาลท่ีบานเพ่ิมข้ึน หนวยงานไมไดบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน และเปาประสงค
ท่ี 3.3.2.3 จํานวน 3 ตัวชี้วัด คือ รอยละของนักเรียน มีคะแนน IQ และ EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน กทม. 
ไมสามารถวัด IQ และ EQ ได ตองใชผูเชี่ยวชาญในการวัด  รอยละของโรงเรียนท่ีมีหองคอมพิวเตอรท่ีมีคุณภาพและ
เพียงพอตามมาตรฐานท่ีกําหนด และระดับของคุณภาพหองเรียนเทคโนโลยี (Technology Classroom) ตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
 นอกจากนี้หนวยงานยังกําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมตามภารกิจของหนวยงาน จํานวน 4 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดท่ีบรรลุผล 
คือ 1) รอยละของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษาผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงอยาง
บูรณาการระหวางตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ทั้งในมิติสุขภาพและสังคม  2) ความสําเร็จของสถานพยาบาลใน
สังกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก  และ 3) รอยละของผูปวยและผูสูงอายุใน 
Home Ward ไดรับการเฝาระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนจากผูดูแล (Caregiver)  และ 4)  ประชาชน 
ท่ีไดรับความรูดานพหุวัฒนธรรมมีความรูเพ่ิมข้ึน 
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 จํานวนตัวช้ีวัด ผลการดําเนินการตัวช้ีวัด 

มิติ 
สนับสนุนภารกิจ
ของหนวยงาน/
นโยบายผูบริหาร 

ดําเนินการ ไมได
ดําเนินการ บรรลุผล อยู

ระหวาง 
ไม

บรรลุผล 
  ดําเนินการ   
3.1  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการ
และการสงเคราะห และการดูแลสขุภาพใหกับ
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 

3 3 - - - 

3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม 1 1 - - - 
                     รวมท้ังส้ิน 

4 
4 - - - 

คิดเปนรอยละ 100.00 - - - 

  ภาพรวมการดําเนินงานดานท่ี 3 ประกอบดวยตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครใหครอบคลุมและครบถวนตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 
61 ตัวชี้วัด บรรลุผลตามเปาหมาย 52 ตัวชี้วัด อยูระหวางดําเนินการ 2 ตัวชี้วัด ไมบรรลุผล 1 ตัวชี้วัด และไมได
ดําเนินการ 6 ตัวชี้วัด  การดําเนินการตามแผนฯ มีโครงการสําคัญในการขับเคลือ่นการดําเนินงาน 118 โครงการ/ กิจกรรม 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ปรากฏตามตาราง 
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ดานท่ี 3  มหานครสําหรับทุกคน    ประกอบดวย  4 มิติ  9 เปาหมาย  16 เปาประสงค  57 ตัวชี้วัดหลัก 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

มิติท่ี 3.1  การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส  (3 เปาหมาย  4 เปาประสงค 21 ตัวชี้วัด  
31 โครงการ 6 กิจกรรม  7,949.12 ลานบาท)  
 เปาหมายที่ 3.1.1  ผูสูงอายุและคนพิการสามารถใชชีวิตไดสะดวก  (1 เปาประสงค  7 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 3.1.1.1  ผูสูงอายุและคนพิการสามารถใชชีวิตไดสะดวก  (7 ตวัช้ีวัด) 
1)  รอยละความสําเรจ็ของการจัดทําฐานขอมูลอาคาร
ราชการของ กทม. เพ่ือเตรียมการปรับปรุงสิ่งอํานวย 
ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ 

รอยละ 
100 

 

/ 
รอยละ 100 

 

   ดําเนินการสํารวจอาคารของกรุงเทพมหานครและจัดทําฐานขอมูล
ในการสํารวจอาคารของกรุงเทพมหานครแลวเสร็จ 
 

2)  รอยละความสําเรจ็ของการออกแบบกอสรางหรือ 
ออกแบบปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผูสูงอาย ุ
และคนพิการ 
 

รอยละ 
100 

 

/ 
รอยละ 100 

 

   ดําเนินการ 3 กิจกรรม ดังน้ี 
1. ออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับศูนยบริการสาธารณสุข 
แลวเสร็จท้ัง 4 แหง 
2. กิจกรรมการสนับสนุนสํานักงานเขตใหมีการกําหนดรปูแบบและ
รายการเพ่ือจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรบัผูสูงอายุและคน
พิการอยางท่ัวถึง 
3. จัดทํามาตรฐานแบบภูมิทัศนรมิถนนและทางเทา 

3)  ความพึงพอใจของผูใชบริการสําหรับคนพิการ 
และผูสูงอายุท่ีใชรถเข็น 

รอยละ 75 
 

/ 
รอยละ 83.93 

   เก็บขอมูลจากผูรับบริการโครงการรถบริการสําหรับผูพิการและ 
ผูสูงอายุท่ีใชรถเข็น 

4)  จํานวนทางเทาท่ีมีการจัดทําทางลาดเพ่ือผูสูงอาย ุ
และคนพิการ 

200 จุด 
 

/ 
357 จุด 

   จัดทําทางลาดเพ่ือคนพิการและผูสูงอายุ จํานวน 357 จุด 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

5)  รอยละของสญัญาณไฟจราจรท่ีมีทางขาม  
มีการตดิตั้งดวงโคมพรอมอุปกรณเสียงประกอบ 
ทางขามสําหรับคนพิการ 
 

รอยละ 60 
ของทางขาม 

บริเวณทางแยก 
ท่ีมีสัญญาณไฟ 
สําหรับคนขาม 

แบบเดิม 

   / ไมไดรับงบประมาณดําเนินการในป พ.ศ. 2562 
 

6)  รอยละของสถานีระบบขนสงมวลชน
กรุงเทพมหานครมีลิฟตสําหรับผูสงูอายุและคน
พิการ 

รอยละ 100 
 

 / 
รอยละ 78.68 

  ติดตั้งแลวเสร็จ 107 ตัว (33 สถานี) อยูระหวางดําเนินการ 19 ตัว 
(16 สถานี) อยูระหวางหาผูรับจาง 

7)  จํานวนทางแยกท่ีไดรับการปรบัปรุงเพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายแุละคนพิการ 

1 ทางแยก 
 

   / ยกเลิกการดําเนินการในพ้ืนท่ีเปาหมาย (ทางแยกประตูนํ้า) 
 

 เปาหมายที่ 3.1.2  ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี  (1 เปาประสงค  9 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 3.1.2.1  ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักด์ิศร ี (9 ตัวช้ีวัด) 
8)  รอยละของคนพิการท่ีลงทะเบียนไดรับการ
จัดสรรเบ้ียความพิการ 

รอยละ 100 
 

/ 
รอยละ 100 

   คนพิการท่ีมีสิทธิและมาลงทะเบียนรับเบ้ียความพิการตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 77,681 ราย ไดรับการจดัสรรเบ้ีย
ความพิการในปงบประมาณ 2562 จํานวน 77,681 ราย 

9)  รอยละของผูสูงอายุท่ีมีช่ือในทะเบียนราษฎร 
ไดรับการจัดสรรเบ้ียยังชีพ 
 

รอยละ 70 
 

/ 
รอยละ 76.37 

 

   ผูสูงอายุท่ีมีช่ือในทะเบียนราษฎร 1,020,917 ราย ไดรับการ
จัดสรรเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 
779,706 ราย 

10)  รอยละของการจดัสวัสดิการดานท่ีอยู
อาศัยใหแกผูสูงอายุและผูดอยโอกาสท่ีตองการ
ความชวยเหลือ 

 

รอยละ 90 

 
/ 

รอยละ 100 

 

   จํานวนผูดอยโอกาสท่ีตองการความชวยเหลือดานท่ีอยูอาศัยท้ังหมด
31,741 ราย หนวยงานสามารถใหบริการดานท่ีอยูอาศัยแก
ผูดอยโอกาส จํานวน 31,741 ราย ( ผูดอยโอกาสท่ีเขาพักในบาน
อ่ิมใจ 30,516 ราย ผูสูงอายุท่ีเขาพักในบานพักฉุกเฉิน 1,079 
ราย และบานบางแค 2 จํานวน 146 ราย )   
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

11)  รอยละของผูสูงอายุท่ีผานการฝกอบรมมีงานทํา
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 30 
 

/ 
รอยละ 31.48 

   ผูสูงอายุท่ีผานการฝกอบรมฯและเรียนจบหลักสตูร 4,925 คน  
มีงานทําหรือมีรายไดจากการทํางานจํานวน 1,550 คน 

12)  รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสท่ี
ขอรับการชวยเหลือไดรับอุปกรณชวยในการดํารงชีวิต 
ประจําวันตามท่ีจําเปน 

> รอยละ 80 
 

/ 
รอยละ 100 

 

   -  ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสท่ีข้ึนทะเบียนขอรับอุปกรณ 
ณ ศูนยบริการสาธารณสุข 800 คน 
 -  ไดรับอุปกรณชวยเหลือทางการเคลื่อนไหวฯ 800 คน 

13)  จํานวนภูมิปญญาจากผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน 
 

50  
ภูมิปญญา 

/ 
50 ภูมิปญญา 

   ผูสูงอายุท่ีไดรับการจดทะเบียนภูมปิญญา เพ่ิมข้ึนในปงบประมาณ 
2562 จํานวน 50 คน จาก 50 สํานักงานเขต  

14)  รอยละของผูดอยโอกาสท่ีไดรับความชวยเหลือ 
ใหรอดพนจากการใชความรุนแรงในครอบครัว 

รอยละ 100 
 

/ 
รอยละ 100 

   การดําเนินการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาสใหรอดพนจากการ 
ใชความรุนแรงในครอบครัวป พ.ศ. 2562 จํานวน 1 ราย 

15)  รอยละของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนผานเกณฑ
มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 85 
 

/ 
รอยละ 95.2 

   จํานวนศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนท้ังหมด 292 ศูนย ผานเกณฑ
มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีข้ึนไป จํานวน 278 ศูนย 

16)  รอยละของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาสมวัย 
 

รอยละ 85 
 

/ 
รอยละ 93.95 

 

   จํานวนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนท้ังหมด 22,713 คน 
ไดรับการประเมินพัฒนาการ พบวามีพัฒนาการสมวัย จํานวน 
21,339 คน 

 เปาหมายที่ 3.1.3  ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจรเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  (2 เปาประสงค  5 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 3.1.3.1  พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ  (2 ตัวช้ีวัด) 
17)  จํานวนคลินิกผูสูงอายุท่ีผานเกณฑมาตรฐาน 
"คลินิกผูสูงอายคุุณภาพ" 

9 คลินิก 
 

/ 
9 คลินิก 

   โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยท้ัง 9 แหง ผานเกณฑ 
การประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพตามเกณฑฯ ท่ีกําหนด 

18)  รอยละของความพึงพอใจของผูสูงอายุท่ีมารับ
บริการในคลินิกผูสูงอายุ  

รอยละ 85 
 

/ 
รอยละ 93.65 

   สํารวจความพึงพอใจผูสูงอายุท่ีมารับบริการในคลินิกผูสูงอาย ุ10 
โรงพยาบาล 

เปาประสงคท่ี 3.1.3.2  ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร  (3 ตัวช้ีวัด) 
19)  รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของ
สํานักอนามัยไดรับการคดักรองสุขภาพหรือตรวจ สุขภาพ
ประจําป 

> รอยละ 80 
 

/ 

รอยละ 82.6 
 

   ผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักอนามัย 24,737 คน 
ไดรับการคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป 20,433 คน 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

20)  รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของ
โรงพยาบาลในสํานักการแพทยไดรับการคดักรองสุขภาพ
หรือตรวจสุขภาพประจําปเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 20 
 

/ 
รอยละ 52.82 

 

   ผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทย 1,789 
คน ไดรับการคัดกรองหรือตรวจสอบสุขภาพประจําป 945 คน  

21)  รอยละของผูปวยทุพพลภาพและผูสูงอายุตดิเตียง 
 ไดรับการดูแลพยาบาลท่ีบานเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 20 
 

   / 
 

หนวยงานไมไดบรรจไุวในแผนปฏบัิติราชการประจําปของหนวยงาน 
 

                    รวมตัวชี้วัดมิติที ่3.1  ทั้งสิ้น  21 ตัวชี้วัด 17 1  3  

มิติท่ี 3.2  เมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ : การสรางโอกาสทางอาชีพและรายไดท่ีม่ันคง  (2  เปาหมาย  2 เปาประสงค  7 ตัวชี้วัด  9 โครงการ  6 กิจกรรม  49.99 ลานบาท) 
 เปาหมายท่ี 3.2.1  แรงงานนอกระบบเขาถึงสวัสดิการและแหลงเงินทุนอยางเทาเทียม  (1 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 3.2.1.1  แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหลงเงินทุน  (4 ตัวช้ีวัด) 
1)  ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลของแรงงาน
นอกระบบ 
 

ระดับ 2 
 

/ 
ระดับ 2 

 

   กลุมกรุงธนเหนือ จํานวน 8 เขต จํานวนวินท้ังหมด 610 วิน และ 
กลุมกรุงเทพเหนือ จํานวน 7 เขต จํานวนวินท้ังหมด 841 วิน 
ไดรับการบันทึกขอมูลสูระบบเรียบรอยแลว 

2)  รอยละของแรงงานนอกระบบกลุมเปาหมายรับทราบ
สวัสดิการและแหลงเงินทุน 

รอยละ 100 
 

/ 
รอยละ 100 

   จํานวนวินท้ังหมด 1,451 วิน ไดรับทราบสวัสดิการและแหลง
เงินทุน จํานวน 1,451 วิน  

3)  มีแหลงเงินทุนเพ่ือชวยเหลือแรงงานนอกระบบและ
ผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 

1 แหง 
 

 / 
 

  อยูในข้ันตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

4)  รอยละของผูท่ีไดรับรูเรื่องการบริหารการเงิน มีการ
วางแผนทางการเงินเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10 
 

/ 
รอยละ 98.33 

   ผูเขารับการอบรมฯ จํานวน 200 คน สงแบบติดตามผลฯ จํานวน 
180 คน มีการวางแผนทางการเงิน จํานวน 177 คน 

 เปาหมายที่ 3.2.2  สนับสนุนใหแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปมีอาชีพและรายไดที่ม่ันคง  (1 เปาประสงค  3 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 3.2.2.1  พัฒนาทักษะดานอาชีพใหแกแรงงานนอกระบบและประชาชนท่ัวไป รวมท้ังพัฒนาการจัดการศึกษาอาชพีเพ่ือใหเกิดกระบวนการสรางอาชพีแบบครบวงจรอยางแทจริง (3 
ตัวช้ีวัด) 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

5)  รอยละของหลักสตูรท่ีเปดสอนตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน 
 

รอยละ 100 
 

/ 
รอยละ 100 

 

   จํานวนหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นท่ีเปดสอนในโรงเรียนฝกอาชีพ 
กรุงเทพมหานคร มจีํานวนท้ังสิ้น 110 หลักสูตร ไดรับการรับรอง 
จากคณะกรรมการ ฯ ผานกระบวนการสํารวจความตองการของ 
ผูเรยีนและตลาดแรงงาน 110 หลักสูตร  

6)  รอยละของผูผานการอบรมวิชาชีพสามารถนําความรู
ไปใชในการประกอบอาชีพหรือสรางรายไดเสริม 
 

รอยละ 70 
 

/ 
รอยละ 77.91 

 

   ผูสมคัรเรียน 17,598 คน ผูสําเรจ็การศึกษา 14,699 คน มีผูท่ีนํา
ความรูไปใชในการประกอบอาชีพหรือสรางรายไดเสรมิ จํานวน 
11,453 คน 

7)  รอยละของผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
 

รอยละ 75 
 

/ 
รอยละ 78.65 

   มีผูเขาทดสอบ จํานวน 178 คน ผานเกณฑมาตรฐานฝมือแรงงาน 
จํานวน 140 คน 

                    รวมตัวชี้วัดมิติที ่3.2  ทั้งสิ้น  7 ตัวชี้วัด 6 1    

มิติท่ี 3.3  การศึกษาสําหรับทุกคน  (3 เปาหมาย  7 เปาประสงค  24 ตัวชี้วัด  61 โครงการ  13 กิจกรรม  745.10 ลานบาท) 
 เปาหมายที่ 3.3.1  การกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมและเสมอภาค  (2 เปาประสงค  3 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 3.3.1.1  เด็กท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครทุกคนจะตองไดรับการศึกษาตามความตองการ  (2 ตัวช้ีวัด) 
1)  รอยละของเด็กท่ีประสงคจะเขาศึกษาไดรับ 
การศึกษา 

รอยละ 100 
 

/ 
รอยละ 100 

   การสํารวจเด็กในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุถึงเกณฑการศึกษา 
ภาคบังคับ ใหไดรับการศึกษา 

2)  รอยละของการเขาเรียนสุทธิในระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานของเด็กในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

รอยละ 90 
 

/ 
รอยละ 100 

   จัดทําประมาณการจํานวนนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครลวงหนา  
5 ป ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบดวยระดับอนุบาล 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เปาประสงคท่ี 3.3.1.2  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแหงสามารถใหบรกิารการศึกษาสาํหรับผูเรียนในกลุมท่ีมีความตองการพิเศษ  (1 ตัวช้ีวัด) 
3)  จํานวนโรงเรยีนสังกัด กทม. ท่ีเปดการจดัการ 
ศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) สําหรับเดก็ท่ีมีความตองการ 

135 
โรงเรียน 

 

/ 
139 โรงเรียน 

   ปการศึกษา 2561 มีจํานวน 134 โรงเรียน ปการศึกษา 2562 
 (เพ่ิมเติมจํานวน 5 โรงเรียน) รวมท้ังหมด 139 โรงเรยีน 

 เปาหมายที่ 3.3.2  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (3 เปาประสงค  17 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 3.3.2.1  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น  (6 ตัวช้ีวัด) 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

4)  รอยละของโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
(O-NET) สูงกวาระดับประเทศทุกวิชาท่ีสอบ 
 

รอยละ 15 
 

/ 
รอยละ 15 

 

   โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีผลคะแนนเฉลีย่สูงกวาประเทศ 
ทุกวิชาท่ีสอบ ดังน้ี  
ระดับ ป. 6 มี 88 โรงเรียน จาก 431 โรงเรียน   
ระดับ ม. 3 มี 1 โรงเรยีน จาก 109 โรงเรียน 
ระดับ ม. 6 มี 0 โรงเรยีน จาก 9 โรงเรียน 

5)  รอยละของวิชาท่ีมีคะแนนต่ํากวา
ระดับประเทศ ในปการศึกษาท่ีผานมามีคะแนน
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 15 
 

/ 
 

   นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีผลคะแนนเฉลีย่สูงข้ึนจากป   
2560 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรยีนสอบไดคะแนนเตม็ 
100 คะแนน จํานวน 194 คน ซึ่งเพ่ิมสูงข้ึนจาก ปการศึกษา 
2560 ถึง 4 เทา 

6)  คะแนนเฉลีย่การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 

เพ่ิมรอยละ 10 
(ประถมศึกษาปท่ี 6 

และ 
มัธยมศึกษาปท่ี 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

/ 
 

   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ปการศกึษา 2560 – 2561 พบวา 
จํานวนโรงเรยีนท่ีมีผลคะแนนเฉลีย่เพ่ิมข้ึนมี มากกวารอยละ 5 
จําแนกตามระดับช้ัน และรายวิชา ดังน้ี 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
วิชาภาษาไทย เพ่ิมข้ึน 425 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 98.84 
วิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึน 372 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 86.51 
วิชาคณิตศาสตร เพ่ิมข้ึน 184 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 42.79 
วิชาวิทยาศาสตร เพ่ิมข้ึน 230 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 53.49 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
วิชาภาษาไทย เพ่ิมข้ึน 106 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 98.15 
วิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึน 31 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 28.70 
วิชาคณิตศาสตร เพ่ิมข้ึน 103 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 95.37 
วิชาวิทยาศาสตร เพ่ิมข้ึน 102 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 94.44 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
6)  คะแนนเฉลีย่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 

เพ่ิมรอยละ 
15 

(มัธยมศึกษา
ปท่ี 6) 

 

/ 
 

   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
วิชาภาษาไทย เพ่ิมข้ึน 2 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 22.22 
วิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึน 9 โรงเรยีน คิดเปนรอยละ 100.00 
วิชาคณิตศาสตร เพ่ิมข้ึน 9 โรงเรยีน คิดเปนรอยละ 100.00 
วิชาวิทยาศาสตร เพ่ิมข้ึน 9 โรงเรยีน คิดเปนรอยละ 100.00 
วิชาสังคมศึกษา เพ่ิมข้ึน 8 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 88.89 

7)  ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิกองคกร เพ่ือ
ความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Programme for 
Internation Student Assessment : PISA) ของ
นักเรียนในสังกัด กทม. 
 

420 
คะแนน 

 

/ 
รอยละ 100 

 

   โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จาํนวน 34 โรงเรียนเขารวมเปน 
กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลการวิจัยหลักตามโครงการ PISA  
2018 เสร็จสิ้นแลวเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 โดยกระทรวง 
ศึกษาธิการและสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) ท่ีเปนหนวยงานดําเนินการ มีกําหนด
ประกาศผลการประเมินในวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 น้ี 

8)  รอยละของนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ทุกระดับช้ันผานเกณฑคะแนนรอยละ 60 
 

รอยละ 90 
 

  / 
รอยละ 
86.64 

 

 รอยละของนักเรียนท่ีผานเกณฑรอยละ 60 ป.1 95.11, ป.2 
94.85, ป.3 93.16, ป.4 91.6, ป.5 90.59, ป.6 90.93,  
ม.1 76.17, ม.2 77.47, ม.3 81.62, ม.4 80.96, ม.5 
82.26, ม.6 84.99 รวม 86.64 

9)  รอยละของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครศึกษาตอในระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน 

รอยละ 85 / 
รอยละ 93.33 

   - จํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ศึกษาตอรอยละ 96.54  
- จํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ศึกษาตอรอยละ 90.12 

เปาประสงคท่ี 3.3.2.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความเปนมืออาชีพ  (2 ตัวช้ีวัด) 
 
10)  รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของกรุงเทพมหานครผานการพัฒนาสมรรถนะ 
 

รอยละ 
80 

 

/ 
รอยละ 80 

 

   ดําเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ระหวางวันท่ี 3 - 5 
มิถุนายน 2562 เพ่ือพิจารณารางสมรรถนะขาราชการครูฯ 
และไดมรีางสมรรถนะขาราชการครูฯ แลว 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุ 
อยูระหวาง
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ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
11)  ความครบถวน สมบูรณของขอมูลและ
สารสนเทศ 
ดานทรัพยากรบุคคล 
 

80 
 

/ 
รอยละ 80 

 

   เปนโครงการตอเน่ือง 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558– 2562) 
แบงเปน 4 กิจกรรม ดังน้ี 
1) จัดทําขอมูล ก.พ.7 เปนระบบอิเล็กทรอนิกส   
2) ออกแบบระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล จํานวน 20 ระบบ 
3) โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบประมวลผล อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และเจาหนาท่ีประจําโครงการฯ ม ีCall Center พรอมระบบ 
Help-desk เพ่ือคอยใหคําปรึกษา แนะนํา แกผูใชงาน 
4) การถายทอดเทคโนโลย ีวิธีการใชงานรวมถึงศึกษาดูงาน เพ่ือฝก
ทักษะใหกับผูเก่ียวของทุกภาคสวนสามารถใชงานระบบสารสนเทศ
ไดเปนอยางด ี

เปาประสงคท่ี 3.3.2.3  นักเรียนมีทักษะความรูและความสามารถเพ่ิมขึ้น  (9 ตัวช้ีวัด) 
12)  รอยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย 
 

รอยละ 85 
 

/ 
รอยละ 85 

 

   มีการดําเนินโครงการ 2 โครงการไดแก โครงการศลิปะภาพวาด  
และโครงการเสรมิสรางศักยภาพเด็กและเยาวชน เพ่ือคุณภาพชีวิต
ท่ีดีในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

13)  รอยละของนักเรียนมีคะแนน IQ และ EQ  
ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

รอยละ 70 
 

   / 
 

สํานักการศึกษาไมไดดาํเนินการ 
 

14)  รอยละของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน 
หลักสตูรสองภาษามผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต 
ระดับ 2 ข้ึนไป 

รอยละ 80 
 

/ 
รอยละ 89.58 

 

   นักเรียนมีความมั่นใจและมเีจตคตท่ีิดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน และมีผลการทดสอบดวยแบบทดสอบกลางไดระดับ 
ผลการเรยีน 2.5 ข้ึนไป 

15)  รอยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตน 
ท่ีสะทอนการมีคณุธรรมจริยธรรม 
 

รอยละ 90 
 

/ 
รอยละ 90 

 

   โรงเรียนไดดําเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีสงเสริมใหนักเรียนม ี
คุณธรรมจริยธรรม เชน กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม คนดีศรี
อิสลาม กิจกรรมของหายไดคืน เปนตน ซึ่งในป พ.ศ. 2562 มี
นักเรียนท่ีไดรับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 278,057 
คน คิดเปนรอยละ 99.71 เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 1.02 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
16)  จํานวนเครือขายความรวมมอืในการจัดศึกษา 
และวัฒนธรรม 
 

3 เครือขาย 
 

/ 
3 เครือขาย 

 

   เครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม 
1. นครบริสเบน รัฐควีนสแลนด เครือรัฐออสเตรเลีย 
2. เมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุน 
3. เมืองเทียนจิน ประเทศจีน 

17)  รอยละของโรงเรียนท่ีมผีลงานของนักเรียนท่ีเกิดจาก
การนํานวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 80 

 

/ 
รอยละ 96.34 

 
   

โรงเรียนท่ีสงผลงานของนักเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด
จํานวน 421 โรงเรียนจากโรงเรียนท้ังสิ้น 437 โรงเรียน 

18)  รอยละของโรงเรียนท่ีมีหองคอมพิวเตอรท่ีมีคณุภาพ
และเพียงพอตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

รอยละ 85 

 
   

/ 

 
สํานักการศึกษาไมไดดาํเนินการ 

 
19)  ระดับของคุณภาพหองเรียนเทคโนโลย ี(Technology 
Classroom) ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

ระดับ 3 

 
   

/ 

 
สํานักการศึกษาไมไดดาํเนินการ 

 
20)  รอยละของโรงเรียนท่ีมรีะบบเครือขายคอมพิวเตอร 
(Network) เพ่ือการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนด 
 

รอยละ 85 

 

/ 
รอยละ 100 

 
   

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร (Network) เพ่ือการจัดการศึกษาเปนไป
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดครบตามจาํนวนของโรงเรียนแลว 
(จํานวนท้ังสิ้น 437 โรงเรียน) 

เปาหมายที่ 3.3.3  ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต  (2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด)       
เปาประสงคท่ี 3.3.3.1  ศึกษาและพัฒนาเน้ือหาการเรียนรูตามอัธยาศัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร   (1 ตัวช้ีวัด)  

21)  จํานวนเขตท่ีมีการสํารวจความตองการการเรียนรู 
 ตามอัธยาศัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
 แตละชวงวัยและกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

2 เขต 

 
/ 

2 เขต 

    

สํารวจความตองการกิจกรรมการเรียนรูตามอัธยาศัยของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตราษฎรบูรณะและสายไหม โดยแบง
ออกเปน 4 ชวงวัย ไดแก ชวงวัยท่ี 1 อายุ 6 - 17 ป 
ชวงวัยท่ี 2 อายุ 18 - 35 ป ชวงวัยท่ี 3 อายุ 36 - 59 
ป ชวงวัยท่ี 4 อายุ 60 ป ข้ึนไปซึง่ไดทําการศึกษาความ
ตองการการเรียนรูตามอัธยาศัยของประชาชน ในดาน 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 

      

ตางๆ ไดแก ดานการพัฒนาทักษะ ดานสังคมและ
วัฒนธรรม ดานชองทางการเรียนรู ดานแหลงการเรยีนรู 
ดานสถานท่ีในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาม
อัธยาศัย 

 เปาประสงคท่ี 3.3.3.2  สงเสรมิการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร  (3 ตัวช้ีวัด) 
22)  จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัยใหมีประสิทธิภาพในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 
 

3 โครงการ/ 

กิจกรรม 
 

/ 
4 โครงการ/ 

กิจกรรม 

 

   

ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรยีนรูตามอัธยาศัย
ใหมีประสิทธิภาพในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 
โครงการ ไดแก 
(1) โครงการสงเสริมการอานและการเรยีนรูของหองสมุด
เพ่ือการเรยีนรูกรุงเทพมหานคร 
(2) โครงการบริหารจัดการพิพิธภณัฑเด็ก
กรุงเทพมหานครแหงท่ี 1 (จตุจักร)  
(3) โครงการบริหารจัดการพิพิธภณัฑเด็ก
กรุงเทพมหานครแหงท่ี 2 (ทุงครุ)  
(4) โครงการบริหารจัดการหอสมดุเมืองกรุงเทพมหานคร 

23)  จํานวนเครือขายความรวมมอืกับภาคสวนตางๆ ในการ
จัดกิจกรรมสงเสรมิการเรียนรูตามอัธยาศัยแกประชาชน 
 

1 เครือขาย 

 
/ 

 

   

มีเครือขายในการสงเสรมิการจดักิจกรรมการเรียนรูตาม
อัธยาศัย 2 เครือขายไดแก 
(1) เครือขายสํานักพระราชวัง ธนาคารไทยพาณิชย 
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ การประปานครหลวง 
การไฟฟานครหลวง หางแวนทอปเจริญ บริษัท ทาอากาศ
ยานแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีพี เจริญ
โภคภณัฑ จํากัด (มหาชน) มูลนิธิชัยพัฒนา และโรงเรียน
พระดาบส 
(2)  สมาคมผูจัดพิมพและจัดจําหนายหนังสือแหง
ประเทศไทย 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
24)  ระดับความพึงพอใจเฉลีย่ของผูเขารวมโครงการ  
 

ระดับ 4 

 
/ 

ระดับ 4.44 

 
   

ผลการสํารวจความพึงพอใจผูเขารวมกิจกรรมฯ จํานวน 
453 คน พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอ
การเขารวมกิจกรรมทุกประเด็นโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.444 

                   รวมตัวชี้วัดมิติที่ 3.3  ทั้งสิ้น  24 ตัวชี้วัด 20  1 3  

มิติท่ี 3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม  (1 เปาหมาย  3 เปาประสงค  5 ตัวชี้วัด  11 โครงการ  1 กิจกรรม  13.07 ลานบาท)          
 เปาหมายที่ 3.4.1  คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุขและปรองดอง  (3 เปาประสงค  5 ตัวชีว้ัด) 
 เปาประสงคท่ี 3.4.1.1  สรางเน้ือหาความรูดานพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  (2 ตัวช้ีวัด)          

1)  จํานวนชุดขอมูลความรูดานพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเขต
กรุงเทพมหานคร ไดรบัการพัฒนา 
 

2 ชุด หรือ 

2 เรื่อง 
 

/ 
2 ชุด 

 

  

 

จัดทําวีดีทัศนจากรายการมรดกภมูิปญญาท่ีข้ึนทะเบียน 
ระดับชาตเิพ่ือเผยแพร ดังน้ี 
1. ประเพณีอัฏฐมีบูชา สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม
พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 
2. บาตรบานบาตร สาขางานชางฝมือดั้งเดมิ 

 
2)  จํานวนชุดขอมูล/นิทรรศการท่ีจัดแสดงในแหลงเรียนรู
ดานพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร 
 

5 ชุด 

 
/ 

6 ชุด 

 

  

 

จัดทําชุดนิทรรศการจากรายการมรดกภมูิปญญาท่ีข้ึน
ทะเบียนระดับชาติในป พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
1. ตํานานทาเตียน ยักษวัดโพธ์ิ ยักษวัดแจง 
2. สํานักดนตรไีทยพาทยโกศล เขตพระนคร 
3. การทําขวัญขาว เขตลาดกระบัง 
4. ขอทานกระยาสารทและการกวนกระยาสารทคลอง
บานไทร เขตทวีวัฒนา 
5. กระดาษขอย เขตบางซื่อ 
6. มวยไทย  

เปาประสงคท่ี 3.4.1.2  พัฒนากระบานการ/เครือขายและกลไกการเรียนรูดานพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชมุชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  (1 ตัวช้ีวัด) 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
3)  จํานวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรมท่ีมีใน
กรุงเทพมหานคร 
 

5 เครือขาย 

 
/ 

6 เครือขาย 

 

   

1. สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจํา
กรุงเทพมหานครและศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลาม
แหงชาติเฉลิมพระเกียรตริวมเปนคณะกรรมการจัดงาน
เมาลดิกลางแหงประเทศไทย ฮิจเราะหศักราช 1440 
2. วงดุริยางคสากล สํานักการสังคีต กรมศลิปากร 
3. วงดุริยางคฟลฮารโมนิกแหงประเทศไทย (Thailand 
Philharmonic Orchestra ; TPO) วิทยาลัยดรุิยางศิลป 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
4. กรมดุริยางคทหารบก 
5. กองดุริยางคทหารอากาศ 
6. กองดุริยางคทหารเรือ 

เปาประสงคท่ี 3.4.1.3  รณรงคสรางความรูความเขาใจดานพหุวัฒนธรรมแกประชาชนในพ้ืนท่ีโดยใชชองทางสื่อท่ีหลากหลายของกรุงเทพมหานคร  (2 ตัวช้ีวัด) 
4)  จํานวนชองทางการเผยแพรความรูความเขาใจดาน 
พหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร  
 

5 ชองทาง 

 
/ 

6 ชองทาง 

 

   

เผยแพรความรูความเขาใจฯ ท้ัง 6 ชองทาง อยาง
ตอเน่ือง ดังน้ี 
 1. การจัดแสดงนิทรรศการ 
 2. แผนพับประชาสัมพันธจํานวน 4 สื่อ 
 3. การประชุมจํานวน 10 เรื่อง 
 4. Facebook จํานวน 29 ครั้ง 
 5. วิทยากรจํานวน 3 ครั้ง 
 6. การจัดกิจกรรมจํานวน 22 ครั้ง 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
5)  จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับตางประเทศ 
 

2 ครั้ง 

 
/ 

3 ครั้ง 

 

   

จัดกิจกรรมการเรียนรูกับตางประเทศ 3 ครั้ง ใน 3 
โครงการ 
1. โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมมือกับเมืองพ่ี
เมืองนอง (การตอนรับคณะเยาวชนกรุงโซล) 
2. โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมมือกับเมืองพ่ี
เมืองนอง (การตอนรับคณะเยาวชนกรุงอูบานบาเตอร) 
3. โครงการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมรวมมือกับเมืองพ่ี
เมืองนอง (การตอนรับคณะเยาวชนเมืองตาเหลียง) 

                    รวมตัวชี้วัดมิติที ่3.4  ทั้งสิ้น  5 ตัวชี้วัด 5     
    รวมตัวช้ีวัดผลการดําเนนิงานหลัก ท้ังส้ิน 57 ตัวช้ีวัด 48 2 1 6  
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ตัวช้ีวัดสนับสนุนตามภารกิจของหนวยงาน/นโยบายผูบริหาร กทม.  ประกอบดวย  2 มิติ  2 เปาหมาย  2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดสนับสนุน คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
มิติท่ี 3.1  การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส  (1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  3 ตัวชี้วัด)   
 เปาหมายที่ 3.1.3  ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจรเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  
 เปาประสงคท่ี 3.1.3.2  ดูแลสขุภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร  (3 ตัวช้ีวัด) 
1)  รอยละของผูปวยและผูสูงอายใุน Home Ward รับการ
เฝาระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนจากผูดูแล 
(Caregiver) 

รอยละ 100 

 
รอยละ 100 

    
ผูปวยและผูสูงอายุใน Home Ward ท้ังหมด 16,799 
คน ไดรับการเฝาระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนจาก
ผูดูแล 

2)  รอยละของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครมรีะบบเช่ือมโยง
การดูแลรักษาผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงอยางบูรณาการ
ระหวางตตยิภูม ิทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ท้ังในมิติสุขภาพและสังคม 
 

รอยละ 90 

 
รอยละ 90 

 

   

โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีระบบเช่ือมโยง 
การดูแลรักษาผูสูงอายุฯ จํานวน 9 โรงพยาบาล ไดแก  
โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญ
กรุงประชารักษ โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ ์โรงพยาบาล
สิรินธร โรงพยาบาลราชพิพัฒน โรงพยาบาลผูสูงอายุบาง
ขุนเทียน โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ชุตินฺธ โรอุทิศ 
โรงพยาบาลลาดกระบัง 

3)  ความสําเร็จของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีบริการการแพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก 
 

8 แหง 

 
8 แหง 

 

   

เปดใหบริการดานการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 8 แหง ไดแก 
โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญ
กรุงประชารักษ โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ ์โรงพยาบาล
ราชพิพัฒน โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลผูสูงอายุบาง
ขุนเทียนและโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ชุตินฺธ โรอุทิศ 

                    รวมตัวชี้วัดมิติที ่3.1  ทั้งสิ้น  3 ตัวชี้วัด 3     

มิติท่ี 3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม  (1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  1 ตัวชี้วัด)            
 เปาหมายที่ 3.4.1  คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุขและปรองดอง  (1 เปาประสงค  1 ตัวชีว้ัด) 
 เปาประสงคท่ี 3.4.1.1  สรางเน้ือหาความรูดานพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  (1 ตัวช้ีวัด)          
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ตัวช้ีวัดสนับสนุน คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
4)  ประชาชนท่ีไดรับความรูดานพหุวัฒนธรรม 
 มีความรูเพ่ิมข้ึน 
 

รอยละ 80 

 
 / 

(รอยละ 60) 

 
  

จัดเก็บแบบทดสอบกอนและหลังชมนิทรรศการมรดกภูมิ
ปญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 101 คน พบวามี
ความรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 100 

                    รวมตัวชี้วัดมิติที ่3.4  ทั้งสิ้น  1 ตัวชี้วัด  1    
    รวมตัวช้ีวัดสนับสนุน ท้ังส้ิน 4 ตัวช้ีวัด 3 1    
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สรุปวิเคราะหผลดําเนินการดานท่ี 3 
 

มหานครสําหรับทุกคนเปนมหานครขนาดใหญท่ีมีประชากรท่ีมาประกอบกิจกรรมตาง ๆ จํานวนมาก
ท่ีมีความหลากหลายของกลุมชนทางดานเชื้อชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประชากรมีมาตรฐานชีวิตท่ีตางกันข้ึนอยู
กับสภาพทางเศรษฐกิจ ระดับความรูความสามารถ การดูแลกลุมคนกลุมใหญจึงตองคํานึงถึงความเสมอภาค และ
ครอบคลุมทุกกลุม 

ป พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครไดแบงมิติการดําเนินงานออกเปน 4 มิติ ในแตละมิติมีเปาประสงค
ท้ังหมด 16 เปาประสงค กําหนดตัวชี้วัดเพ่ือเปนกรอบในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายการเปนมหานครสําหรับ
ทุกคน จํานวน 57 ตัวชี้วัด มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 108 โครงการ/กิจกรรม ใชงบประมาณท้ังสิ้นจํานวน 
7,461,695,209.98.- บาท (เจ็ดพันสี่รอยหกสิบเอ็ดลานหกแสนเกาหม่ืนหาพันสองรอยเกาบาทเกาสิบแปดสตางค) 
 

มิติท่ี 3.1  การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพ 
ใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 

กรุงเทพมหานครใหการดูแลกลุมผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
สะดวกสบายและมีศักดิ์ศรี โดยดูแลจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะหและการดูแลสุขภาพ  
กรุงเทพมหานครมีเปาหมายในการดําเนินการป พ.ศ. 2562 วา จะจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและจัดสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสอยางครอบคลุม โดยวางเปาหมายในการดําเนินงาน 4 
เปาหมาย 4 เปาประสงค ประกอบดวยตัวชี้วัดหลัก จํานวน 21 ตัวชีว้ัด เปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว โดยมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 38 โครงการ/
กิจกรรมแบงออกเปน 
         1. โครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏอยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 32 โครงการ/
กิจกรรม ใชงบประมาณ 23 โครงการ/กิจกรรม ไมใชงบประมาณ 9 โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแลวเสร็จ 26 
โครงการ/กิจกรรม ไม ได ดําเน ินการ 6 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที ่ใช ในการดําเน ินงาน จํานวน 
7,042,338,796.85 บาท (เจ็ดพันสี่สิบสองลานสามแสนสามหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยเกาสิบหกบาทแปดสิบหาสตางค)  

        2. โครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏอยูนอกแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 โครงการ/
กิจกรรม ใชงบประมาณ 3 โครงการ/กิจกรรม ไมใชงบประมาณ 3 โครงการ/กิจกรรม แลวเสร็จ 6 โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ท่ี ใช ในการ ดํ า เนิน งาน  จํ านวน  4 ,693 ,700. - บาท (สี่ ล านหกแสน เก าห ม่ืนสามพ ัน 
เจ ็ดร อยบาทถวน) รวมงบประมาณที ่ใช ในป พ.ศ. 2562 ทั ้งสิ ้นจํานวน 7 ,047,032,496.85 บาท  
(เจ็ดพันสี่สิบเจ็ดลานสามหม่ืนสองพันสี่รอยเกาสิบหกบาทแปดสิบหาสตางค) 
         ท้ังนี้เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงผลตอมิติ จํานวน 29 โครงการ/กิจกรรม   
       จากการประเมินผลแผนในรอบสิ้นปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561- 15 กันยายน 2562) พบวา 
กรุงเทพมหานครไดดําเนินการภายใตมาตรการสําคัญ ไดแก ดําเนินมาตรการผลักดันใหอาคารราชการ/อาคาร
สาธารณะ/อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ โดยสํานัก
การโยธาไดจัดทําฐานขอมูลอาคารราชการของกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบรอยแลวและผลักดันสํานักงานเขตใหมีการ
กําหนดรูปแบบและรายการเพ่ือการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการอยางท่ัวถึง (Universal 
Design) และดําเนินการออกแบบการกอสรางหรือออกแบบปรับปรุงอาคารสาธารณะ/ถนนใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ ไดดําเนินการ 2 สวน คือ การจัดทําทางลาดเพ่ือคนพิการและผูสูงอายุ 
ดําเนินการได 358 แหง จากเปาหมาย 200 แหง และดําเนินการจัดทํามาตรฐานแบบภูมิทัศนริมถนนและทางเทา
เพ่ือทุกคนในสังคม ขณะนีย้กรางมาตรฐานแบบภูมิทัศนริมถนนและทางเทา เพ่ือทุกคนในสังคม นําเสนอผูบริหารเพ่ือ 
เห็นชอบใหหนวยงานนําไปใช รวมท้ังไดดําเนินการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับศูนยบริการสาธารณสุข 
จํานวน 4 แหง ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุข 51 ศูนยบริการสาธารณสุข 3 บางซ่ือ ศูนยบริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ 
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ศรี ศูนยบริการสาธารณสุข 58 ลอม-พิมเสม ฟกอุดม เสร็จเรียบรอยแลว  สวนเรื่องการกอสรางลิฟตสําหรับผูสูงอายุและ
ผูพิการของระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร ซ่ึงดําเนินการตอเนื่องตั้งแตป 2543-2560 ดําเนินการแลวท้ังสิ้น 
33 สถานี รวม 107 ตัว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักการจราจรและขนสงไดรับอนุมัติโครงการกอสราง
ลิฟตสําหรับผูสูงอายุและผูพิการของระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร 16 สถานี จํานวน 19 ตัว งบประมาณป 
2561 - 2562 ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการหาตัวผูรับจาง  รวมท้ังมีการจัดบริการสาธารณะสําหรับผูสูงอายุและคน
พิการ โดยสํานักการจราจรและขนสงไดมอบหมายบริษัทกรุงเทพธนาคมจํากัดเปนผูบริหารจัดการโครงการรถบริการ
สําหรับผู พิการและผูสู งอายุ ท่ี ใชรถเ ข็น จํานวน 30 คัน ระยะเวลาดํา เนินการ 4 ป  (ป งบประมาณ 
พ.ศ.2560 - 2563)  
        ดานการจัดสวัสดิการและการสงเคราะหใหกับกลุมเปาหมาย มุงเนนการจัดสวัสดิการในเรื่อง 
เบี้ยยังชีพ การจัดบริการท่ีอยูอาศัย สรางอาชีพ จัดกิจกรรมนันทนาการ  และจัดหาอุปกรณชวยเหลือทางการ
เคลื่อนไหวแกผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส การดําเนินการท่ีสําคัญ ไดแก การจัดสรรเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ
และคนพิการ การดําเนินการใหการสงเคราะหดานการเงิน เครื่องอุปโภคบริโภคแกผูสูงอายุท่ีประสบปญหาความ
เดือดรอน ยากจน ฯลฯ  ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห พ.ศ. 
2557 การใหบริการศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน การถายทอดภูมิปญญาผูสูงอายุแกคนรุนหลัง การเพ่ิมชองทางการ
สื่อสารทางเว็บไซตแกผูสูงอายุ การฝกอบรมวิชาชีพ และการใหบริการท่ีพักอาศัยแกผูสูงอายุและผูดอยโอกาสท่ี
ตองการความชวยเหลือ และพัฒนาระบบบริการดานการแพทยและสาธารณสุข 
ในกลุมผูสูงอายุอยางตอเนื่องเพ่ือใหกลุมผูสูงอายุไดรับบริการที่มีคุณภาพครอบคลุมทุกมิติบริการ ไมวาจะเปนการ
วางแผนและการวางระบบการดูแลผูสูงอายุ การวางรากฐานการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุคุณภาพและตรวจประเมิน
ใหไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด โดยในป พ.ศ. 2561 ไดแบงมาตรฐานของคลินิกผูสูงอายุคุณภาพเปน 3 ระดับ 
ไดแก คลินิกผูสูงอายุคุณภาพระดับเงิน (Silver) ระดับทอง (Gold) และระดับเพชร (Diamond)  
ป พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 แหง ผานเกณฑการประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพระดับ
เงิน (S) จํานวน 8 แหง และผานคลินิกผูสูงอายุระดับทอง (G) จํานวน 1 แหง นอกจากนี้ เพ่ือใหการดูแลผูสูงอายุ
กรุ ง เทพมหานครมีความตอเนื่องจึ งไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู งอายุกรุ ง เทพมหานคร ระยะ 
ท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือใหหนวยงานของกรุงเทพมหานครมีกรอบทิศทางในการบูรณาการงานดานผูสูงอายุ
อยางเปนรูปธรรม 
  

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน  
ปญหาและอุปสรรค 
1. ผูบริหารกรุงเทพมหานครและหนวยงานยังไมใหความสําคัญในการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ

ผูสูงอายุและคนพิการ 
2. ดานการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ บางโครงการไมไดรับการจัดสรร

งบประมาณอยางตอเนื่องเพ่ือใหดําเนินการไดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเปาหมาย เชน โครงการติดตั้งดวงโคม  
พรอมอุปกรณเสียงประกอบทางขามสําหรับผูพิการ ซ่ึงปจจุบันดําเนินการไดรอยละ 60.869 และไมไดรับ 
การจดัสรรงบประมาณในป 2562  

3. ดานการจัดสรรเบี้ยยังชีพ ยังมีประชากรอีกจํานวนหนึ่งท่ีไมไดมาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ  
ซ่ึงประชากรเหลานี้อาจยังไมรับทราบสิทธิ์หรือเปนผูท่ีมีชื่อในทะเบียนบานแตอาศัยอยู ท่ีอ่ืน จึงไมสามารถเขาถึง
สวัสดิการดังกลาวได 

4. ระบบฐานขอมูลยังขาดการเชื่อมโยงของระบบจากท่ัวประเทศ เชน การจายเบี้ยยังชีพ ประชากรแฝงใน
กรุงเทพมหานครไมสามารถรับเบี้ยยังชีพได 

5. ศูนยผูสูงอายุไมกระจายตัวอยูในทุกพ้ืนท่ี 50 เขต ใหครอบคลุมความตองการของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี  
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ขอเสนอแนะ 
1. ผูบริหารกรุงเทพมหานครควรใหความสําคัญในประเด็นดังกลาว เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิด 

เปนรูปธรรมหรือสรางแนวทางการดําเนินงานแบบมีแรงจูงใจ เชน เปนตัวชี้วัดเจรจาตกลงในการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 

2. ผูสูงอายุท่ีลงทะเบียนและมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ จํานวน 779,709 คน จากประชากรสูงอายุ 
ตามทะเบียนบาน จํานวน 1,020,917 คน ทําใหเห็นวายังมีประชากรอีกจํานวนหนึ่งที่ไมไดมาลงทะเบียนขอรับ
เบี้ยยังชีพ ซ่ึงประชากรเหลานี้อาจเปนกลุมผูมีฐานะดีไมมีความจําเปนตองรับเบี้ยยังชีพ กลุมผูท่ีมีชื่อในทะเบียนบาน
แตอาศัยอยูท่ีอ่ืน หรือกลุมผูมีฐานะยากจนแตไมสามารถเขาถึงสวัสดิการดังกลาวได ซ่ึงประชากรเหลานี้หากเปนกลุมผูมี
ฐานะยากจนแตไมสามารถเขาถึงสวัสดิการดังกลาวได หนวยงานควรประสานสํานักงานเขตลงพื้นที่เพื่อคนหาสาเหตุ 
จํานวนท่ีแนนอน และใหบริการเชิงรุก ประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายทราบถึงสวัสดิการตาง ๆ ท่ีรัฐจัดให 

3. ระบบฐานขอมูลการจายเบี้ยยังชีพยังขาดการเชื่อมโยงของระบบจากท่ัวประเทศ ทําใหประชากรแฝงใน
กรุงเทพมหานครไมสามารถรับเบี้ยยังชีพได และเพ่ือเปนการตรวจสอบและคัดกรองกลุมเปาหมายมิใหเกิดความ
ซํ้าซอน ควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในการจายเงินใหมีความยืดหยุน สามารถรองรับกับการรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

4. ศูนยผูสูงอายุควรกระจายอยูในทุกพ้ืนท่ี 50 เขต ใหครอบคลุมความตองการของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี 
ซ่ึงศูนยบริการผูสูงอายุอาจบูรณาการการทํางานรวมกับสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว โดยปรับการ
ใหบริการของศูนยเยาวชนและศูนยกีฬาของกรุงเทพมหานครในชวงเชาใหรองรับผูสูงอายุไดมากข้ึน และใชเครือขาย
ชมรมผูสูงอายุในชุมชนท่ีมีอยูเปนเครือขายในการดําเนินกิจกรรมกับผูสูงอายุ 

5. สํานักพัฒนาสังคมควรจัดทําระบบฐานขอมูลดานสวัสดิการสังคมใหครอบคลุมทุกกลุมบริการเพ่ือเปน
ฐานขอมูลในการวางแผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหตรงกลุมเปาหมาย และนําระบบ IT มาใช 
ในการจัดเก็บขอมูลและการประเมินผล 

6. ปจจุบันปญหาเก่ียวกับเด็กมักจะอยูในรูปการถูกละเมิด ถูกทารุณกรรม ติดยาเสพติด กระทําความผิด 
เรรอน และถูกทอดท้ิง การดําเนินงานตามตัวชี้วัดจึงควรเนนท่ีการปกปองคุมครอง และพิทักษสิทธิ รวมมือระหวาง
หนวยงานภาครัฐเพ่ือแกไขปญหามิใหเด็กตกอยูในภาวะยากลําบากควบคูไปกับการจัดกิจกรรมสรางสรรคและการ
พัฒนาศูนยสรางโอกาสเด็กใหมีคุณภาพ 

7. เพ่ิมการประชาสัมพันธการใหบริการของหนวยงาน ใหบริการเชิงรุกแกประชาชนอยางท่ัวถึง 
 

คาดการณแนวโนม  
ในปจจุบันพบวา แนวโนมประชากรในสัดสวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน โดยขอมูลทะเบียนราษฎรฯ ณ วันท่ี ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕61 ระบุวา กรุงเทพมหานครมีประชากร 5,479,962 คน เปนผูสูงอายุ (อายุ ๖๐ ปบริบูรณขึ้นไป) 
จํานวน 1,020,917 คน (รอยละ 18.63) จึงอาจกลาวไดวา กรุงเทพมหานครไดเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging 
Society) นั่นหมายความวา คาใชจายของรัฐเพื่อสนับสนุนสวัสดิการใหผูสูงอายุตองเพิ่มขึ้นตามมา หนวยงานท่ี
เก่ียวของควรดําเนินการจัดหาบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุและผูพิการให 
สามารถท่ีจะเขาถึงบริการสาธารณะตาง ๆ ไดอยางสะดวก โดยดําเนินการในลักษณะท่ีเรียกวา อารยสถาปตย
(universal design) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุและผูพิการสามารถท่ีจะเขาถึงบริการสาธารณะ 
ตาง ๆ ไดอยางสะดวกและทัดเทียมคนปกติท่ัวไป โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการอยางตอเนื่องและจริงจัง ท้ังนี้
เพ่ือเปนการรองรับสังคมผูสูงอายุท่ีจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

ปจจุบันการรวมกลุมของผูพิการเพ่ือเรียกรองสิทธิในการไดรับการบริการและการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ
การดําเนินชีวิตมีความเขมแข็งข้ึน และมีกฎหมายรองรับสิทธิของผูการพิการ รวมถึงชองทางการติดตอสื่อสารท่ี
หลากหลายและรวดเร็ว เชน สื่อสังคมออนไลน (Social Media) สงผลใหการเรียกรอง สิทธิตางมีประสิทธิภาพและ 
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สามารถสรางกระแสสังคมไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงกรุงเทพมหานครจําเปนตองใหความสําคัญ เชน กรณีลิฟตผูพิการ
บริเวณสถานีขนสงมวลชนหรือกรณีการปรับปรุงทางเทา เปนตน การออกแบบ สาธารณูปโภค หรืออาคารสถานท่ีตาง ๆ 
ของกรุงเทพมหานครในอนาคตจึงจําเปนตองคํานึงสิทธิในการใชประโยชนของคนทุกกลุม   

นอกจากนี้ ผลจากการดําเนินการสํารวจและออกแบบอาคารของกรุงเทพมหานครต้ังแตป 2561 
หนวยงานกรุงเทพมหานครตองนําผลการสํารวจไปปรับปรุงการดําเนินงาน แนวโนมภายในป 2564 อาคาร
สํานักงานของกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต และศูนยบริการสาธารณสุขจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูสูงอายุและคนพิการมากข้ึน และในอนาคตจะขยายผลดําเนินการกับอาคารของกรุงเทพมหานครอ่ืน ๆ ตอไป ท้ังนี้
เพ่ือใหอาคารของกรุงเทพมหานครมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน  

ดานการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห สามารถใหการชวยเหลือผูท่ีเขามารองขอไดทุกราย รอยละ 100 แต
จํานวนประชากรท่ีเขาถึงสวัสดิการมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เชน ผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ยยังชีพและคนพิการ 
ท่ีไดรับเบี้ยความพิการมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึน การสงเคราะหผูสูงอายุท่ีประสบปญหาภาวะยากลําบากมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
ผูดอยโอกาสหรือผูท่ีมีภาวะยากลําบากในการดํารงชีพมีจํานวนเพ่ิมข้ึน และผูดอยโอกาสท่ีใชบริการ 
ท่ีพักอาศัยมีจํานวนเพ่ิมข้ึนในทุกป ปญหาตาง ๆ  อาทิ สวัสดิการสังคมท่ีรัฐจัดใหกับผูสูงอายุยังไมเพียงพอกับความ
ตองการของผูสูงอายุและไมสามารถตอบสนองปญหาไดอยางแทจริง รวมท้ังไมครอบคลุมผูสูงอายุ 
ไดท้ังหมด รูปแบบการจัดสวัสดิการตาง ๆ มักมุงเนนรูปแบบการสงเคราะหจากทางภาครัฐ งบประมาณการจัด
สวัสดิการและสังคมสงเคราะหในสวนของเงินอุดหนุนรัฐบาลตองรอรับเงินโอน ทําใหการดําเนินงานลาชา 
กรุงเทพมหานครยังขาดการแยกประเภทผูสูงอายุหรือผูพิการท่ีดอยโอกาส การใหการบริการจึงเปนเพียงการให
เฉพาะที่มารองขอ รวมทั้งกรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงจํานวนมากที่ไมทราบจํานวนที่แนนอน ทําใหเปน
อุปสรรคตอการวางแผนการจัดสวัสดิการสังคม และศูนยบริการผูสูงอายุท่ียังมีจํานวนนอยไมสามารถใหบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตท่ีอยูหางไกลได ทําใหการดูแลผูสูงอายุอาจไดรับบริการไมท่ัวถึงและสงผลใหคุณภาพชีวิตลดลง 
การเตรียมการจะตองเสริมสรางหลักประกันชีวิตในเรื่องสุขภาพ รายได ท่ีอยูอาศัย ผูดูแล สภาพแวดลอมและความ
ม่ันคง รวมท้ังความรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสวัสดิการตองเตรียมการระยะยาว โดยให
ครอบครัวและชุมชนเปนองคกรหลักในการดูแลและเก้ือกูลผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส และตองทําในเชิง
บูรณาการ  โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม หนวยงานท่ีเก่ียวของควรดําเนินการ เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหกับผูสูงอายุและผูพิการสามารถท่ีจะเขาถึงบริการตาง ๆ ไดอยางสะดวกและทัดเทียม 
คนปกติท่ัวไป โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการอยางตอเนื่องและจริงจัง ท้ังนี้เพ่ือเปนการรองรับสังคมผูสูงอายุ
ท่ีจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึน ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมเพ่ือใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี
ศักดิ์ศรีและมีการเปนมนุษยท่ีเทาเทียมกับทุกคนในสังคม 
 

  มิติท่ี 3.2  เมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ : การสรางโอกาสทางอาชีพและรายไดท่ีม่ันคง 
           กรุงเทพมหานครมีเปาหมายเพ่ือใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ               
โดยการสรางโอกาสทางอาชีพใหประชาชนมีรายไดท่ีม่ันคง ป พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครกําหนดเปาหมาย 
การดําเนินงาน 2 เปาหมาย  2 เปาประสงค ประกอบดวยตัวชี้วัดหลักจํานวน 7 ตัวชี้วัด เปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว โดยมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 21 โครงการ/
กิจกรรม  แบงออกเปน 
         1. โครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏอยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 15 โครงการ/
กิจกรรม ใชงบประมาณ 1 โครงการ/กิจกรรม ไมใชงบประมาณ 4 โครงการ/กิจกรรม อยูระหวางการดําเนินการ 1 
โครงการ/กิจกรรม ยกเลิก 9 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน จํานวน 127,800.- บาท (หนึ่งแสน
สองหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน) 
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2. โครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏอยูนอกแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม ใช
งบประมาณจํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม ยกเลิก 1 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน จํานวน 
7,184,๙92.- บาท (เจ็ดลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนสี่พันเการอยเกาสิบสองบาทถวน) รวมงบประมาณท่ีใชในป พ.ศ. 
2562 ท้ังสิ้นจํานวน 7,312,792.-บาท (เจ็ดลานสามแสนหนึ่งหม่ืนสองพันเจ็ดรอยเกาสิบสองบาทถวน) 
         ท้ังนี้เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงผลตอมิติ จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม 
        จากการประเมินผลแผนในระยะสิ้นปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561 - 15 กันยายน 2562) พบวา 
การดําเนินการมิติที่ 3.2 สงผลตอการบรรลุผลสําเร็จในระดับดานไดนอย เนื่องจากกรณีที่กลุมแรงงานนอก
ระบบท่ีมีการดําเนินการ เปนเพียงกลุมผูขับข่ีรถจักรยานยนตรับจางสาธารณะ (วินมอเตอรไซครับจาง) ในพื้นที่เขตกลุม
กรุงเทพเหนือ และกรุงธนเหนือ (ปงบประมาณ ๒๕๖๒) สวนปงบประมาณ ๒๕๖๑ เปนกลุมกรุงเทพกลาง ยังขาด
อีก ๓ กลุมเขต และเปนเพียงกลุมอาชีพเดียวเทานั้น ในขณะท่ีแรงงานนอกระบบยังมีหลากหลายอาชีพ และเปน
เพียงการดําเนินการเพ่ือใหไดรับทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหลงเงินทุน และแนะนําโรงเรียนฝกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร 10 แหง เพื่อการพัฒนาทักษะในวิชาชีพเดิมและฝกอบรมอาชีพใหม หรือกรณีที่โรงเรียนฝก
อาชีพเปดโอกาสใหประชาชนมาศึกษาฯ และมีการทอดแบบสอบถามวานําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ
หรือสรางรายไดเสริมฯ หรือไมนั้น ท้ัง ๒ กรณี ไมสามารถตรวจสอบหรือมีระบบติดตามท่ีชัดเจนวา เปนการสราง
โอกาสทางอาชีพและรายไดท่ีม่ันคงหรือไม จึงยังไมอาจตอบเปาประสงคท่ี ๓.๒.๒.๑ พัฒนาทักษะดานอาชีพใหแก
กลุมแรงงานนอกระบบได  และในเรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือใหเกิดกระบวนการสรางอาชีพแบบ
ครบวงจรอยางแทจริง ยังไมสามารถดําเนินไดอยางชัดเจน เพียงแตอบรมหลักสูตรพัฒนาธุรกิจเพ่ือสรางโอกาสใน
การประกอบอาชีพใหประชาชนท่ีตองการประกอบกิจการขนาดเล็กหรือขนาดยอมนําความรูไปใชในการดําเนิน
กิจการในรูปแบบธุรกิจและสามารถแขงขันในตลาดได 
 

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน  
 ปญหา/อุปสรรค 

๑. การดําเนินการใหแรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหลงเงินทุนถูก
กําหนดให ดําเนินการในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) แต เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครยังไมมีการสํารวจและจัดทําขอมูลเก่ียวกับแรงงานนอกระบบ เชน อาชีพท่ีจัดอยูในกลุมแรงงาน
นอกระบบ จํานวนแรงงานนอกระบบในแตละอาชีพ ทําใหการดําเนินการใหแรงงานนอกระบบทราบสิทธิฯ จึง
เปนไปไดยากหรือดําเนินการไดไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

๒. การดําเนนิการพัฒนาทักษะดานอาชีพใหแกแรงงานนอกระบบและประชาชนท่ัวไปก็ดําเนนิการได
เฉพาะกลุมประชาชนท่ัวไป และไมมีขอมูลชัดเจนวาเปนพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือใหเกิดกระบวนการสรางอาชีพ
แบบครบวงจรอยางแทจริง หรือเปนการศึกษาเพ่ือใชเวลาวางใหเปนประโยชน ประกอบกับการพิจารณาการเปดสอน
หลักสูตรระยะสั้นของโรงเรยีนฝกอาชีพกรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานดังกลาว ไม
สามารถตรวจสอบวาสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานจริงหรือไม เพราะสํานักพัฒนาสังคมไมมีการ
รวบรวมขอมูลในเรื่องอาชีพของผูท่ีมาศึกษา ทําใหไมทราบวาเปนแรงงานนอกระบบหรือไม จึงนับเปน
ประชาชนท่ัวไป 

ขอเสนอแนะ 
๑. สํานักจากเว็บไซดสถิติดานมลพิษทางอากาศแอรวิชวลและองคกรกรีนพีชประจําเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตรายงานคุณภาพอากาศโลกป 2561 วา กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงท่ีมีปญหาฝุนละออง
ขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มากท่ีสุดเปนอันดับ 24 ของโลก ซ่ึงปจจุบันเริ่มสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและ
สุขภาพของประชาชน กรมอนามัย โดยกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ใหขอมูลการรับมือกับปญหาดัง
กลาวคือ ตนไม 1 ตน มีความสามารถดูดซับคารบอนไดออกไซด 9-15 กิโลกรัมตอป ผลิตออกซิเจนเพียงพอ 
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สําหรับ 2 คนตอป ดักฝุนและมลพิษทางอากาศ 1.4 กิโลกรัมตอป ลดอุณหภูมิรอบบาน 2-4 องศาเซลเซียส ลด
การใชพลังงานจากเครื่องปรับอากาศรอยละ 10-15 ทําใหบรรยากาศเกิดความสดชื่นผอนคลายเครียด ดูดซับ
เสียง เพิ่มความชื้นในอากาศ ฟอกอากาศ ลดการเกิดภูมิแพแลหอบหืด และสรางสมดุลระบบนิเวศเปนที่อาศัย
นกและแมลงซ่ึงเปนการนําสภาพธรรมชาติกลับคืนสูเมือง 

จากเว็บไซดสถิติดานมลพิษทางอากาศแอรวิชวลและองคกรกรีนพีชประจําเอเชียตะวันออกเฉียงใต
รายงานคุณภาพอากาศโลกป 2561 วา กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงท่ีมีปญหาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) มากท่ีสุดเปนอันดับ 24 ของโลก ซ่ึงปจจุบันเริ่มสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและสุขภาพของประชาชน 
กรมอนามัย โดยกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ใหขอมูลการรับมือกับปญหาดังกลาวคือ ตนไม 1 ตน มี
ความสามารถดูดซับคารบอนไดออกไซด 9-15 กิโลกรัมตอป ผลิตออกซิเจนเพียงพอสําหรับ  
2 คนตอป ดักฝุนและมลพิษทางอากาศ 1.4 กิโลกรัมตอป ลดอุณหภูมิรอบบาน 2-4 องศาเซลเซียส ลดการใช
พลังงานจากเครื่องปรับอากาศรอยละ 10-15 ทําใหบรรยากาศเกิดความสดชื่นผอนคลายเครียด ดูดซับเสียง  
เพ่ิมความชื้นในอากาศ ฟอกอากาศ ลดการเกิดภูมิแพแลหอบหืด และสรางสมดุลระบบนิเวศเปนที่อาศัยนกและ
แมลงซ่ึงเปนการนําสภาพธรรมชาติกลับคืนสูเมือง 
 

คาดการณแนวโนม   
๑. การจัดทําฐานขอมูลแรงงานนอกระบบนับเปนสิ่งสําคัญ การลงสํารวจในพ้ืนท่ีเขตอาจเปนเรื่อง

ท่ีไมสามารถดําเนินการได ดังนั้นจึงตองบูรณาการการทํางานกับหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานสถิติแหงชาติ  
กระทรวงพัฒนาสังคม หรือสมาคมกลุมอาชีพตาง ๆ เชน สมาคมคนขับแท็กซ่ีแหงประเทศไทย  

๒. การสํารวจขอมูลในเรื่องอาชีพของผูมาศึกษาในโรงเรียนฝกอาชีพนั้น ปจจุบันแรงงานนอกระบบ 
และประชาชนสวนมากจะมี Smartphone หากสํานักพัฒนาสังคมจัดทําระบบการสํารวจขอมูลในเรื่องอาชีพของผู
มาศึกษาไวในระบบสารสนเทศ จะทําใหการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลสะดวกยิ่งข้ึน 

 

 มิติท่ี 3.3  การศึกษาสําหรับทุกคน  
กรุงเทพมหานครจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประเภทสามัญศึกษา โดยมีเปาหมายสําคัญ 3 เรื่อง คือ                                    

1) การกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมและเสมอภาค 2) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และ 3) ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิตกรุงเทพมหานครกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 3 เปาหมาย   
7 เปาประสงค  24 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก โดยมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏอยูในแผนปฏิบัติ-ราชการ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 42 โครงการ/กิจกรรม เปนโครงการใชงบประมาณ 34 โครงการ เปนโครงการไมใช
งบประมาณ  3 โครงการ เปนกิจกรรม 5 กิจกรรม เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 35 โครงการ/กิจกรรม 
อยู ระหว างดํ า เนินการ 7 โครงการ/ กิจกรรม รวมงบประมาณท่ีใช ในป  พ.ศ .  2562 ท้ังสิ้นจํ านวน 

345,444,221.13 .- บาท (สามรอยสี่สิบหาลานสี่แสนสี่หม่ืนสี่พันสองรอยยี่สิบเอ็ดบาทสิบสามสตางค) โดยเปน
โครงการ/กิจกรรมท่ีสงผลตอมิติจํานวน 42 โครงการ/กิจกรรม 

จากการประเมินผลแผนในสิ้นปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) พบวา 
การดําเนินการตามเปาหมายท่ี 3.3.1 การกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมและเสมอภาค กรุงเทพ-มหา
นครสามารถรองรับเด็กนักเรียนไดทุกคน ซ่ึงปการศึกษา 2561 สามารถรับเด็กนักเรียนได 281,029 คน แบงเปน
ระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล) จํานวน 44,553 คน ระดับประถมศึกษา จํานวน 197,459 คน  
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 35,301 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3,716 คน อีกท้ังจัดใหมีโรงเรียน 
เรียนรวมสําหรับกลุมเด็กพิเศษ จํานวน 139 โรงเรียน มีครูท่ีสามารถดูแลเด็กกลุมนี้ จํานวน 14,088 คน และมี
เด็กพิเศษท่ีเขาเรียน จํานวน 4,422 คน นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังดําเนินการตามเปาหมายท่ี 3.3.2 การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงผลการเรียนของเด็กในการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
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ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ จํานวน ๔๓๑ โรงเรียน ผลการทดสอบในปการศึกษา 2561 เม่ือเทียบกับปการศึกษา 2560 
พบวา รวมทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.36 (ปการศึกษา 2561 ไมมีการทดสอบวิชาสังคมศึกษา) 
โดยวิชาภาษาไทยมีคะแนนเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด 9.14 คะแนน คิดเปนรอยละ 18.82ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
จํานวน ๑๐๘ โรงเรียน พบวาเม่ือรวมทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 10.02            (ปการศึกษา 
2561 ไมมีการทดสอบวิชาสังคมศึกษา)  โดยวิชาภาษาไทยมีคะแนนเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด 5.86 คะแนน คิดเปนรอยละ 
12.6 แตวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.94 คิดเปนรอยละ 3.39 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
จํานวน ๙ โรงเรียน พบวาเม่ือรวมทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.69 โดยวิชาคณิตศาสตรมีคะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนสูงสุด 5.13 คะแนน คิดเปนรอยละ 26.96 แตวิชาภาษาไทย              มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 1.34 
คะแนน คิดเปนรอยละ 2.98 และเปาหมายท่ี 3.3.3 ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต โดยกําหนดเปาประสงคใน
การดําเนินการใหคนกรุงเทพมหานครไดศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 2 เปาประสงค คือ เปาประสงคท่ี 3.3.3.1 ศึกษาและ
พัฒนาเนื้อหาการเรียนรูตามอัธยาศัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเปาหมายใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยไดดําเนินโครงการสํารวจความตองการกิจกรรมการเรียนรูตามอัธยาศัยของประชาชนใน
พ้ืนท่ีเขตราษฎรบูรณะและเขตสายไหม และเปาประสงคท่ี 3.3.3.2 สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานคร ดําเนินโครงการ/กิจกรรม จํานวน 7 โครงการ/กิจกรรม  
 ปญหา/อุปสรรค 

1. การรายงานผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม ยังเปนขอมูลเชิงกระบวนการดําเนินงานยังไม
สามารถนํามาประเมินผลในภาพรวมไดตามเปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จ  

2. ขาดฐานขอมูลท่ีมีการจําแนกขอมูลชัดเจน เชน กลุมโดดเดน ปกติ ต่ํากวาปกติ เปนตน เพ่ือ
กําหนดรูปแบบการพัฒนาท่ีหลากหลาย 

3. อัตรากําลังของบุคลากรดานการศึกษาไมเพียงพอตอการทํางาน อีกท้ังบุคลากรท่ีเขามาใหมยัง
ขาดประสบการณในการทํางาน 

ขอเสนอแนะ  
1. ควรใชประโยชนจากขอมูลการทดสอบ O-NET เพ่ือเปนฐานในการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนและกําหนดโครงการ/กิจกรรมใหตรงกับสภาพปญหาของกลุมกลุมสาระ โรงเรียน และพ้ืนท่ี  
2. ควรใชประโยชนจากเปาหมายของแผน กทม. ในการกําหนดเปาหมายของหนวยงาน โรงเรียน  

และพ้ืนท่ีลวงหนา โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
3. ควรมีการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาเพ่ือความสะดวกในการใชขอมูล  
4. ควรมีการวิเคราะหและจัดทําแผนดานการบริหารทรัพยากรมนุษยภายในหนวยงานเพ่ือรองรับตอ

สถานการณในระยะเวลาตาง ๆ  
คาดการณแนวโนม   
1. บุคลากรมีความพรอม และไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง 
2. กรุงเทพมหานครสนับสนุนงบประมาณดานการศึกษาอยางตอเนื่อง มีโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนให

นักเรียนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะทางการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
3. มีการจัดทําฐานขอมูลดานการศึกษาระหวางสํานักการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
4. มีความรวมมือดานการศึกษาระหวางสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบสถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
 

มิติท่ี 3.4  สังคมพหุวัฒนธรรม 
กรุงเทพมหานครเปนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลายทางดานเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การท่ี

จะบริหารจัดการใหสังคมกรุงเทพมหานครเปนสังคมท่ีมีความสงบ สันติ คนในสังคมอยูดวยกันอยางเรียนรูและยอมรับ
ในความแตกตางของกันและกัน กรุงเทพมหานครมีเปาหมายในการดําเนินการไววา ป พ.ศ. 2562  
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คนกรุงเทพฯ ท่ีมีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุขและปรองดอง โดย
กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน จํานวน 1 เปาหมาย คือ 3.4.1 คนกรุงเทพฯ ท่ีมีความแตกตางหลากหลายทาง
วัฒนธรรมสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุขและปรองดอง และ 3 เปาประสงค ไดแก เปาประสงคท่ี 3.4.1.1 สราง
เนื้อหาความรูดานพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เปาประสงคท่ี 3.4.1.2 พัฒนากระบวนการ/เครือขายและ
กลไกการเรียนรูดานพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และเปาประสงคท่ี 3.4.1.3 รณรงค
สรางความรู ความเขาใจ ดานพหุวัฒนธรรมแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชชองทางสื่อท่ีหลากหลายของกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวยตัวชี้วัดหลักจํานวน 5 ตัวชี้วัด เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 17 โครงการ/
กิจกรรม แบงออกเปน 
         1. โครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏอยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 15 โครงการ/
กิจกรรม ใชงบประมาณ 12 โครงการ/กิจกรรม ไมใชงบประมาณ 3 โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแลวเสร็จ  ท้ัง 
17 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน จํานวน 56,168,000 บาท (หาสิบหกลาน-หนึ่งแสนหก
หม่ืนแปดพันบาท)  

        2. โครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฏอยูนอกแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 โครงการ/
กิจกรรม ใชงบประมาณ 2 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน จํานวน 5,737,700 บาท  (หาลาน
เจ็ดแสนสามหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยบาท) รวมงบประมาณท่ีใชในปพ.ศ. 2562 ท้ังสิ้นจํานวน 61,905,700 บาท (หกสิบเอ็ด
ลานเกาแสนหาพันเจ็ดรอยบาท)   
 ท้ังนี้เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงผลตอมิติ จํานวน 17 โครงการ/กิจกรรม  จากการประเมินผลแผนใน
ระยะสิ้นสุดแผน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) พบวา  มีการดําเนินงานท่ีสําคัญทําใหคนกรุงเทพฯ ท่ีมี
ความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุขและปรองดอง ดําเนินการตามเปาประสงคท่ี 
3.4.1.1 คือ สรางเนื้อหาความรูดานพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเขตโดยการจัดทําวีดีทัศนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานครสงใหกรมสงเสริมวัฒนธรรมคัดเลือกเปนมรดกภูมิปญญา ทางวัฒนธรรมของชาติตอไปจํานวน 2 
รายการ คือ ประเพณีอัฏฐมีบูชา สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ณ วัดดาน ถนนพระราม 
3 และการทําบาตร บานบาตร สาขางานชางฝมือดั้งเดิม ณ ชุมชนบานบาตร     จัดทํามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมท่ี
จะข้ึนบัญชีเปนรายการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน 6 รายการ ดังนี้  

1. ตํานานทาเตียน ยักษวัดโพธิ์ ยักษวัดแจง สาชาวรรษกรรมพ้ืนบานและภาษา 
2. สํานักดนตรีไทยพาทยโกศล เขตพระนคร สาขาศิลปะการแสดง 
3. การทําขวัญขาว เขตลาดกระบัง สาชาแนวปฏบิัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล 
4. ขอทานกระยาสารทและการกวนกระยาสารทคลองบานไทร เขตทวีวัฒนา สาขาความรูและการปฏิบัติ

เก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล และศิลปะการแสดง 
5. กระดาษขอย เขตบางซ่ือ สาขางานชางฝมือดั้งเดิม 
6. มวยไทย สาขาการละเลนพ้ืนบาน กีฬาพ้ืนบาน และศิลปะตอสูปองกันตัว 

เผยแพรขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเม่ือป พ.ศ. 2561 ไดแก 
1. ตําราแมวสมเด็จพระพุฒาจารย (นวม พุทธสโร) วัดอนงคาราม เขตคลองสาน 
2. ทะแยมอญ เขตบางขุนเทียน 
3. ประเพณีชักพระวัดนางชี เขตภาษีเจริญ 
4. บํารุงชาติสาสนายาไทย (บานหมอหวาน) เขตพระนคร 
5. เครื่องทองลงหินบานบุ เขตบางกอกนอย 
6. ตะกรอลอดหวง 
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เปาประสงคท่ี 3.4.1.2 พัฒนากระบวนการ/เครือขายและกลไกการเรียนรูดานพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและ 
ชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยประสานเครือขายสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร เปน 
เครือขายอีก 1 สมาคม มีการจัดกิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ณ เขตหนองจอก จัดทําอนุสรณงานเมาลิดกลาง 
เพ่ือทูลเกลาถวายสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และผูรวมงาน ณ ศูนยกิจการศาสนา
อิสลามแหงชาติเฉลิมพระเกียรติคลองเกา เขตหนองจอก และไปศึกษาดูงานกับองคกรท่ีเปนเครือขาย ความรูดานพหุ
วัฒนธรรมทางการสังคีตในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร วงดุริยางคทหารบก กรมดุริยางคทหารบก วงดุริยางคทหารอากาศ 
กองดุริยางคทหารอากาศ วงดุริยางคทหารเรือ กองดุริยางคทหารเรือ วงดุริยางคสากล สํานักการสังคีต กรมศิลปากร 
และวงดุริยางคฟลฮารโมนิกแหงประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra ; TPO) วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล สวนเปาประสงคท่ี 3.4.1.3 รณรงคสรางความรู ความเขาใจ ดานพหุวัฒนธรรมแกประชาชนใน
พ้ืนท่ี โดยใชชองทางสื่อท่ีหลากหลายของกรุงเทพมหานคร ไดจัดทําสื่อสิ่งพิมพเผยแพรขอมูลความรูดานพหุ
วัฒนธรรม ประเพณีชักพระวัดนางชีและหลวงพอสัมฤทธิ์ หนังสืองานเมาลิด และหนังสือมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรม และไดจัดงานในโครงการอนุรักษสงเสริมเผยแพรภูมิปญญาและวัฒนะรรมทองถ่ินของกรุงเทพมหานคร
โดยสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว และสํานักงานเขตท้ัง 50 เขต รวมกับหนวยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน และไดจัดกิจกรรมเผยแพรความรู ดานพหุวัฒนธรรมผานการแสดงดนตรีในกิจกรรมตาง ๆ 
ไดแก “กทม. รอยใจภักดิ์รองบรรเลงเพลงของพอ”  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กิจกรรมประกวดขับรองเพลง
พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดลุยเดชบรมนารถบพิตร ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง 
เขตพระนคร จัดเทศกาลดนตรีในสวน  สมัยกาลดนตรีสากล ณ อุทยาน 100 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเทศกาล
ดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีไทย ณ ศูนยเยาวชนลุมพินี รณรงคสรางความรูความเขาใจดานพหุวัฒนธรรมแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชชองทางสื่อในการจัดแสดงนิทรรศการ แจกแผนพับประชาสัมพันธ การจัดประชุม สัมมนา 
และทางชองทางของสื่อออนไลน Facebook และเว็บไซต ชวยเสริมสรางทําใหประชาชนเกิดความรู ความเขาใจใน
วัฒนธรรมตาง ๆ ของคนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคท่ีมีความหลากหลาย ท้ังชนชาติ เชื้อชาติ วัฒนธรรมและประเพณี 
ทําใหยอมรับซ่ึงกันและกันแลวสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข ปรองดอง 
 

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน  
 ปญหา/อุปสรรค 

การสรางสังคมพหุวัฒนธรรมซ่ึงเปนเปาหมายหนึ่งท่ีสําคัญของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2556-2575 ) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 จําเปนอยางยิ่ง 
ท่ีทุกหนวยงานจะไดมีความรูความเขาใจในเปาหมายและแนวทางการดําเนินการ ซ่ึงในการดําเนินการท่ีผานมาสํานัก
วัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว โดยกองวัฒนธรรม กองสังคีต และ 50 สํานักงานเขต ไดมีบทบาท 
ในการดําเนินการในการสงเสริมวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและในพ้ืนท่ีเขต ซ่ึงในสวนของสํานักงานเขตสวน
ใหญจะมีบทบาทในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะยังขาดการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี   
ปญหาการแสวงหาความรวมมือกับสภาวัฒนธรรมเขตและเครือขายวัฒนธรรม เนื่องจากมีงบประมาณจํากัด และ
ปญหาในดานของเวลาของภาคสวนตาง ๆ ในการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  

เรื่องตัวชี้วัดของจํานวนหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูดานพหุวัฒนธรรมเสริมจากการเรียนปกติ  รวมท้ัง
ของการเรียนรูของประชาชนกรุงเทพมหานครตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 
(พ.ศ. 2561-2565) ยังไมไดรับการสนองตอบ คือ ยังไมไดนํามาเปนตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําป พ.ศ. 2562 

ขอเสนอแนะ  
ในสวนของขอเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในดานของการ

สรางสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายใหคนกรุงเทพ ฯ ท่ีมีความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุขและปรองดอง เห็นควรดําเนินการดังนี้ 
1. การจัดทําแผนของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามตัวชี้วัดของมิติ 3.4 นี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ควรกําหนดนิยามตัวชี้วัด “จํานวนชุดขอมูลความรูดานพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครไดรับการ
พัฒนา” ใหมีความชัดเจน เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดนี้มีคุณภาพและสามารถผลักดันขับเคลื่อนให
เปาหมายของแผนนี้บรรลุเปาหมาย 

2. สรางความรูความเขาใจในการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมใหกับผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดทําแผนทุก
หนวยงาน และรวมกันเผยแพรแนวคิดและเปาหมายดังกลาวไปยังทุกหนวยงานและสวนราชการ รวมถึงการสื่อสาร
แนวคิดนี้ใหกับสังคมภายนอกท้ังในสวนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือสราง 
ความเขาใจและหาแนวรวม 

3. การจัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครควรสอดแทรกแนวคิด
ของสังคมพหุวัฒนธรรม และมีการรายงานผลทุกหกเดือนใหกับสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล เพ่ือเพ่ิมแรง
กระตุนใหทุกหนวยงานสอดแทรกแนวคิดดังกลาวไปในโครงการและกิจกรรมท่ีดําเนินการตามความเหมาะสม  

4. การขอและการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปาหมายในการสรางสังคม 
พหุวัฒนธรรม ควรพิจารณาวาโครงการหรือกิจกรรมดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายใน
การสรางสังคมพหุวัฒนธรรมไดจริง และควรมีการทบทวนกิจกรรมของโครงการ 

5. การจัดโครงการและกิจกรรมท่ีตองการแสดงตอสาธารณะชน ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธ 
ในวงกวางในสื่อดานตาง ๆ รวมถึงการขอความรวมมือสื่อสารมวลชนในการรวมเผยแพร ประกอบกับ 
การประสานงานขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธจากสํานักงานประชาสัมพันธ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

6. การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดหรือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2564 
มิติท่ี 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรมนี้ ควรกําหนดตัวชี้วัดเรื่องจํานวนหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรูดานพหุวัฒนธรรมเสริม
จากการเรียนปกติและการเรียนรูของประชาชนกรุงเทพมหานครตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ระยะ 20 
ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนแผนนี้                       จนบรรลุเปาหมาย 

คาดการณแนวโนม  
กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงท่ีมีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมประเพณีมาชานาน ในระยะเวลา  

ท่ีผานมาสภาพบานเมืองมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในสูความเจริญ ประกอบกับมีประชาชนจากจังหวัดตาง ๆ 
และชาวตางชาติอพยพยายถ่ินเขามาทํางาน ตลอดจนถึงตั้งถ่ินฐาน พรอมท้ังแรงงานตางดาวท่ีมาอยูอาศัยในพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯ ท้ังท่ีมาทํางาน มาศึกษาตอ และมาทองเท่ียว ซ่ึงความแตกตางหลากหลายท้ังดานเชื้อชาติ  
ศาสนา ภาษา ความเชื่อ ซ่ึงนับวันจะมีความหลากหลายมากข้ึน รวมถึงการเปนสังคมขอมูลขาวสารยิ่งทําให 
การสื่อสารและการถายทอดแนวคิดหรือวัฒนธรรมท้ังท่ีเหมาะสมและไมเหมาะสมเปนไปไดงายข้ึน ซ่ึงสิ่งเหลานี้ เปน
ท้ังโอกาสและอุปสรรคในการสรางสังคมพหุวัฒนธรรม จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูมีสวนเก่ียวของจะตองบริหาร
จัดการเพ่ือดําเนินการใหมีความเหมาะสม เผยแพรแนวคิดดังกลาวไปสูสาธารณชน และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของคนในสังคม สามารถสรางสังคมท่ีมีความแตกตางกันใหอยูรวมกันไดอยางสันติสุขและปรองดอง ในบริบท
ดังกลาวจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดําเนินการดวยความตั้งใจจริง ซ่ึงจะ
กอใหเกิดกระแสสังคมและการมีสวนรวมเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายดังกลาว แตสิ่งหนึ่งท่ีคนในทองถ่ินตอง
คํานึงถึงก็คือ การรักษาไวซ่ึงวัฒนธรรมท่ีดีงามของทองถ่ิน เม่ือไดเรียนรู ยอมรับ และปรับตัวแลวก็ตอง 
ไมกลืนไปกับวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
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ดานที่ 4  มหานครกระชับ 

  ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จํานวนตวัชี้วดั ดําเนินการ 

ไมไดดําเนินการ ผลการดําเนนิงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล 

   ดําเนนิการ  

4.1  กรุงเทพมหานครเติบโต 
อยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม 

14 9 - 5 - 

                     รวมท้ังสิ้น 
14 

9 - 5 - 
คิดเปนรอยละ 64.29 - 35.71 - 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาํป พ.ศ. 2562 ดานท่ี 4 มหานครกระชับ มี 1 มิติการพัฒนา             

คือ มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก

ไว 14 ตัวชี้วัดและหนวยงานนําไปสูการปฏิบัติ 14 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 9 ตัวชี้วัด  

ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด  

นอกจากนีห้นวยงานยังไดกําหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครตาม

ภารกิจของหนวยงาน/นโยบายผูบริหารกรุงเทพมหานคร 1 ตัวชี้วัด คือ รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ

ตรวจสอบอาคารผิดกฎหมายและการใชประโยชนท่ีดินท่ีไมเปนไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง  

ซ่ึงบรรลุเปาหมาย 

 จํานวนตวัชี้วดั ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
สนบัสนนุตามภารกิจ ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

ของหนวยงาน/ บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล  

 นโยบายผูบริหาร  ดําเนนิการ   

4.1  กรุงเทพมหานครเติบโต 
อยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม 

1 1 -  - - 

                     รวมท้ังสิ้น 
1 

1 - - - 
คิดเปนรอยละ 100 - - - 

 ภาพรวมการดําเนินงานดานท่ี 4 ประกอบดวยตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครใหครอบคลุมและครบถวนตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร

รวมท้ังสิ้น 15 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 10 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด โดยมีโครงการสําคัญใน

การขับเคลื่อนการดําเนินงาน 13 โครงการ 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตามตาราง 
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ดานท่ี 4  มหานครกระชับ    ประกอบดวย  1 มิติ  2 เปาหมาย  2 เปาประสงค  14 ตัวชี้วัดหลัก  11 โครงการ  6 กิจกรรม  460.17 ลานบาท 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
มิติท่ี 4.1  กรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม  (2 เปาหมาย  2 เปาประสงค  14 ตัวชี้วัด  11 โครงการ  6 กิจกรรม  460.17 ลานบาท) 
 เปาหมายท่ี 4.1.1  กรุงเทพมหานครช้ันในและช้ันกลางมีการใชประโยชนท่ีดินอยางเต็มศักยภาพสอดคลองกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  (1 เปาประสงค 
 10 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 4.1.1.1  สงเสรมิการขยายตัวในการใชประโยชนท่ีดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมอืงรวมและเพ่ิมความหนาแนนประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง (10 ตัวช้ีวัด) 
1)  ความหนาแนนของประชากร 
     -  ในเขตเมืองช้ันใน 
  
     -  ในเขตเมืองช้ันกลาง 
 

 
8,300 คน/ 

ตารางกิโลเมตร 
4,400 คน/ 

ตารางกิโลเมตร 
 

  /  ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค.2561 เขตเมืองช้ันในมีความ
หนาแนนของประชากรประมาณ 8,097 คน/ตาราง
กิโลเมตร เขตเมืองช้ันกลาง มีความหนาแนนของประชากร
ประมาณ 4,399 คน/ตารางกิโลเมตร เน่ืองจากขอมลู
ทะเบียนราษฎรมีแนวโนมประชาการลดลงตอเน่ือง  
ทําใหคาดการณไดวาภายในป พ.ศ. 2562 ความหนาแนน 
ประชากรจะไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดในแผนฯ  

2)  จํานวนบานในเขตเมืองช้ันในและช้ันกลางเพ่ิมข้ึน 
 

รอยละ 2 
 

  /  ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค.2561 จํานวนบานในเขตเมือง
ช้ันในและช้ันกลาง 2,521,797 หลัง เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 
2560 รอยละ 25 

3)  มีการสาํรวจและจดัเก็บขอมลูสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการในเขตเมืองช้ันในและช้ันกลาง 
 

สํารวจและ 
จัดเก็บขอมลู 

(เปนขอมูลปฐาน) 
 

/ 
รอยละ 100 

 

   สํารวจและจดัเก็บขอมลูจากเอกสารตาง ๆ เว็บไซต  
หรือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ และดําเนินการนําเขาและ 
จัดเก็บขอมลูสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือการวาง 
ผังเมืองลงในระบบ GIS  

4)  จํานวนรางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม 
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งท่ี 4) 
 

1 ฉบับ 
 

  / 
รอยละ 85.50 

 

 อยูระหวางแกไขรางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งท่ี 4) หลังจากประชุมประชาชนเพ่ือใชใน
ข้ันตอนปดประกาศ 90 วัน ตอไป 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
5)  จํานวนครั้งในการออกสํารวจและตรวจสอบการใช 
ประโยชนท่ีดินใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรการ 
ทางผังเมือง 
 

- 15 ครั้ง/ป 
 - 1 ครั้ง/เดือน 

 

/ 
15 ครั้ง 

 

   ดําเนินการสํารวจและตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินใน
พ้ืนท่ี จํานวน 15 ครั้ง ไดแก เขตลาดพราว เขตหลักสี่ เขต
จอมทอง เขตตลิ่งชัน เขตบางขุนเทียน เขตวังทองหลาง เขต
หนองแขม เขตปทุมวัน (จํานวน 2 ครั้ง) เขตบางแค เขตยาน
นาวา เขตราชเทวี เขตพญาไท เขตธนบุรี เขตคลองสาน 

6)  จํานวนผังทางเลือก (ผังทางเขา-ออก) เพ่ือพัฒนา 
พ้ืนท่ีปดลอม 
 

อยางนอย 
2 ทางเลือก 

 

/ 
ผังทางเลือก  
(ผังทางเขา - 

ออก) 
2 ผัง 

   รางผังทางเลือกของพ้ืนท่ีปดลอมท่ีมีความเปนไปไดสูงสดุ  
(ผังทางเขา - ออก) โครงการจัดรปูท่ีดินบริเวณหลังซอย 
บรมราชชนนี 77 - 81 จํานวน 2 ผัง พรอมประชุมรับฟง
ความคิดเห็นของเจาของท่ีดิน เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2562 

7)  รอยละความสําเรจ็ในการปรบัปรุงขอมูลแผนท่ี 
เชิงเลขมาตราสวน 1 : 4,000 
เชิงเลขมาตราสวน 1 : 4,000 
 

รอยละ 100 
(ตามแผนปฏิบัต ิ
งานโครงการ) 

 

  / 
รอยละ 61 

 อยูระหวางการดําเนินงานในงวดท่ี 2 
- จัดทําการ Calibration ระบบ ขอมูลแนวบิน 
รายงานการบิน หมุดอางอิง บังคับและตรวจสอบภาพ  
- อยูระหวางขอขยายระยะเวลาทําการบินสํารวจ 
เพ่ือเก็บขอมูลภมูิประเทศและระดบัช้ันความสูง  
บริเวณพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ตอเจากรมแผนท่ีทหาร 

8)  รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ืนท่ีท่ีอนุญาต 
ใหมีการกอสรางอาคารและตาํแหนงอาคารท่ีมีการออก
เลขรหสัประจําบาน 
 

รอยละ 100 
 

/ 
รอยละ 100 

 

   ดําเนินการทุกเดือน โดยกําหนดช่ือผูใชงานและกําหนด 
รหัสผานใหแกเจาหนาท่ี หากมีการประสาน แนะนํา  
ติดตาม การรายงานผล (แบบ กสผ. 1 และ กสผ. 2) 
และการลงจุดแสดงตําแหนงการอนุญาตปลูกสรางอาคาร 
ของสํานักการโยธา/ฝายโยธา และการลงจดุแสดงตําแหนง 
การออกเลขท่ีบานของฝายทะเบียนในระบบรายงานผล 
สํานักผังเมือง ปรับปรุงแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน 
และอาคารตามท่ีไดรับรายงานผลและเช่ือมโยงขอมูล 
สูระบบภูมสิารสนเทศสํานักการวางผังและพัฒนาเมือง 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
9)  รอยละความสําเรจ็ในการปรบัปรุงแผนท่ีการใช 
ประโยชนท่ีดินและอาคารของกรุงเทพมหานครตาม 
ขอมูลการใหอนุญาตกอสรางอาคารและการออกเลข 
รหัสประจําบานของสํานักการโยธาและสํานักงานเขต 
 

รอยละ 100 
(ตามขอมูล 

การรายงานท่ี 
ไดจากสํานัก 
การโยธาและ 
สํานักงานเขต 

/ 
รอยละ 100 

 

   อยูระหวางปรับปรุงแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน 
และอาคารตามท่ีไดรับรายงานผล และเช่ือมโยงขอมลู 
เขาสูระบบภมูิสารสนเทศสํานักการวางผังและพัฒนาเมือง 
 

10)  จํานวนระยะทางในการสํารวจ รังวัด และกําหนด 
จุดในการปกหลักแนวเขตกรุงเทพมหานคร (ขอบเขต 
พ้ืนท่ีโครงการระยะท่ี 4) 
 

55 กิโลเมตร 
 

/ 
รอยละ 100 

 

   สํารวจรังวัด กําหนดจดุ และปกหลักอางอิงแนวเขต  
และหมดุเครื่องหมายอางอิงแนวเขต ระหวาง 
กรุงเทพมหานคร กับจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมทุรปราการ ซึ่งบริษัทท่ี 
ปรึกษาจัดทําผลงานถูกตองและสงงานไดทันตามสัญญาจาง 

 เปาหมายท่ี 4.1.2  ศูนยชุมชนยอยในเมืองช้ันนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอยางเต็มศักยภาพ  (1 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 4.1.2.1  สงเสรมิการใชประโยชนท่ีดินในศูนยชุมชนยอยของเขตเมืองชั้นนอก  (4 ตัวช้ีวัด) 
11)  ความหนาแนนของประชากรในเขตเมืองช้ันนอก 
 

1,400 คน/ 
ตารางกิโลเมตร 

 

  /  ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค.2561 จํานวนประชากรในเขตเมือง 
ช้ันนอกมีความหนาแนนประมาณ 1,420 คน/ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งสูงกวาเปาหมายตามแผนฯ 

12)  มีการสํารวจสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ในเขตเมืองช้ันนอก 
 

สํารวจและ  
จัดเก็บขอมลู 
(เปนขอมูล 

ปฐาน) 

/ 
รอยละ 100 

 

   สํารวจและจดัเก็บขอมลูจากเอกสารตาง ๆ เว็บไซต หรือ
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ และดําเนินการนําเขาและจัดเก็บ
ขอมูลสาธารณปโภค สาธารณูปการ เพ่ือการวางผังเมือง ลง
ในระบบ GIS  

13) มีรายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา 
ศูนยชุมชนยอย (นํารอง) 

1 ฉบับ 
 

/ 
รอยละ 100 

   - ศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนยพาณิชยกรรมเมืองยาน
สะพานใหมและพ้ืนท่ีตอเน่ือง ใหเกิดความกระชับและ  
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
      กําหนดแผนแมบทในการพัฒนาศนูยพาณิชยกรรมเมือง

พรอมขอเสนอแนะกลไกในการผลกัดันสูการปฏิบัต ิโดยได
ลงนามสญัญาจางท่ีปรึกษา เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2562 
ระยะเวลาในการศึกษา 10 เดือน ท้ังน้ีในป พ.ศ. 2562 
กําหนดคาเปาหมายดําเนินการถึงข้ันตอนการจัดทํารายงาน
ผลการศึกษาข้ันกลาง 
- ท่ีปรึกษาสงรายงานการศึกษาข้ันกลางฯ ตามหนังสือท่ี  
P26-013/008 ลงวันท่ี 5 กันยายน 2562  

14)  จํานวนครั้งในการออกสํารวจและตรวจสอบการ
ใชประโยชนท่ีดินพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใหเปนไปตาม
กฎหมายและมาตรการทางผังเมือง 

1 ครั้ง/เดือน 
 

/    ดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
ในพ้ืนท่ีเขตบางแค จํานวน 12 ครั้ง  

รวมตัวช้ีวัดดานท่ี 4 ท้ังส้ิน  14 ตัวช้ีวัด 9  5   
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ตัวช้ีวัดสนับสนุนตามภารกิจของหนวยงาน/นโยบายผูบริหาร กทม.  ประกอบดวย  1 มิติ  1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  1 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดสนับสนุน คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
มิติท่ี 4.1  กรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม   
 เปาหมายท่ี 4.1.1  กรุงเทพมหานครช้ันในและช้ันกลางมีการใชประโยชนท่ีดินอยางเต็มศักยภาพสอดคลองกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 เปาประสงคท่ี 4.1.1.1  สงเสรมิการขยายตัวในการใชประโยชนท่ีดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมอืงรวมและเพ่ิมความหนาแนนประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง 
 แยกรายเขต 
1)  รอยละความสําเรจ็ของการดําเนินการตรวจสอบ
อาคารผดิกฎหมายและการใชประโยชนท่ีดินท่ีไม
เปนไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง 

 

รอยละ 100 

 
/ 

รอยละ 100 

 
   

1. ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการและแจงสํานักงานเขต 
เรียบรอยแลว 14 เขต ไดแก เขตลาดพราว เขตหลักสี ่
เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม 
เขตวังทองหลาง เขตบางแค เขตราชเทวี เขตธนบุร ี
เขตยานนาวา เขตพญาไท เขตคลองสาน และเขตบางซื่อ 
๒. ตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดนิและอาคารเรยีบรอยแลว  
ไมพบอาคารท่ีเขาขายผดิกฎหมาย ๑ เขต คือ เขตปทุมวัน 

                                  รวมตัวชี้วัดเปาประสงค  1 ตัวชี้วัด 1     

                   รวมตัวช้ีวัดดานท่ี 4 ท้ังส้ิน  1 ตัวช้ีวัด 1     
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สรุปวิเคราะหผลดําเนินการดานท่ี 4 
 

 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2562 ดานท่ี 4 มหานครกระชับ มี 1 มิติ 
การพัฒนา คือ มิติท่ี 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม โดยมี 2 เปาหมาย 
คือ เปาหมายท่ี 4.1.1 กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมีการใชประโยชนท่ีดินอยางเต็มศักยภาพสอดคลองกับ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มี ๑ เปาประสงค คือ เปาประสงคท่ี 4.1.1.1 สงเสริมการขยายตัวในการใช
ประโยชนที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพิ่มความหนาแนนประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมือง
ชั้นกลางมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ๑๐ ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 4 ตัวชี้วัด 
และเปาหมายที่ 4.1.2 ศูนยชุมชนยอยในเมืองชั ้นนอกเติบโตตามผัง เมืองรวมอยางเต็มศักยภาพมี ๑ 
เปาประสงค คือเปาประสงคท่ี 4.1.2.1 สงเสริมการใชประโยชนที่ดินในศูนยชุมชนยอยของเขตเมืองชั้นนอก 
มีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ๔ ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด  
ผลการดําเนินงาน มีดังนี้  

เปาหมายท่ี 4.1.1 กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมีการใชประโยชนท่ีดินอยางเต็มศักยภาพสอดคลอง
กับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปาประสงคท่ี 4.1.1.1 สงเสริมการขยายตัวในการใชประโยชนท่ีดินเต็ม
ประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพ่ิมความหนาแนนประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลางผลการ
ดําเนินงานสรุปไดวามีการขยายตัวการใชประโยชนท่ีดินในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลางท่ีสะทอนจากตัวชี้วัดจํานวนท่ี
อยูอาศัย (Housing Unit) ท่ีเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีเขตรอยละ ๒.72 และเขตชั้นกลางเพิ่มขึ้นรอยละ ๒.34 (ขอมูลสํานัก
บริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) แตตัวชี้วัดความหนาแนนประชากรไม
เปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากขอมูลทะเบียนราษฎรมีแนวโนมลดลงตอเนื่อง โดยขอมูลประชากรตามทะเบียน
ราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (รอการประเมินผลจากขอมูลจํานวนประชากร ณ สิ้นป พ.ศ. 2562) 
ความหนาแนนประชากรในเขตเมืองชั้นในเทากับ ๘,097 คน/ตารางกิโลเมตรเขตเมืองชั้นกลางเทากับ ๔,399 
คน/ตารางกิโลเมตร แตเปาหมายตามแผนฯ คือ 8,300 และ 4,400 คน/ตารางกิโลเมตรตามลําดับ ซึ่งจาก
แนวโนมการลดลงของประชากรตามทะเบียนทําใหคาดการณไดวาภายในป พ.ศ. 2562 ความหนาแนนประชากร
จะไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดในแผนฯ แมวาจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรลดลงแตมีประชากรแฝงเขา
มาใชพ้ืนท่ีศูนยกลางเมืองเพ่ิมข้ึน ดังนั้นความหนาแนนประชากรตามทะเบียนราษฎรจึงไมสะทอนภาพการขยายตัวของ
การใชประโยชนท่ีดินอยางแทจริง นอกจากตัวชี ้ว ัดระดับผลลัพธ ๒ ตัวชี ้ว ัดขางตนแลว ยังมีตัวชี ้ว ัดผลการ
ดําเนินงานหลักตามแผนฯ ระดับผลผลิตอีก 8 ตัวชี้วัด วัดผลการดําเนินงานระดับมาตรการจํานวน 4 มาตรการ ผล
การดําเนินงานท่ีสําคัญแตละมาตรการมีดังนี้ (1) มาตรการจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม (ปรับปรุงครั้งท่ี 4) 
ขณะนี้อยูระหวางปรับแกไขรางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งท่ี 4) หลังจากประชุมประชาชน เพ่ือใชใน
ข้ันตอนปดประกาศ 90 วัน ซ่ึงเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในป พ.ศ. 2562 (2) มาตรการบังคับผังเมืองรวมอยาง
เครงครัด มีการดําเนินการตรวจสอบอาคารผิดกฎหมายและการใชประโยชนท่ีดินท่ีไมเปนไปตามกฎหมาย 
ผังเมืองและมาตรการทางผังเมืองจํานวน 15 เขต ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการและแจงสํานักงานเขตใหดําเนินการ
เรียบรอยแลว 14 เขต ไดแก เขตลาดพราว เขตหลักสี่ เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม เขต
วังทองหลาง เขตบางแค เขตราชเทวี เขตธนบุรี เขตยานนาวา เขตพญาไท เขตคลองสาน และเขตบางซ่ือ ไมพบอาคาร
ท่ีเขาขายผิดกฎหมาย 1 เขตคือ เขตปทุมวัน (3) มาตรการพัฒนาพื้นที่ปดลอมในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง 
ดําเนินการคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาจํานวน 1 พ้ืนท่ี คัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการพัฒนาดวยวิธีการ
จัดรูปท่ีดิน คือโครงการจัดรูปท่ีดินบริเวณหลังซอยบรมราชชนนี 77 - 81 และมีการจัดทํารางผังทางเลือกของพ้ืนท่ี
ปดลอมท่ีมีความเปนไปไดสูงสุด(ผังทางเขา - ออก) โครงการจัดรูปท่ีดินบริเวณหลังซอยบรมราชชนนี 77 - 81 
จํานวน 2 ผัง พรอมประชุมรับฟงความคิดเห็นของเจาของท่ีดิน เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 เรียบรอยแลว (4) 
มาตรการ สํารวจ จัดเก็บ และจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการวางผังเมือง อยูระหวางจัดทําและปรับปรุงแผนท่ีและ
ฐานขอมูลประกอบการวางผังเมือง ไดแก แผนท่ีเชิงเลขมาตราสวน 1:4,000 ท่ีมีขอมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความ 
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สูง ซ่ึงอยูระหวางขอขยายระยะเวลาทําการบินสํารวจเพ่ือเก็บขอมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงบริเวณพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครตอเจากรมแผนท่ีทหาร การจัดทําระบบการใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศกลางเพ่ือการผังเมือง 
สํารวจและกําหนดแนวเขตท่ีโยงยึดเชื่อมตอเปนระบบเดียวกันตลอดแนวเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร สํารวจ
และจัดเก็บขอมูลสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง และปรับปรุงแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน
และอาคารใหเปนปจจุบัน แตการดําเนินงานยังขาดมาตรการเพื่อสงเสริมการขยายตัวการใชประโยชนที่ดินใหเต็ม
ประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม อาทิการพัฒนาพ้ืนท่ีและกําหนดมาตรการทางกฎหมายสําหรับพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ
สถานีขนสงมวลชน และการเพ่ิมมาตรการเชิงบวกเพ่ือสงเสริมใหมีการใชประโยชนท่ีดินอยางหนาแนนเพ่ิมข้ึน  

เปาหมายท่ี 4.1.2 ศูนยชุมชนยอยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอยางเต็มศักยภาพเปาประสงคท่ี 
4.1.2.1 สงเสริมการใชประโยชนที่ดินในศูนยชุมชนยอยของเขตเมืองชั้นนอก ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
ต า ม แ ผ น ฯ  จํ า น ว น  4  ตั ว ชี้ วั ด  บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย  3  ตั ว ชี้ วั ด  ไ ม บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย  1  ตั ว ชี้ วั ด  
ผลการดําเนินงานสรุปไดวา ความหนาแนนประชากรในเขตเมืองชั้นนอกซ่ึงเปนตัวชี้วัดระดับผลลัพธสะทอนการใช
ประโยชนท่ีดินในเขตเมืองชั้นนอกท่ีเพ่ิมข้ึน โดยความหนาแนนประชากรในภาพรวมของพ้ืนท่ีเขตชั้นนอกเพ่ิมข้ึนเปน 
1,420 คน/ตารางกิโลเมตร (ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) ซ่ึงสูงกวาเปาหมายตามแผนฯ ท่ีกําหนดไว 
1,400 คน/ตารางกิโลเมตร และตัวชี้วัดระดับผลผลิตอีก 2 ตัวชี้วัด วัดผลการดําเนินการระดับมาตรการ 2 
มาตรการ ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญในแตละมาตรการมีดังนี้ (1) จัดทําฐานขอมูลและแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับศูนยชุมชนยอยในเขตเมืองชั้นนอกท่ีจะมีประชากรเพ่ิมมากข้ึน ไดดําเนินการสํารวจและจัดทําขอม ูล
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่เขตชั้นนอกและนําเขาขอมูลในระบบ GIS เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ
พัฒนาเมืองชั้นนอก ไดแก 1) การบริการ ไดแก ศาล ศาลากลาง เทศบาล สถานท่ีราชการตาง ๆ 2) วัฒนธรรม ไดแก 
ศูนยศิลปวัฒนธรรม หองสมุด พิพิธภัณฑ โรงละคร ทองฟาจําลอง 3) การศึกษา ไดแก โรงเรียน วิทยาลัย และหา
วิทยาลัย 4) การอนามัย ไดแก โรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนยสาธารณสุข 5) เคหะการ ไดแก โครงการ การเคหะการ 
6) สันทนาการ ไดแก สวนสาธารณะ สนามกีฬา 7) พ้ืนท่ีใหบริการไฟฟา และน้ําประปา 8) พ้ืนท่ีใหบริการรถไฟ
และรถไฟฟา 9) ถนน (2) จัดทําแผนแมบทการพัฒนาศูนยชุมชนยอยและดําเนินการพัฒนาในพื้นที่นํารอง แนว
ทางการพัฒนาศูนยพาณิชยกรรมเมืองยานสะพานใหมและพ้ืนท่ีตอเนื่อง ใหเกิดความกระชับ และกําหนดแผนแมบท
ในการพัฒนาศูนยพาณิชยกรรมเมือง พรอมขอเสนอแนะกลไกในการผลักดันสูการปฏิบัติ โดยไดลงนามสัญญาจางท่ี
ปรึกษา และท่ีปรึกษาสงรายงานการศึกษาข้ันกลางฯ ในสวนของการดําเนินการกําหนดมาตรการหรือขอบัญญัติท่ี
ปองกันการรุกล้ําพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีรับน้ําไมมีมาตรการสนับสนุนใหเกิดแผนความรวมมือของหนวยงานใน
การพัฒนาระบบสัญจรหลักและรองเพ่ือรองรับพ้ืนท่ีศูนยชุมชนยอย แมผลการพัฒนาเมืองชั้นนอกจะสามารถเพิ่ม
ความหนาแนนประชากรแตการขยายตัวเปนแบบกระจายตัวไมสามารถวัดผลการขยายตัวบริเวณศูนยชุมชนยอยตามผัง
เมืองรวม ดังนั้นในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําประยะตอไป ควรกําหนดพ้ืนท่ีศูนยชุมชนยอย
เปาหมายท่ีจะสงเสริมการพัฒนาใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการนําผลการศึกษาสูการพัฒนาพ้ืนท่ีศูนยชุมชนยอยและ
พื้นที่ตอเนื่อง โดยจะตองแปลงผลการศึกษาสูการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป และ
มอบหมายภารกิจใหแตละหนวยงานขับเคลื่อนการพัฒนาใหเกิดการใชประโยชนท่ีดินบริเวณศูนยชุมชนยอยดังกลาว
และติดตามผลการขยายตัวการใชประโยชนท่ีดินตอไป 
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ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับมิติ 
ปญหาและอุปสรรค 

• บริหารจัดการ  
1. กรอบการพัฒนาเมืองทางกายภาพตามท่ีกําหนดในผังเมืองรวม รวมท้ังมาตรการตางๆ  

ท่ีกําหนดไวเพ่ือควบคุมและกํากับการพัฒนาไมไดถูกนําไปดําเนินการอยางเครงครัด ท้ังนี้การวางผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงคใชเปนเครื่องมือบริหารการใชประโยชนท่ีดินในกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสรางสิ่งแวดลอมใหดีข้ึน โดยตองเกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนรวมกันประสาน 
ระหวางประโยชนสาธารณะและประโยชนสวนตน แตการบรรลุวัตถุประสงคเปนไปไดยากเพราะเจาของ
กรรมสิทธิ์ท่ีดินตางก็มีวัตถุประสงคในการใชท่ีดินของตนเพ่ือผลตอบแทนสูงสุดดังนั้นจึงตองเขมงวด 
ในการบังคับใชกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองและสรางความตระหนักใหแกภาครัฐเอกชนและประชาชนเพ่ือให
สามารถประสานประโยชนและรวมมือรวมใจกันในการใชผังเมืองรวมนั้นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และเสริมสรางสิ่งแวดลอมใหดีข้ึนอยางจริงจัง 

2. หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และ
การจัดบริการสาธารณะภายใตอํานาจหนาท่ีของเมืองยังไมมีการการบูรณาการแผนงาน/โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองตามกรอบและทิศทางของผังเมืองรวม เนื่องจากขาดเจาภาพหลักในการประสาน ขับเคลื่อนและกํากับการ
พัฒนาตามกรอบผังเมืองรวม และนอกจากการบูรณาการภายในหนวยงานแลวจะตองมีการประสานแผนการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะตางๆ กับหนวยงานภายนอกดวย 

3. การจัดรูปท่ีดินซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชพัฒนาพ้ืนท่ีปดลอมและท่ีดินตาบอด รวมท้ังใชในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีขนสงมวลชน (TOD) เพ่ือใหสามารถใชประโยชนท่ีดินไดเต็มประสิทธิภาพแตการจัดรูป
ท่ีดินตองใชระยะเวลานานในการดําเนินงานใหเห็นผลสําเร็จในแตละพื้นที่ เนื่องจากไมไดรับความรวมมือจาก
ประชาชนเทาท่ีควร เพราะขาดความเชื่อม่ันเรื่องการจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรมเนื่องจากมูลคาของท่ีดิน
ท่ีสูงข้ึนจากการจัดรูปท่ีดินจึงตองสรางความรู ความเขาใจ และแสวงหาวิธีการ รูปแบบการจัดรูปท่ีดินท่ีสามารถจูงใจ
เจาของท่ีดิน รวมท้ังตองเพ่ิมการประสานงานเพ่ือรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ   

4. การดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีรองรับเปาประสงคสงเสริมการขยายตัวในการใชประโยชนที่ดิน
เต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมทั้งในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง รวมทั้งเปาประสงคสงเสริมการใช
ประโยชนท่ีดินในศูนยชุมชนยอยของเขตเมืองชั้นนอก สวนใหญเปนการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสม
หรือจัดศึกษาจัดทําแผนแมบทการพัฒนาตางๆ แตเม่ือผลการศึกษาแลวเสร็จไมมีการนําผลการศึกษาผลักดันไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

• ดานกฎหมาย  
กรุงเทพมหานครไมมีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมระบบสาธารณูปโภค ซ่ึงเปนปจจัยหลักในการ

สงเสริมการพัฒนาท่ีดิน ทําใหแนวคิดการวางผังเมืองเพ่ือแกไขปญหาการใชประโยชนท่ีดินและการวางผังเมืองเพ่ือ
สรางเมืองท่ีเติบโตเปนระเบียบและสะดวกสบายทําไดในขอบเขตท่ีจํากัด 
 

ขอเสนอแนะ   

• บริหารจัดการ  
1. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการใชประโยชนท่ีดินใหเต็มประสิทธิภาพ 

และเปนไปตามผังเมืองรวม จําเปนตองเพ่ิมการสื่อสารความรู ความเขาใจเรื่องผังเมือง โดยการเพ่ิมชองทางการเขาถึง
ประชาชน และการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบท่ีเปนเชิงวิชาการใหเขาใจงาย เพ่ือสรางการมีสวนรวมในการประสาน
ประโยชนสาธารณะและประโยชนสวนตนใหเมืองเกิดสมดุลตามกรอบผังเมืองรวม 

2. เพ่ือใหเกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการ 
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สังคมตางๆ ตามกรอบผังเมืองรวมซ่ึงจะใชเปนกรอบชี้นําและกํากับการพัฒนาพ้ืนท่ีใหกรุงเทพมหานครเติบโตอยาง
กระชับและมีระเบียบโดยรักษาสภาพแวดลอมที่ดี จําเปนตองมีการกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการอยางเปน
ทางการ โดยสํานักการวางผังและพัฒนาเมืองควรเปนหนวยงานเจาภาพหลัก  

3. เพ่ือใหเกิดการผลักดันการพัฒนาเมืองท่ีสอดคลองกับแนวทางการศึกษาซ่ึงดําเนินการ 
โดยผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ และผานกระบวนการทางวิชาการ รวมท้ังการมีสวนรวมจากภาคสวน 
ตางๆ อยางเหมาะสมแลว เห็นควรใหนําผลการศึกษาตางๆ มาจัดทําแผนงาน/โครงการและแผนงบประมาณบรรจุไว
ในแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานครประจําป  

คาดการณแนวโนม 
  แนวโนมการใชประโยชนท่ีดินในอนาคตจะเปนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ีเกาะตัวตาม
แนวเสนทางรถไฟฟา โดยเปนลักษณะการใชท่ีดินแบบผสมผสาน (MixedUse) ท้ังท่ีอยูอาศัย ศูนยการคา อาคาร
พาณิชย อาคารสํานักงานตางๆโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบสถานีท่ีมีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการแบบผสมผสาน
จะเปนสถานีท่ีเปนจุดตัดของรถไฟฟาตั้งแต 2 สายข้ึนไปซ่ึงโครงการขนาดใหญตอไปจะมีการนํามาตรการการพัฒนา
โครงการขนาดใหญ (Planned Unit Development : PUD) ซ่ึงเปนเครื่องมือชวยในการจัดทําแผนผังการผสมผสานการ
ใชประโยชนท่ีดินและความหนาแนนท่ีสอดคลองกับศักยภาพการพัฒนา พรอมจัดทําแผนผังโครงสรางพ้ืนฐานภายใน
โครงการใหสอดคลองเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีโดยรอบ ซ่ึงการใชท่ีดินแบบผสมผสานทําใหพ้ืนท่ีโครงการมีความหลากหลาย
คุมคาตอการลงทุนและสงเสริมประโยชนสาธารณะ เนื่องจากมีการกําหนดมาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มพื้นที่จอด
รถตอสวนรวมมากข้ึน เพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ํามากขึ้น ซึ่งจะชวยใหเกิดความหนาแนนในการอยูอาศัยรอบสถานีรถไฟ
เพ่ิมมากข้ึน 
  ขณะเดียวกันก็จะเห็นภาพการพัฒนาท่ีดินตามแนวสถานีรถไฟฟาบริเวณสถานีปลายทางในพื้นท่ี
เขตชั้นนอก โดยจะเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาใหเกิดศูนยชุมชนยอยหรือเมืองเครือขายไดโดยแนวโนม
พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพถัดจากพ้ืนท่ีบริเวณศูนยพาณิชยกรรมยานสะพานใหม ไดแก ศูนยชุมชนมีนบุรีและตลิ่งชัน ซึ่งจะ
ทําใหเกิดการเปดพ้ืนท่ีการพัฒนาโครงการใหมๆ โดยจะเปนโครงการที่อยูอาศัยแนวตั้งตามเสนทางรถไฟฟาและ
โ ค ร ง ก า ร แ น ว ร า บ ใ น พ้ื น ท่ี ถั ด จ า ก แ น ว เ ส น ท า ง เ ข า ไ ป ด า น ใ น  ท้ั ง นี้ ก ล ไ ก แ ล ะ ม า ต ร ก า ร ท า ง 
ผังเมืองตองสามารถควบคุมและกํากับการใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอเพ่ือรักษาสัดสวนการใช
ท่ีดินแบบผสมผสานท้ังแนวราบและแนวตั้งใหเมืองคงสภาพแวดลอมท่ีดี ไมเกิดสภาพการพัฒนาอยางแออัด รวมถึง
หนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองมีการวางระบบเชื่อมโยงเสนทางถนนสายรอง ซอย ทางจักรยาน ทางเดินเทา รวมท้ัง
ระบบท่ีจอดรถและระบบรถ Feeder เพ่ือการสัญจรเขาถึงระบบรถไฟฟาไดสะดวก ดังนั้นสํานักท่ีมีภารกิจดานการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท้ังสํานักการโยธา สํานักการจราจรและขนสง สํานักสิ่งแวดลอม รวมถึงสํานักงานเขตจําเปนจะตองมี
กําหนดแผนการพัฒนาโครงการตางๆ ใหสอดรับกับแนวโนมดังกลาว โดยตองประสานภาคสวนตางๆ รวมจัดทําแผนแมบท
การพัฒนาพ้ืนท่ีและขับเคลื่อนการพัฒนารวมกัน และเม่ือการพัฒนาขยายตัวไปในพื้นที่เขตชั้นนอกเพ่ิมข้ึน จําเปนตอง
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ท่ี ดิ น ใ ห ส อ ด ค ล อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ม า ต ร ก า ร 
ทางผังเมืองเพ่ือไมใหมีการรุกล้ําพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
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ดานที่ 5  มหานครประชาธิปไตย 

  ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จํานวนตวัชี้วดั ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

ผลการดําเนนิงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล  

   ดําเนนิการ   

5.1  มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 2 ๑ - ๑ - 
5.2  เมืองธรรมาภิบาล 3 ๑ - - 2 
5.3  กระจายอํานาจสูประชาชน 2 ๑ - - 1 
5.4  การเมืองสีขาว 1 - - ๑ - 
5.5  พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อน
วิสัยทัศน 

1 - - - 1 

                     รวมท้ังสิ้น 
9 

๓ - ๒ ๔ 
คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓ - ๒๒.๒๒ ๔๔.๔5 

กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 9 ตัวชี้วัด ในปงบประมาณฯ ดําเนินการบรรลุผล 3 ตัวชี้วัด ใน 3 

เปาประสงค ดังนี้ เปาประสงคท่ี 5.1.1.2 สรางองคการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร คือ แผนงานเชิง

บูรณาการดานการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เปาประสงคท่ี 5.2.1.2 เพ่ิมบทบาทของ

พลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใชงบประมาณแบบมีสวนรวม คือ รอยละ 5 ของชุมชนใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน โดยสามารถดําเนินการไดถึงรอยละ ๕๕.๐๕ ของชุมชนท้ังหมด 

และเปาประสงคท่ี 5.3.1.2 เพ่ิมอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานครในการทํากิจการสาธารณะ คือ รอยละของภารกิจท่ี

ไดรับการถายโดนตามกฎหมายการกระจายอํานาจท่ีกรุงเทพมหานครสามารถดําเนินการได  ไมบรรลุผล ๒ ตัวชี้วัด ใน ๒ 

เปาประสงค ดังนี้  เปาประสงคท่ี 5.1.1.1  ปรับปรุงระเบียบกฎหมายใหรองรับการพัฒนาเมืองมหานคร คือ รอยละ

ความสําเร็จการเรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย ขอบัญญัติ หรือระเบียบท่ีไมเอ้ือตอการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบ

สาธารณูปโภคมหานคร และเปาประสงคท่ี เปาประสงคท่ี 5.4.1.1  ประชาชนมีความเชื่อม่ันในหนวยงานและผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง คือ รอยละความเชื่อม่ันของประชาชนตอความซ่ือสัตยสุจริตของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

และขาราชการกรุงเทพมหานคร และตัวชี้วัดท่ีไมไดดําเนินการ ๔ ตัวชี้วัด เนื่องจากหนวยงานไมไดบรรจุในแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของหนวยงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

-112- 



นอกจากนี้หนวยงานยังไดกําหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครตาม

ภารกิจของหนวยงาน/นโยบายผูบริหารกรุงเทพมหานคร 2 ตัวชี้วัด คือ รอยละความสําเร็จของการจัด 

หรือเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑลและรอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

สัมมนาใหความรูซ่ึง ท้ัง 2 ตัวชี้วัดอยูระหวางการวางแผนและกําหนดชวงเวลาในการดําเนินโครงการ 

  ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จํานวนตวัชี้วดั ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

ผลการดําเนนิงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล  

   ดําเนนิการ   

5.1  มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 2 ๑ - - ๑ 
                     รวมท้ังสิ้น 

2 
- - - - 

คิดเปนรอยละ ๕๐ - - ๕๐ 

 ภาพรวมการดําเนินงานดานท่ี 5 ประกอบดวยตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครใหครอบคลุมและครบถวนตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร รวม

ท้ังสิ้น 11 ตัวชี้วัด ดําเนินการบรรลุผลตามเปาหมาย ๔ ตัวชี้วัด ไมบรรลุผล ๒ ตัวชี้วัด และไมไดดําเนินการ ๕ 

ตัวชี้วัด   

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตามตาราง 
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ดานท่ี 5  มหานครประชาธิปไตย    ประกอบดวย  5 มิติ  5 เปาหมาย  8 เปาประสงค  9 ตัวชี้วัดหลัก  18 โครงการ  4 กิจกรรม   144.67 ลานบาท 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก 
คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

มิติท่ี 5.1  มหานครกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด  3 โครงการ  9.75 ลานบาท) 
 เปาหมายที่ 5.1.1  กรุงเทพมหานครมีองคการบริหารจัดการระบบสาธารณปูโภคมหานคร  (2 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 5.1.1.1  ปรับปรุงระเบียบกฎหมายใหรองรับการพัฒนาเมืองมหานคร  (1 ตัวช้ีวัด) 
 
1)  รอยละความสําเรจ็การเรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย ขอบัญญตัิ 
หรือระเบียบท่ีไมเอ้ือตอการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคมหานคร 
  

รอยละ 50 
 

/ 
รอยละ 100 

 

   การปรับปรุงแกไขกฎหมายเก่ียวกับบริหารจดัการระบบ
สาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ระบบสือ่สารหรือระบบการ
ประปา ไมไดอยูในความรับผิดชอบของ กทม. โดยตรง จึง
ทําไดเพียงการประสานความรวมมือในการดําเนินงานให
เอ้ือตอการพัฒนาเมือง 
แตในสวนของหนวยงาน กทม. น้ัน ทุกหนวยงานไดมีการ
ทบทวนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
อํานาจหนาท่ีอยูอยางตอเน่ือง  

เปาประสงคท่ี 5.1.1.2  สรางองคการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร  (1 ตัวช้ีวัด) 
2)  แผนงานเชิงบูรณาการดานการบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 
 

1 แผน 
 

/    ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานเรียบรอย 
พรอมสรุปโครงการท่ีมีความซ้ําซอนกัน เพ่ือใชประสานงาน
รวมกันแกไขปญหาระหวางกอสราง 

                    รวมตัวชี้วัดมิติที ่5.1  ทั้งสิ้น  2 ตัวชี้วัด 1  1   

มิติท่ี 5.2  เมืองธรรมาภิบาล  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  3 ตัวชี้วัด  7 โครงการ  1 กิจกรรม  21.99 ลานบาท) 
 เปาหมายที่ 5.2.1  ประชาชนกรุงเทพฯ มีสวนรวมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทํางานของกรุงเทพมหานครโดยการใชระบบงบประมาณแบบมีสวนรวม (2 เปาประสงค 3 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 5.2.1.1  รับฟงความคิดเห็นของประชาชนผาน "สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร"  (1 ตัวช้ีวัด) 
1)  ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งประชาคมเขต ระดับ 2    / ยังไมมีกฎหมายรองรับการจัดตั้งประชาคมเขต 
เปาประสงคท่ี 5.2.1.2  เพ่ิมบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใชระบบงบประมาณแบบมสีวนรวม  (2 ตัวช้ีวัด) 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

2)  รอยละของชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
มีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 

รอยละ 5 
 

/ 
รอยละ 55.05 

   ชุมชนจํานวน ๑,๑๓๙ ชุมชนจัดทําแผนพัฒนา 
ชุมชนเรียบรอย จากจาํนวน ๒,๐๖๙ ชุมชน 

3)  กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาแนวทางรายงานผล 
การจัดทํางบประมาณแบบมสีวนรวมระดับเขตและระดับ
กรุงเทพมหานคร  

รายงานผล
การศึกษาฯ 

 

   / 
 

จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

                    รวมตัวชี้วัดมิติที ่5.2  ทั้งสิ้น  3 ตัวชี้วัด 1   2  

มิติท่ี 5.3  กระจายอํานาจสูประชาชน  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด  3 โครงการ  0.93 ลานบาท) 
เปาหมายที่ 5.3.1  ลดบทบาทสวนกลางลงเหลือภารกิจหลกัเทาที่จําเปนและใหอํานาจในการกําหนดนโยบายและตดัสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพ้ืนที ่ 
(2 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด)         
เปาประสงคท่ี 5.3.1.1  เพ่ิมอํานาจหนาท่ีใหสํานักงานเขตในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจการจัดบริการสาธารณะในระดับพ้ืนท่ี  (1 ตัวช้ีวัด)       

1)  สํานักงานเขตมหีนาท่ีและอํานาจในการกําหนดนโยบายและ
สามารถตัดสินใจในการจดับริการสาธารณะในระดับพ้ืนท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน 

50 
สํานักงานเขต 

 

   / 
 

ไมมีหนวยงานใดดําเนินการตามตวัช้ีวัดน้ี 
 

เปาประสงคท่ี 5.3.1.2  เพ่ิมอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานครในการทํากิจการสาธารณะ  (1 ตวัช้ีวัด) 
2)  รอยละของภารกิจท่ีไดรับการถายโอนตามกฎหมาย 
 กระจายอํานาจท่ีกรุงเทพมหานครสามารถดําเนินการได 

 

รอยละ 80 

 
/ 

รอยละ 100 
 

   ภารกิจท่ีกรุงเทพมหานครไดรับการถายโอนแลว จํานวน 
46 ภารกิจ หนวยงานท่ีรับผิดชอบไดดําเนินการแลวท้ัง 
46 ภารกิจ 

                    รวมตัวชี้วัดมิติที ่5.3  ทั้งสิ้น  2 ตัวชี้วัด 1   1  

มิติท่ี 5.4  การเมืองสีขาว  (1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  1 ตัวชี้วัด  4 โครงการ  2 กิจกรรม  109.00 ลานบาท) 
 เปาหมายที่ 5.4.1  ประชาชนมีความเชื่อม่ันในความซื่อสัตยสุจริตของขาราชการและผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร  (1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  1 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 5.4.1.1  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหนวยงานและผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  (1 ตัวช้ีวัด) 
1)  รอยละความเช่ือมั่นของประชาชนตอความซื่อสตัย 
สุจรติของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการ 
กรุงเทพมหานคร 

รอยละ 60 

 
  /  ยังไมมีการดําเนินการท่ีสะทอนผลสําเรจ็ของตัวช้ีวัด 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

                    รวมตัวชี้วัดมิติที ่5.4  ทั้งสิ้น  1 ตัวชี้วัด   1   

มิติท่ี 5.5  พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคล่ือนวิสัยทัศน  (1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  1 ตัวชี้วัด  1 โครงการ  1 กิจกรรม  3.00 ลานบาท) 
 เปาประสงคท่ี 5.5.1.1  ติดตาม ตรวจสอบความกาวหนาวิสัยทัศนกรุงเทพฯ พ.ศ. 2575  (1 ตัวช้ีวัด) 
1)  รอยละการรับรูและการมีสวนรวมในการตดิตาม 
 ตรวจสอบ และผลักดันวิสัยทัศนกรุงเทพฯ พ.ศ. 2575 
 ของภาคประชาชน 

รอยละ 20  
ของประชาชน 
ท่ีทําการสํารวจ 

   / หนวยงานไมไดนําตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 บรรจุใน
แผนปฏิบัตริาชการประจําปของหนวยงาน 

                    รวมตัวชี้วัดมิติที ่5.5  ทั้งสิ้น  1 ตัวชี้วัด    1  

                    รวมตัวช้ีวัดดานท่ี 5 ท้ังส้ิน  9 ตัวช้ีวัด 3  2 4  
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ตัวช้ีวัดสนับสนุนตามภารกิจของหนวยงาน/นโยบายผูบริหาร กทม.  ประกอบดวย  1 มิติ  1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดสนับสนุน คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

มิติท่ี 5.1  มหานครกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ  (1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด) 
 เปาหมายที่ 5.1.1  กรุงเทพมหานครมีองคการบริหารจัดการระบบสาธารณปูโภคมหานคร  (1 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 5.1.1.2  สรางองคการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร  (2 ตัวช้ีวัด) 
1)  รอยละความสําเรจ็ของการจัดหรือเขารวมกิจกรรม 
 ท่ีจัดข้ึนระหวางสภากรุงเทพมหานครกับจังหวัดปรมิณฑล 

 

รอยละ 90 

 
   / 

 
กรุงเทพมหานครยังมิไดดําเนินการตามตัวช้ีวัดน้ี มีเพียงผล
การศึกษาของสํานักงาน ก.ก. ตามโครงการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและพัฒนาระบบงานของสํานักงานเขต 
ซึ่งผลการศึกษาเห็นควรมีการปรับปรุงบทบาทหนาท่ีของ
สํานักงานเขตใหเปนหนวยงานหลกัในการใหบริการ
สาธารณะในพ้ืนท่ีโดยการกระจายอํานาจจากสวนกลาง 
ไปสูสํานักงานเขตใหเพ่ิมมากข้ึน 

2)  รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมสมัมนาตอการจัด 
 กิจกรรมสัมมนาใหความรู 

 

รอยละ 80 

 
/ 

รอยละ 83.88 

 

   อยูระหวางการวางแผนและกําหนดชวงเวลาในการดําเนิน
โครงการ โดยไดนําเขาหารือในคณะกรรมการกิจการสภา
กรุงเทพมหานครเพ่ือกําหนดวันท่ีดําเนินโครงการในเดือน
พฤษภาคม 2562 

                                              รวมตัวชี้วัดเปาประสงค  2 ตัวชี้วัด 1   1  

รวมตัวช้ีวัดดานท่ี 5 ท้ังส้ิน  2 ตัวช้ีวัด 1   1  
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สรุปวิเคราะหผลดําเนินการดานท่ี 5 
 

 การพัฒนากรุงเทพมหานครในดานท่ี ๕ มหานครประชาธิปไตยมีความคืบหนานอย โดยจะพบวาหนวยงาน
ไมไดนําโครงการหลักท่ีบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ มาดําเนินการ  โครงการ/
กิจกรรมของหนวยงานสวนใหญจึงมีลักษณะเปนโครงการสนับสนุนเปาหมายซ่ึงผลการดําเนินโครงการไมไดสงผล
โดยตรงตอตัวชี้วัดและคาเปาหมายในระดับเมือง เนื่องจากเปนการนําภารกิจประจําพ้ืนฐานท่ีดําเนินการโดยปกติของ
หนวยงานมาผลักดันยุทธศาสตร อีกท้ังการท่ีจะบรรลุตามเปาหมายนั ้นจะตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพื่อรองรับหรือสนับสนุนการดําเนินงาน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีตองใชเวลาและแรงขับจากฝาย
การเมือง รวมถึงมีลักษณะเปนการบูรณาการท้ังแผนงาน คน และงบประมาณ ท้ังภายใน กทม. และหนวยงาน
ภ า ย น อ ก  ไ ม ว า จ ะ เ ป น ภ า ค รั ฐ  เ อ ก ช น  แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น  ทํ า ใ ห ไ ม ม ีเ จ า ภ า พ ห ล ัก 
ท่ีรับผิดชอบการผลักดันตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 ในภาพรวม 
 

 มิติท่ี 5.1  มหานครกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ 
        เปาหมายการพัฒนาตามมิติท่ี 5.1 คือ กรุงเทพมหานครมีองคการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค
มหานคร (เปนองคกรปกครองทองถ่ินแบบพิเศษ Functional Decentralization) ซ่ึงตองมี 
การแกไข ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของและตองไดรับความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ ในพ้ืนท่ีราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาคท่ีมีภารกิจท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตองมี 
การจัดการปญหาตาง ๆ รวมกัน ซ่ึงตองเปนนโยบายท่ีมาจากผูบริหารท้ังในระดับทองถ่ินและในระดับรัฐบาล  
ทําใหเปาหมายดังกลาวไมมีความคืบหนา  
        ปญหา/อุปสรรค  มหานครแบบบูรณาการตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ  
เอกชน และประชาชน รวมถึงสถาบันทางวิชาการ ซ่ึงตองกําหนดใหเปนนโยบายของแตละภาคสวน อีกท้ัง 
ในการดําเนินการตองแกไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติใหสอดคลองกันจึงจะสามารถขับเคลื่อนเปาหมายทาง
ยุทธศาสตรได 
        ขอเสนอแนะ 
        1. ควรมีการจัดทําฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของหนวยงานตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเปนระบบสําหรับการจัดทําแผนงานเชิงบูรณาการดานการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 
        2. ควรมีการจัดทําขอตกลงความรวมมือหรือสรางเครือขายการพัฒนาเมืองเพ่ือผลักดันเปาหมายการ
พัฒนาใหมีผลในทางปฏิบัติ 
        3. ควรมีการกําหนดเจาภาพหลักท่ีชัดเจนเพ่ือกําหนดแผนงาน ประสานความรวมมือ และกํากับดูแล
การดําเนินงาน 
        คาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน  การบริหารจัดการเมืองแบบบูรณาการเปน
ประเด็นท่ีเปนนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงจะชวยในการลดความซํ้าซอนของภารกิจ สามารถใชจายงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพและนําไปสูการแกไขปญหาอยางเบ็ดเสร็จ 
 

 มิติท่ี 5.2  เมืองธรรมาภิบาล 
        ความสําเร็จของการพัฒนาเมืองในมิติท่ี ๕.๒ มีความเก่ียวของเชื่อมโยงกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
เปนสวนใหญ เชน ระบบการบริหารจัดการงบประมาณ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีความเก่ียวของโดยตรงกับการจัดตั้งสภาประชาชนในการมีสวนรวมพัฒนากรุงเทพมหานคร 
โครงการสวนใหญไมไดมีสงผลในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาโดยตรง ทําใหเปาหมายการพัฒนาไมบรรลุผลตาม
ท่ีตั้งไว  
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        ปญหา/อุปสรรค  เปาหมาย/ตัวชี้วัดในมิติที่ 5.2 ผูกโยงกับระเบียบ/กฎหมาย โดยเฉพาะ พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงยังไมไดมีความชัดเจนในการกําหนดบทบาทและการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน จึงเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
        ขอเสนอแนะ  ควรมีการปรับเปลี่ยนเปาหมายหรือวิธีการดําเนินงานเพ่ือใหเปาหมายการพัฒนา 
ในเรื่องของการมีสวนรวมเกิดผลในทางปฏิบัติ เชน ใหความสําคัญกับกับการเตรียมความพรอมของภาคประชาชน/
ประชาสังคมในการเขามามีสวนรวมพัฒนาเมืองในดานตาง ๆ และการปรับฐานความคิดของขาราชการ 
เพ่ือรองรับการเขามามีสวนรวมของภาคประชาชน รวมถึงเตรียมการปรับปรุงกฎ ระเบียบตาง ๆ ใหเอ้ือ 
ตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
        คาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน  การเขามามีบทบาทของภาคประชา-สังคม
ในการกําหนดนโยบาย การกําหนดกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ รวมไปถึงเขามามีสวนในการตรวจสอบการทํางาน
ของภาครัฐจะมีความเขมขนมากข้ึน ท้ังจากเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและการตื่นตัวในสิทธิและหนาท่ี 
ของประชาชน ซ่ึงหากไมสามารถตั้งรับหรือใชประโยชนจากความตื่นตัวนั้นจะสรางปญหาใหกับระบบราชการอยาง
มาก 
 

 มิติท่ี 5.3  การกระจายอํานาจสูประชาชน 
     ประเด็นการพัฒนาในมิตินี้มีเปาหมายลดบทบาทสวนกลางเหลือภารกิจหลักท่ีจําเปนและใหอํานาจใน
การกําหนดนโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานครยังไมไดดําเนินการปรับปรุง
บทบาทหรือเพ่ิมอํานาจหนาท่ีใหหนวยงานระดับพ้ืนท่ี (สํานักงานเขต) ใหเปนหนวยงานหลักในการใหบริการ
สาธารณะ ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครไดศึกษาแนว
ทางการปรับปรุงระบบงานของสํานักงานเขตใหมีความยืดหยุน คลองตัว สอดคลองกับภารกิจและการใหบริการท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบงานของสํานักงานเขตใหประชาชนไดรับการบริการท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และมีความถูกตอง ในปจจุบันสํานักงานเขตเปนเพียงหนวยงานสนับสนุนและรับนโยบายจากสวนกลางเพ่ือ
ดําเนินการจัดบริการสาธารณะในพ้ืนท่ี จึงอาจทําใหการจัดบริการสาธารณะไมตอบโจทยปญหาในพ้ืนท่ีหรือไมตรง
ตามความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีเทาท่ีควร 

       ปญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ 
(1)  ขาดการผลักดันใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไปบรรจุ 

ในแผนปฏิบตัิราชการประจําปของหนวยงาน 
(2)  ขาดการปรับโครงสรางระดบัสํานักงานเขตเพ่ือรองรับภารกิจท่ีตองรับถายโอน 
(3)  การดําเนินงานของหนวยงานยังขาดการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการคิด 

และตัดสินใจ 

• ดานกฎหมาย  การแกไขกฎหมายในแตละฉบับตองใชระยะเวลาดําเนินการนาน 

• ดานทรัพยากร  การถายโอนภารกิจเปนการถายโอนภารกิจหนาท่ี แตไมไดถายโอน 
บุคลากร ทําใหเกิดขอจํากัดดานทรัพยากรบุคคลท่ีมีจาํนวนและศักยภาพไมเพียงพอรองรับภารกิจท่ีไดรับ 
การถายโอน โดยเฉพาะภารกิจท่ีตองอาศัยความรูเฉพาะทางหรือความรูทางเทคนิค 

• ดานงบประมาณ  การถายโอนภารกิจเปนการถายโอนภารกิจหนาท่ี แตไมไดให 
งบประมาณ ทําใหการจัดสรรงบประมาณไมสะทอนภารกิจท่ีไดรับ 

• อ่ืน ๆ  หนวยงานเจาของภารกิจไมดําเนินการในการถายโอนภารกิจใหกรุงเทพมหานคร 
ตามแผนการกระจายอํานาจฯ 

         

-119- 



ขอเสนอแนะ 

• บริหารจัดการ 
(1)  สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลตองผลักดันใหหนวยงานนําตัวชี้วัดท่ีบรรจุ 

ในแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานครไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจาํปของหนวยงาน 
(2)  ควรเรงรัดปรับโครงสรางหนวยงานระดับสํานักงานเขตเพ่ือใหสํานักงานเขตสามารถ 

กําหนดนโยบายและตัดสนิใจในการจัดบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานตรงกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
(3)  การบริหารจัดการควรยึดหลักตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน 

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(4)  กรุงเทพมหานครควรดําเนินการเชิงรุกโดยใชกลไกคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 

ดานการกระจายอํานาจฯ ในการเรงรัดการถายโอนภารกิจเพ่ิม 
(5)  การดําเนินงานเก่ียวกับการจัดบริการสาธารณะควรใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขามา 

มีสวนรวมในการตัดสินใจ 

• ดานกฎหมาย  หนวยงานท่ีเก่ียวของควรเรงรัดการพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย ขอบัญญัติ  
กฎ ระเบียบ คําสั่งตาง ๆ ของกรุงเทพมหานครเพ่ือรองรับภารกิจการถายโอน 

• ดานทรัพยากร เพ่ิมหรือจัดสรรอัตรากําลังใหสอดคลองตรงตามภารกิจท่ีไดรับ 
การถายโอน ท้ังนี้ อาจใชวิธีการจางบุคคลภายนอก ผูเชี่ยวชาญ หรือภาคเอกชนเฉพาะดาน (Outsourcing) 

• ดานงบประมาณ  การจดัสรรงบประมาณควรใหความสําคัญกับภารกิจท่ีไดรับถายโอน  
รวมท้ังผลักดันการขอจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนท้ังเงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหได 
ตามภารกิจท่ีไดรับเพ่ิมข้ึน 
        คาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน จากผลการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
พัฒนาระบบงานของสํานักงานเขตและสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครมีขอเสนอแนะวาเห็นควรมี
การปรับปรุงบทบาทหนาท่ีของสํานักงานเขตใหเปนหนวยงานหลักในการใหบริการสาธารณะ และพัฒนาหรือแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยการกระจายอํานาจและทรัพยากรการบริหาร (บุคลากร 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ) จากสวนกลางไปสูสํานักงานเขตใหเพ่ิมมากข้ึน ใหสํานักงานเขตใหบริการสาธารณะ
และแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเบ็ดเสร็จมากข้ึน ดังนั้น แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานจําเปนตองเรงดําเนินการลด
บทบาทสวนกลางลงและปรับโครงสรางหรือสรางความชัดเจนบทบาทของหนวยงานระดับพื้นที่ (สํานักงานเขต) 
เพ่ือใหสามารถรองรับและเตรียมความพรอมการรับถายโอนภารกิจจากรัฐบาล รวมท้ังเรงรัดการถายโอนภารกิจ
เพ่ิมข้ึนเพ่ือใหการขับเคลื่อนการบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานในระดับพ้ืนท่ีไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริงเพ่ือใหตรง
ตามความตองการของประชาชน โดยประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับพื้นที่ เพราะการกระจายอํานาจ
สูประชาชนจะมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือวิธีการทํางานในพ้ืนท่ี  
 
 มิติท่ี 5.4  การเมืองสีขาว 
        การดําเนินงานเพ่ือขับเคลี่อนหรือสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาในมิติท่ี ๕.๔ ถือเปนเรื่องท่ีมี
ความสําคัญอยางมาก และมีความเก่ียวของกับมิติอ่ืน ๆ ในดานท่ี ๕ รวมถึงการพัฒนาในยุทธศาสตรอ่ืน ๆ            
แตในชวงปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หนวยงานของกรุงเทพมหานครไมไดดําเนินการตามโครงการท่ีบรรจุไว            
ในแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเฉพาะโครงการท่ีมีเปาหมายในการวัดความเชื่อม่ัน
ของประชาชน จุดออนของมิติท่ี ๕.๔ มีท้ังใน ๒ สวน คือ สวนของการสรางความเชื่อม่ันกับประชาชนในดานการ
บริการราชการ และในสวนของการวัดประเมินผล  
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     ปญหาและอุปสรรค  บริหารจัดการมิติการเมืองสีขาวมีความเก่ียวของโดยตรงกับความเชื่อม่ันในความ
ซ่ือสัตย สุจริตของขาราชการและผูดํารงตําแหนงทางการเมือง จึงเปนเรื่องยากในการแปลงเปาหมาย 
ไปสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะการดําเนินงานโดยขาราชการประจําซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชา 
 
        ขอเสนอแนะ  ควรเนนบทบาทในการตรวจสอบไปท่ีภาคประชาสังคม โดยการเปดชองทาง 
ในการตรวจสอบการดําเนินงานและชองทางในการสื่อสารขอมูลระหวางรัฐกับประชาชนอยางชัดเจนตอเนื่อง และ
เปนระบบ 
        คาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน  การเขามามีบทบาทของภาคประชาสังคมใน
การกําหนดนโยบาย การกําหนดกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ รวมไปถึงเขามามีสวนในการตรวจสอบ 
การทํางานของภาครัฐจะมีความเขมขนมากข้ึน ท้ังจากเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและการตื่นตัวในสิทธิและหนาท่ี 
ของประชาชน ซ่ึงหากไมสามารถตั้งรับหรือใชประโยชนจากความตื่นตัวนั้นจะสรางปญหาใหกับระบบราชการ 
อยางมาก 
 

 มิติท่ี 5.5  พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคล่ือนวิสัยทัศน 
        กรุงเทพมหานครยังไมไดจัดเตรียมชองทางในการเขามามีสวนรวมขับเคลื่อนวิสัยทัศนกรุงเทพฯ  
ชองภาคประชาชน การดําเนินการจึงเปนการสื่อสารทางเดียว 

       ปญหาและอุปสรรค  เปาหมาย/ตัวชี้วัดในมิติท่ี 5.5 ผูกโยงกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติท่ียังไมเอ้ือ
ตอการเขามามีสวนรวมอยางแทจริงของภาคประชาสังคมในการดําเนินงานรวมกับภาครัฐเก่ียวกับการบริการ
สาธารณะ จึงเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  
        ขอเสนอแนะ  ควรมีการปรับเปลี่ยนเปาหมายหรือวีการดําเนินงานเพ่ือใหเปาหมายการพัฒนา 
ในเรื่องของการมีสวนรวมเกิดผลในทางปฏิบัติ เชน ใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมของภาคประชาชน/
ประชาสังคมในการเขามามีสวนรวมพัฒนาเมืองในดานตาง ๆ และการปรับฐานความคิดของขาราชการเพ่ือรองรับ
การเขามามีสวนรวมของภาคประชาชน รวมถึงเตรียมการปรับปรุงกฎ ระเบียบตาง ๆ  
ใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร      
        คาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน  การเขามามีบทบาทของภาคประชาสังคมใน
การกําหนดนโยบาย การกําหนดกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ รวมไปถึงเขามามีสวนในการตรวจสอบ 
การทํางานของภาครัฐจะมีความเขมขนมากข้ึน ท้ังจากเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและการตื่นตัวในสิทธิและหนาท่ี 
ของประชาชน ซ่ึงหากไมสามารถตั้งรับหรือใชประโยชนจากความตื่นตัวนั้นจะสรางปญหาใหกับระบบราชการ 
อยางมาก 
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ดานที่ 6  มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 
 จํานวนตวัชี้วดั 

ผลการดําเนนิงานหลัก 
ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
ดําเนินการ ไมได

ดําเนินการ บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล 

  ดําเนนิการ   

6.1  เมืองแหงโอกาสทางธุรกิจ 
และการลงทุน 

10 10 - - - 

6.2  เมืองแหงนักทองเท่ียวระดับโลก 4 4 - - - 
6.3  เมืองแหงการจัดประชุม นิทรรศการ        
และการจัดงานนานาชาต ิ

2 1 - - 1 

                     รวมท้ังสิ้น 16 15 - - 1 
คิดเปนรอยละ 93.75 - - 6.25 

กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว จํานวน 16 ตัวชี้วัด หนวยงานไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 15 ตัวชี้วัด  
คิดเปนรอยละ 93.75 และตัวชี้วัดท่ีไมไดดําเนินการ 1 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 6.25 เนื่องจากหนวยงานไดดําเนินการ
สรางการรับรูศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการจัดประชุมและนิทรรศการการทองเท่ียว             และ
ผูประกอบการเทานั้น แตมิไดมีการวัดระดับการรับรูตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําป พ.ศ. 2562 มีการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 63 โครงการ/กิจกรรม  
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ปรากฏตามตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-122-



ดานท่ี 6  มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู    ประกอบดวย  3 มิติ  3 เปาหมาย  9 เปาประสงค  16 ตัวชี้วัดหลัก  64 โครงการ  4 กิจกรรม  9,417.00 ลานบาท 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

มิติท่ี 6.1  เมืองแหงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน  (1 เปาหมาย  4 เปาประสงค  10 ตัวชี้วัด  27 โครงการ  2 กิจกรรม  55.84 ลานบาท) 
เปาหมายที่ 6.1.1  กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแขงขนัทางธุรกิจ  (4 เปาประสงค  10 ตัวชี้วัด)          
เปาประสงคท่ี 6.1.1.1  กรุงเทพมหานครมีการวิเคราะหและจัดทําแผนการสงเสริมการแขงขันและการลงทุนทางเศรษฐกจิ  (2 ตวัช้ีวัด)   

1)  มีรายงานผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจและแผน 
การสงเสริมการแขงขันและการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

1 ฉบับ 
 

/ 
1 ฉบับ 

   อยูระหวางวิเคราะหขอมลูทางเศรษฐกิจและแผนการสงเสริมการ
แขงขันและการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

2)  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยขอมลู 
เศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร 
 

รอยละ 80 
 

/ 
รอยละ 
87.58 

   ความพึงพอใจเฉลี่ย เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 
 

 เปาประสงคท่ี 6.1.1.2  ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนท่ียอมรับ และมีความเปน "สินคาเชิงนวัตกรรม" รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนใหม ี
 ทักษะในการทําธุรกจิ สามารถแขงขันไดดวยความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรม  (3 ตัวช้ีวัด) 
3)  ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีทักษะในการทํา 
ในการทําธุรกิจสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ในการสรางสรรคคุณคาสินคา 
 

รอยละ 10 
 

/ 
รอยละ 11 

 

   มีผูประกอบการฯ เขารับการฝกอบรม จํานวน 100 คน 
มีผูประกอบการฯ จํานวน 11 คน ไดนําองคความรูท่ีไดรับ 
จากการฝกอบรมไปใชดําเนินธุรกิจและพัฒนาสินคาของตนเอง 
คิดเปนรอยละ 11 

4)  ผลติภณัฑชุมชนของกรุงเทพมหานครท่ีไดรับ 
การสงเสริมและพัฒนาใหมคีุณภาพมาตรฐาน 
และมีความเปนสินคาเชิงนวัตกรรม 

รอยละ 5 
 

/ 
รอยละ 5.62 

 

   ผลิตภณัฑชุมชนกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ท้ังสิ้น 
534 ผลิตภัณฑ ไดรับการสงเสริมฯ จํานวน 30 ผลติภณัฑ คิด
เปนรอยละ 5.62 

5)  ยอดจําหนายผลติภณัฑชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 

รอยละ 5 
 

/ 
รอยละ 
85.13 

   ยอดจําหนายป 2561 จํานวน 11,012,850 บาท 
ยอดจําหนายป 2562 จํานวน 20,389,000 บาท 

 เปาประสงคท่ี 6.1.1.3  พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานครสูการเกษตรสมัยใหมท่ีเนนเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพ่ือสินคาเกษตรไดมาตรฐานปลอดภัยเกษตรกรมีรายได 
 เพ่ิมขึ้น  (3 ตัวช้ีวัด) 

-123- 



ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

6)  รอยละของเกษตรกร/ผูประกอบการท่ีเก่ียวของกับ 
สินคาเกษตรมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยี/เครื่องมือ
ทางการผลติ การบรหิารจดัการ ฯลฯ 

รอยละ 80 
 

/ 
รอยละ94.83 

   เกษตรกรฯ จํานวน 58 ราย สามารถนําความรูท่ีไดจาก
การอบรมไปปฏบัิติไดจริง 55 ราย คิดเปนรอยละ 94.83 

7)  รอยละของสินคา/ผลติภณัฑดานการเกษตรท่ีไดรับ 
มาตรฐานปลอดภัย เปนท่ียอมรับจากตลาด/ผูบรโิภค 
 

รอยละ 60 
 

/ 
รอยละ 71.63 

 

   เกษตรกรไดรับการสงเสริมผลติภณัฑดานการเกษตรท่ี
ไดรับมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอ่ืนๆ จากหนวยงาน
ภายนอก จํานวน 141 ชนิด เกษตรกรสามารถพัฒนา
ผลผลติได 100 ชนิด  

8)  สินคาเกษตรมมีูลคาเพ่ิมข้ึน 
 

รอยละ 30 
 

/ 
รอยละ 40 

 

   อยูระหวางจัดทําแผนลงพ้ืนท่ีตดิตามประเมินผลสินคา 
เกษตรท่ีมีมลูคาเพ่ิมข้ึน ชวงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 
2562 

 เปาประสงคท่ี 6.1.1.4  สนับสนุนการประกอบธุรกจิ  (2 ตัวช้ีวัด)  
9)  กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุง/พัฒนาตลาด 
 

อยางนอย 
 1 แหง 

 

/ 
7 แหง 

 

   ปรับปรุงตลาดท้ังหมด 8 แหง คือ เทวราช หนองจอก  
บางกะป ประชานิเวศน 1 รัชดาภเิษก สิงหา ธนบุร ี 
บางแคภิรมย แลวเสร็จ 7 แหง เหลือประชานิเวศน 1 ท่ี
รื้อถอนเสร็จแลว แตอยูระหวางการออกแบบเพ่ือพัฒนา
ตลาด 

10)  สงเสรมิใหผูประกอบการเขารวมกิจกรรมการคา 
ระดับนานาชาต ิ
 

อยางนอย 
1 ครั้ง 

 

/ 
1 ครั้ง 

 

   จัดงานสัปดาหเมืองพ่ีเมืองนอง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหง 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 27 มถุินายน - 1 กรกฎาคม  
2562 โดยการจัดบูธนิทรรศการ การออกบูธรานคา   
Bangkok Brand และจัดทัศนศึกษาตามกลุมเปาหมาย 

                    รวมตัวชี้วัดมิติที ่6.1  ทั้งสิ้น  10 ตัวชี้วัด 10     

มิติท่ี 6.2  เมืองแหงนักทองเท่ียวระดับโลก  (1 เปาหมาย  4 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด  32 โครงการ  2 กิจกรรม  9,344.27 ลานบาท  ) 
 เปาหมายที่ 6.2.1  กรุงเทพมหานครเมืองที่นาทองเที่ยวระดับโลก  (4 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 6.2.1.1  นักทองเท่ียวมีความมั่นใจดานความปลอดภัยในการเดินทางทองเท่ียว  (1 ตัวช้ีวัด)   
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
1)  ระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอความปลอดภัย 
 

รอยละ 80 
 

/ 
รอยละ 83.53 

 

   จัดกิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารและแนวทางการ 
ระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพในสื่อประชาสัมพันธการ 
ทองเท่ียวตางๆ กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ 
นักทองเท่ียวตอการใหบริการของซุมประชาสัมพันธการ 
ทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร และวัดระดับความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียวตอความปลอดภยั เรียบรอยแลว 

 เปาประสงคท่ี 6.2.1.2  จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหนักทองเท่ียวทุกกลุม  (1 ตัวช้ีวัด)  
1)  ระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอการให 
 บริการดานการทองเท่ียว 
 

รอยละ 80 
 

/ 
รอยละ 91.54 

 

   จัดกิจกรรมสาํรวจความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอ 
การใหบริการของซุมประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
กรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว 

 เปาประสงคท่ี 6.2.1.3  กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการดําเนินงานการทองเท่ียวท้ังดานองคกร บุคลากร การบริการขอมูลขาวสารและการสงเสรมิการตลาด เปนองคกรท่ีรูจกั 
 ของสาธารณชน สามารถแขงขนักับเมืองทองเท่ียวชั้นนําในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียไดอยางภาคภูม ิ (1 ตัวช้ีวัด) 
1)  ระดับเมืองทองเท่ียว (ระดับความสําเร็จในการสราง 
ศักยภาพหรือสงเสริมการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
 

อันดับ 1-3 
(ของโลก) 

 

/ 
อันดับ 1 

 

   กรุงเทพมหานครไดรับการจดัอันดบัเมืองท่ีคนท่ัวโลกนิยม 
ทองเท่ียวมากท่ีสุด ซึ่งจัดอันดับโดย MasterCard 
Global Destination Cities Index (ท้ังน้ีเปนการ
คัดเลือกจาก 200 เมืองนาทองเท่ียวของโลก) 

 เปาประสงคท่ี 6.2.1.4  แหลงทองเท่ียวและทรัพยากรการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดรับการสงเสริม พัฒนา อนุรักษ และฟนฟูใหมีศักยภาพพรอมท่ีจะรองรบันักทองเท่ียว 
 ไดอยางมีคุณภาพ  (1 ตัวช้ีวัด) 
1)  จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการอนุรักษ ฟนฟู 
 และพัฒนาใหไดมาตรฐาน 

4 แหลง 
 

/    จัดทํามาตรฐานแหลงทองเท่ียวกรุงเทพมหานครเสร็จแลว 
พัฒนา อนุรักษ และฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน  

                     รวมตัวชี้วัดมิติที่ 6.2  ทั้งสิ้น  4 ตัวชี้วัด 4     
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
บรรลุ 

ไมได
ดําเนินการ 

มิติท่ี 6.3  เมืองแหงการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานานาชาต ิ (1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด  5 โครงการ  17.00 ลานบาท) 
 เปาหมายที่ 6.3.1  กรุงเทพมหานครเปนเมืองแหงการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดบัแรกของภูมิภาคอาเซียน 
 เปาประสงคท่ี 6.3.1.1  สงเสรมิและสนับสนุนใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางการจัดประชมุ นิทรรศการ การแสดงสินคา และการทองเท่ียวเพ่ือสรางแรงบันดาลใจหรือการใหรางวัล 
 แกพนักงาน (MICE)  (2 ตัวช้ีวัด) 
1)  รอยละของความสําเร็จในการสนับสนุนการจัด 
 การประชุมและนิทรรศการท่ีกรุงเทพมหานคร 
 หรือหนวยงานในพ้ืนท่ีดําเนินการตามท่ีรองขอ 

รอยละ 80 
 

/ 
รอยละ 100 

 

   ดําเนินการสนับสนุนการจดัการประชุมและนิทรรศการท่ี
กรุงเทพมหานครหรือหนวยงานในพ้ืนท่ีดําเนินการตามท่ีรองขอ 
(รวม 4 งานและ 7 กิจกรรม) 

2)  ระดับการรับรูศักยภาพของกรุงเทพมหานคร 
 ในการจัดประชุมและนิทรรศการของนักทองเท่ียว 
 และผูประกอบการ 

ระดับ 65 
 

   / 
 

ไมไดดําเนินการสรางการรับรูศักยภาพของกรุงเทพมหานคร 
ในการจัดประชุมและนิทรรศการของนักทองเท่ียวและ
ผูประกอบการ 

                     รวมตัวชี้วัดมิติที่ 6.3  ทั้งสิ้น  2 ตัวชี้วัด 1   1  

                    รวมตัวช้ีวัดดานท่ี 6 ท้ังส้ิน 16 ตัวช้ีวัด 15   1  
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สรุปวิเคราะหผลดําเนินการดานท่ี 6 
 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 เนนท่ีจะพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก 
สูการผลิตขนาดใหญท่ีม่ันคง ยั่งยืน ดวยการสนับสนุนผูประกอบการในดานความรู การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
ใหเปนผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร Bangkok Brand และเผยแพรใหเปนท่ีรูจักในวงกวาง ซ่ึงกรุงเทพมหานครคาดหวังวา 
ผลท่ีไดจากการพัฒนาดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งท่ีชวยสงเสริมใหผลิตภัณฑมวลรวมของกรุงเทพมหานคร (Gross 
Province Product : GPP) มีอัตราเพ่ิมข้ึน ปจจุบันกรุงเทพมหานครมีสินคาผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร Bangkok 
Brand ท่ีไดรับการรับรองเปนผลิตภัณฑกรุงเทพมหานครภายใตตราสัญลักษณ “Bangkok Brand” ในป 2561 
จํานวน 534 ผลิตภัณฑ มีผูประกอบการ OTOP จํานวน 538 ราย ซ่ึงกรุงมหานครไดใหการสนับสนุนผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชนท้ัง OTOP และ Bangkok Brand  โดยมีการจัดอบรมใหมีทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ สงเสริม
ใหมีสถานท่ีจําหนายและจัดแสดงสินคา เพ่ิมชองทางการตลาด สงผลใหยอดจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชนเพิ่มขึ้น 
โดยในป 2561 มียอดจําหนาย 41,539,931 บาท อยางไรก็ตามผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานครท้ัง OTOP 
และ Bangkok Brand ยังไมเปนท่ีรูจักและยอมรับในวงกวางเทาท่ีควร ท้ังตลาดในประเทศและตางประเทศ 
จําเปนตองมีการพัฒนาใหผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนมีองคความรูในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชเพ่ือเพ่ิม
มูลคาใหมีความแตกตาง โดดเดน ตอบสนองตอตลาด สงผลตอขีดความสามารถในการแขงขันท้ังในและตางประเทศ 
 ขณะเดียวกันความโดดเดนของกรุงเทพมหานครประการหนึ่ง ก็คือ การเปนศูนยกลางการทองเท่ียว 
ของประเทศ กรุงเทพมหานครเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกจํานวนมาก โดย
ในป 2561 กรุงเทพมหานครไดตําแหนงอันดับท่ี 2 ของโลก ในการตอนรับนักทองเท่ียวจากทุกมุมโลกจํานวน 
23.60 ลานคน นอยกวาฮองกงที่เปนจุดหมายปลายทางอันดับที่หนึ่งที่มีนักทองเที่ยวมาเยือน 29.80 ลาน
คน แตอยางไรก็ตามจากการวิเคราะหปญหาอุปสรรคพบวา ปญหาสําคัญอันดับตน ๆ คือความเสื่อมโทรมของ
แหลงทองเท่ียวซ่ึงในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556- 2560) ไมไดมีการดําเนินการ
เพ่ือท่ีจะคงสภาพความเปนเมืองนาทองเท่ียว อีกท้ังควรคํานึงถึงการจัดเตรียมสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความ
สะดวกใหกับนักทองเที่ยวทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุและผูพิการ   
ความปลอดภัยของนักทองเท่ียวจากมิจฉาชีพ การประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารการทองเที่ยวที่ทันสมัย เปน
ปจจุบัน สรางบุคลากรดานการทองเท่ียวท่ีเปนมืออาชีพ สรางผลิตภัณฑการทองเท่ียวใหม ๆ สรางเอกลักษณชุมชนเพื่อ
สรางจุดขาย เนนความคุมคาของการมาทองเที่ยวในกรุเทพฯ ในฐานะที่กรุงเทพมหานครตองการพัฒนาตนเอง
ไปสูการเปนศูนยกลางของอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจและการทองเที่ยวนั้น  
การสรางศักยภาพการแขงขันและการเตรียมความพรอมในเรื่องการเปนศูนยกลางการจัดประชุมและนิทรรศการระดับ
ภูมิภาคดังกลาวถือเปนเงื่อนไขจําเปน กรุงเทพมหานครจึงควรเตรียมความพรอมในภาพรวมของเมือง ซ่ึงตอง
อาศัยความรวมมือในการดําเนินการท้ังจากภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร เพ่ือสงเสริมใหการจัดประชุมและ
นิทรรศการเปนสวนสําคัญในการสงเสริมและฟนฟูการทองเท่ียวของกรุงเทพมหานคร 
 มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู ประกอบดวย 3 มิติ 9 เปาประสงค 28 มาตรการ 16 ตัวชี้วัด 68 
โครงการ/กิจกรรม  สรุปผลการดําเนินการระยะครึ่งปงบประมาณ อยูระหวางดําเนินการ 15 ตัวชี้วัด ไมได
ดําเนินการ 1 ตัวชี้วัด คือ ระดับการรับรูศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการจัดประชุมและนิทรรศการของ
นักทองเท่ียวและผูประกอบการ แตไดดําเนินการสรางการรับรูศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการจัดประชุมและ
นิทรรศการของนักทองเท่ียวและผูประกอบการ แตมิไดมีการวัดระดับการรับรู 
 สรุปผลการดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดําเนินการ 15 ตัวชี้วัด มี 61 โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท้ังสิ้น 9,402,271,600 ลานบาท งบประมาณท่ีใชไป 3,908,211,358 ลานบาท คิดเปน  รอยละ
การใชจายงบประมาณ 42    
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มิติท่ี 6.1  เมืองแหงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน  
กรุงเทพมหานครจะเปนมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรูจึงมีเปาหมายท่ีจะเพ่ิมความสามารถในการ

แขงขันทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน เพราะเปนตัวแปรสําคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครไดใหบริการขอมูลทางเศรษฐกิจแก
ผูประกอบการหรือผูที่สนใจผานทางศูนยขอมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร มีการ
ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน โดยการใหทักษะความรูแกผู ประกอบการท้ังในเรื่องของการลงทุนและการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมาตรฐานเปนท่ียอมรับในวงกวาง สวนภาคการเกษตรมีการใหความรูแกเกษตรกรในการ
ปรับใชเทคโนโลยี สงเสริมการลดใชสารเคมี และสนับสนุนใหสินคาเกษตรของกรุงเทพมหานครไดรับมาตรฐาน 
ปลอดภัย เปนที่ยอมรับในตลาดผูบริโภค นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังใหการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดย
สงเสริมใหผูประกอบการไดเขารวมกิจกรรมการคาระดับนานาชาติ เพ่ือเปดโอกาสใหกับผูประกอบการในการพัฒนา
สินคาไปจนถึงการสงออกหากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการ
แขงขันทางธุรกิจเพ่ิมข้ึน ก็จะทําใหเศรษฐกิจในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเติบโตข้ึนดวย 

มิติท่ี 6.2  เมืองแหงนักทองเท่ียวระดับโลก 
การดําเนินงานในมิติท่ี 6.2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการตาม

แผนท่ีวางไว และบางโครงการอยูระหวางดําเนินการ เชน โครงการพัฒนาริมฝงแมน้ําเจาพระยา โครงการซอมแซม
ปอมมหากาฬและกําแพงเมืองเกา และโครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางสัญจรบนโครงสรางสะพานขามแมน้ํา
เจาพระยาบริเวณชองกลางสะพานพระปกเกลา   

มิติท่ี 6.3  เมืองแหงการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ 
การดําเนินงานในมิติท่ี 6.3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดดําเนินโครงการแลวเสร็จเปนไปตามเปาหมาย

ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 
 

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน   
มิติท่ี 6.1  เมืองแหงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
       ปญหาและอุปสรรค   

• บริหารจัดการ  
1. การจัดทําฐานขอมูลทางเศรษฐกิจท่ีสมบูรณตองอาศัยขอมูลจากสวนราชการอ่ืน 
2. กรุงเทพมหานครยังไมมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และเชี่ยวชาญ 

ดานเศรษฐกิจและการลงทุนโดยตรง 
       ขอเสนอแนะ 

• บริหารจัดการ  
1. การพัฒนาฐานขอมูลเศรษฐกิจ ควรมีการประสานหนวยงานภายนอก 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหเกิดความครบถวนสมบูรณของฐานขอมูล 
  2. การจัดทําโครงการสงเสริมรายไดของสินคาผลิตภัณฑชุมชน ควรมีการเก็บขอมูล 

ท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องภายหลังจากการจัดกิจกรรมนั้น เพ่ือใหทราบวาการจัดกิจกรรมดังกลาว กอใหเกิดรายไดท่ียั่งยืน
หรือไม อยางไร 

       คาดการณแนวโนม 
การคาและการลงทุนในปจจุบันกําลังกาวเขาสูบริบทใหมทางเศรษฐกิจ โดยมีวิวัฒนาการ 

ดานดิจิทัลและเทคโนโลยีเขามาชวยสรางมูลคาเพ่ิมและสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานคร 
จึงควรสงเสริมและนําปจจัยดังกลาวมาสรางความไดเปรียบทางเศรษฐกิจใหมากข้ึน 
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มิติท่ี 6.2  เมืองแหงนักทองเท่ียวระดับโลก 
       ปญหาและอุปสรรค   

• บริหารจัดการ  
1. การดําเนินการดานการสงเสริมการทองเท่ียวถูกจํากัดอยูภายใตกรอบภารกิจ 

ของกรุงเทพมหานครเพียงบางสวนเทานั้น เชน ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว 
กรุงเทพมหานครยังไมมีอํานาจตามกฎหมายในการดําเนินการแกไขปญหาไดโดยตรง 

  2. แหลงทองเท่ียวสวนใหญไมไดอยูในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครโดยตรง   
การพัฒนา ทํานุบํารุง แหลงทองเท่ียวหรือการปรับปรุงเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานของแหลงทองเท่ียวจึงไม
สามารถดําเนินการไดเทาท่ีควร 

• ดานงบประมาณ กรุงเทพมหานครยังไมมีงบประมาณในการบริหารจัดการสราง 
สิ่งอํานวยความสะดวกตามแหลงทองเท่ียวไดอยางท่ัวถึงในคราวเดียวกัน 
        ขอเสนอแนะ 

• บริหารจัดการ  
1. การดําเนินการดานการทองเท่ียวควรมีการดําเนินงานในลักษณะการบูรณาการ 

และประสานความรวมมือทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมท้ังการประสานงานระหวาง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังหนวยงานภายในกรุงเทพมหานครและภายนอกกรุงเทพมหานคร 
   2. เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ และสภาพแวดลอม 
ของแตละชุมชนนั้นมีความพิเศษและแตกตางหลากหลาย มีท้ังพระราชวัง วัด โบราณสถาน สถานท่ีจัดงานศิลปะ
สมัยใหม พิพิธภัณฑ สถานท่ีทางวัฒนธรรม รานอาหาร จึงควรมีการนําความโดดเดนดังกลาวมาสราง 
แรงดึงดูดดานการทองเท่ียว 

  3. กรุงเทพมหานครมีความเชี่ยวชาญทางดานการแพทยท่ีโดดเดน ควรนําประเด็น 
ดานการแพทยท่ีเปนเลิศนี้มาบูรณาการเขากับการทองเท่ียว       

 คาดการณแนวโนม 
  กรุงเทพมหานครยังคงเปนเมืองนาทองเท่ียวระดับโลกท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขามา 
เท่ียวกรุงเทพมหานครไดเปนจํานวนมาก จึงควรเรงดาํเนินการในเรื่องของความปลอดภัยของนักทองเท่ียว        
การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกใหนักทองเท่ียวทุกกลุม ไมเนนแตเฉพาะผูพิการ ผูดอยโอกาสเทานั้น รวมท้ัง ตองมี
การพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวกับดานการทองเท่ียวใหพรอมเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว และการประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริม
ตลาดการทองเท่ียวในทุกรูปแบบ ท้ังการดําเนินการเองและการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
การสงเสริมการทองเท่ียวใหมีการเติบโตมากข้ึน     

มิติท่ี 6.3  เมืองแหงการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาต ิ
       ปญหาและอุปสรรค   

• บริหารจัดการ กรุงเทพมหานครไมใชหนวยงานหลักในการเสนอตัวการเปนเจาภาพ 
ในการจัดประชุม และนิทรรศการนานาชาติ 

       ขอเสนอแนะ   

• บริหารจัดการ กรุงเทพมหานครควรอาศัยขอตกลงความรวมมือในการจัดประชุม  
นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติกับสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เพ่ือเพ่ิมบทบาทใน
การขอเปนเจาภาพในการจัดประชุม นิทรรศการ และจัดงานนานาชาติใหมากข้ึน 
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        คาดการณแนวโนม 
  ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในการแขงขันการเสนอตวัเปนเจาภาพในการจัดประชุม นิทรรศการ และจัด
งานนานาชาติ การเขาถึงท่ีงายในการเดินทางและในการเชื่อมตอท่ัวภูมิภาคเอเชีย การตอนรับแบบไทยท่ีอบอุน 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเปนเลิศของความเปนมืออาชีพในดานบริการ สถานท่ีพักผอนสะดวกสบาย 
ซ่ึงจะสรางความประทับใจใหผูเขารวมงาน กรุงเทพมหานครจึงควรเรงรัดเพ่ิมเติมบทบาท 
ในการเสนอตัวแขงขันการเปนเจาภาพในการจัดประชุม นิทรรศการ และจัดงานนานาชาติ เพ่ือใหเกิดการใชจายเงิน 
ท่ีสงผลตอสภาพเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครโดยรวม   
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ดานที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 

  ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จํานวนตวัชี้วดั ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

ผลการดําเนนิงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล  

   ดําเนนิการ   

7.1  กฎหมาย 4 3 - - 1 
7.2  การบริหารแผนและประเมินผล 4 3 - - 1 
7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 6  - - - 6 
7.4  การคลังและงบประมาณ 20 14 4 - 2 
7.5  เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 1 3 - - 

                     รวมท้ังสิ้น 
38 

21 7 - 10 
คิดเปนรอยละ 55.26 18.42 - 26.31 

กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 38 ตัวชี้วัด นําไปสูการปฏิบัติ 28 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 

73.68 ซ่ึงบรรลุผล 21 ตัวชี้วัด คือ มีคูมือประกอบการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแบบมุงเนนผลงาน 

จัดทํารายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครไดภายในกําหนดรายงานทางการเงินการบัญชีขอกรุงเทพมหานคร

ไดรับการรับรองการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือผูตรวจบัญชีท่ีไดรับอนุญาต และมีนโยบายการคลังท่ี

ชัดเจน อยูระหวางดําเนินการ 7 ตัวชี้วัด และไมไดดําเนินการ 10 ตัวชี้วัด  

 นอกจากนี้หนวยงานยังไดกําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเพ่ือสนับสนุนใหมีการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจของ

กรุงเทพมหานครจํานวน 8 ตัวชี้วัด ซ่ึงอยูบรรลุผลการดําเนินงานจํานวน 5 ตัวชี้วัด และอยูระหวางดําเนินการ

จํานวน 3  ตัวชี้วัด  

  ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 

มิติ 
จํานวนตวัชี้วดั ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ 

ผลการดําเนนิงานหลัก บรรลุผล อยูระหวาง ไมบรรลุผล  

   ดําเนนิการ   

7.2  การบริหารแผนและประเมินผล 2  2  -  - 
7.4  การคลังและงบประมาณ 6 5 1  -  - 

                     รวมท้ังสิ้น 
8 

5 3  -  - 
คิดเปนรอยละ 62.5 37.5  -  - 

 ภาพรวมการดําเนินงานดานท่ี 7 ประกอบดวยตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครใหครอบคลุมและครบถวนตามภารกิจของกรุงเทพ- 

มหานคร รวมท้ังสิ้น 46 ตัวชี้วัด บรรลุผลตามเปาหมาย 25 ตัวชี้วัด อยูระหวางดําเนินการ 11 ตัวชี้วัด  

และไมไดดําเนินการ 10 ตัวชี้วัด  โดยมีโครงการสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานซ่ึงอยูระหวางดําเนินการ 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ปรากฏตามตาราง 
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ดานท่ี 7 มหานครปลอดภัย    ประกอบดวย  6 มิติ  15 เปาหมาย  41 เปาประสงค  119 ตัวชี้วัดหลัก   

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
มิติท่ี 7.1  กฎหมาย  (2 เปาหมาย  2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด  1 โครงการ  4 กิจกรรม  0.00 ลานบาท) 
 เปาหมายที่ 7.1.1  กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ขอบัญญัติ และระเบียบตาง ๆ ที่สงเสริมในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะ  (2 เปาประสงค  3 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 7.1.1.1  กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ขอบัญญัติ และระเบียบตาง ๆ ท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน  (2 ตัวช้ีวัด) 
1)  กรุงเทพมหานครมีการพัฒนากฎหมาย ขอบัญญัติ กฎ 
ระเบียบ และคําสั่งตาง ๆ ใหเหมาะสมตอการปฏบัิติงาน 
อยางตอเน่ือง 
 

ทุกหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

 

/ 
ทุกหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

 

   ทุกหนวยงานไดสงผลสํารวจและทบทวนกฎหมายท่ีไมเอ้ือตอ  
การปฏิบัติงานและมีการเสนอรางกฎหมายเพ่ือเขาสูการ
พิจารณาในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุมภารกิจ 
รวมท้ังสิ้นจํานวน 20 ราง 

2)  ความสําเร็จของปญหาขอกฎหมายท่ีไดพิจารณา 
วินิจฉัยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตรงตามประเด็น 
 

ทุกหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

 

/ 
ทุกหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

 

   ตอบขอหารือท่ีสงมาใหพิจารณาหรือใหความเห็น รวมท้ัง 
การท่ีเจาหนาท่ีของ กทม. ขอคําปรึกษาดานกฎหมายโดยตรง 
กับนิติกรของ สกค. เชน การตอบขอหารือ การตรวจราง 
หนังสือมอบอํานาจ การตรวจรางหนังสือช้ีแจงหนวยงาน
ภายนอก 

เปาประสงคท่ี 7.1.1.2  หนวยงานดานกฎหมายสามารถรองรับการดําเนินงานและใหบริการแกบุคลากรและหนวยงานของกรุงเทพมหานครได  (1 ตัวช้ีวัด) 
3)  การดําเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานคร 
ไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 100 
 

/    พิจารณาการดําเนินคดีแพงและคดีอาญาในศาลช้ันตน 
ศาลอุทธรณ ศาลฎีกาใหเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย 

 เปาหมายที่ 7.1.2  บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีองคความรูดานกฎหมายเพ่ือการปฏิบัติงานอยางถูกตอง  (1 เปาประสงค  1 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 7.1.2.1  บุคลากรดานกฎหมายของกรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธภิาพ  (1 ตัวช้ีวัด) 
4)  บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีองคความรูดาน
กฎหมายเพ่ือการปฏิบัติงานอยางถูกตอง 
 

รอยละของ 
นักกฎหมาย 

กรุงเทพมหานคร 
ท่ีผานการประเมิน 

สมรรถนะ 

   / ไมมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
                     รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.1  ทั้งสิ้น  4 ตัวชี้วัด 3   1  

มิติท่ี 7.2  การบริหารแผนและประเมินผล  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด  3 โครงการ  9 กิจกรรม  19.59 ลานบาท) 
 เปาหมายที่ 7.2.1  กรุงเทพมหานครมีระบบติดตามและรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  (2 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด)         
 เปาประสงคท่ี 7.2.1.1  พัฒนาระบบติดตามและรายงานความกาวหนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  (3 ตัวช้ีวัด)   
5)  ประชาชนมีชองทางท่ีจะติดตามรายงานความกาวหนา 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป เพ่ิมข้ึน 

 

อยางนอย 1 
ชองทาง 

    

/ ไมไดดําเนินการตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักตามแผน  
ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 แต
ดําเนินการตามตัวช้ีวัดระดับมาตรการ ซึ่งผลการดําเนินงาน
ไมตอบตัวช้ีวัดผลการดาํเนินงานหลักในการเพ่ิมชองทาง
ใหแกประชาชน 

6)  รอยละของตัวช้ีวัดระดับเมืองท่ีไดรับการจัดเก็บขอมูล 
อยางเปนระบบ 
ปรับเปน 
รอยละความสาํเรจ็ของการสรางฐานขอมูลตัวช้ีวัด 
การพัฒนาเมือง 

 

รอยละ 20 
 
 

รอยละ 100 

 
 

 
 
 
/ 

รอยละ 100 

 
   

 
 
 
ประกอบดวย 1 โครงการ และ 1 กิจกรรม  ดังน้ี 
1. โครงการจัดทําฐานขอมลูตัวช้ีวัดพัฒนาเมือง: ตรวจสอบ
ความถูกตอง เหมาะสม ความสอดคลองของขอมูลแตละดาน  
แตละมิติบนโครงสรางระบบฐานขอมูล 
2. กิจกรรมการจัดทําฐานขอมลูดานเศรษฐกิจของ
กรุงเทพมหานคร: นําขอมลูเผยแพรทางเว็บไซตของ 
กองยุทธศาสตรเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ท้ังหมด 4 
ดาน คือ 1) ขอมูลท่ัวไป 2) ขอมูลดานการทองเท่ียว 3) 
ขอมูลดาน Bangkok Brand และ OTOP  
4. ขอมูลดานเกษตร 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
7)  รอยละความสําเรจ็ในการจัดทําแผนการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ 
 

รอยละ 100 
 

/ 
รอยละ 100 

    

เสนอรายงานการตรวจราชการฯ ในท่ีประชุมคณะผูตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือเห็นชอบ และนําเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการกําหนดแผนและตดิตามผลการตรวจราชการ 
ท่ีมีปลัดกรุงเทพมหานครเปนประธานเพ่ือเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 
9 ส.ค. 62 

8)  หนวยงานมีแผนยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป 

 

อยางนอย 
6 หนวยงาน 

 

/ 
16 

หนวยงาน 

    

ประเมินคุณภาพแผนปฏิบัตริาชการประจําปของหนวยงาน 
ระดับสํานักเรียบรอยแลว ไดนําเรยีนปลัดกรุงเทพมหานคร 
เห็นชอบใหสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลปรับปรุงแนว
ทางการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการประจําปของหนวยงาน 
และเกณฑการพิจารณาคณุภาพแผนปฏิบัตริาชการประจําป
ของหนวยงานใหมีความเหมาะสมและใชเปนเครื่องมือในการ
จัดทําแผนและประเมินคุณภาพแผนปฏิบัตริาชการประจําป 
พ.ศ.๒๕๖๔ ของหนวยงาน และแจงหนวยงานทราบผล 

                     รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.2  ทั้งสิ้น  4 ตัวชี้วัด 3   1  

มิติท่ี 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล  (2 เปาหมาย  4 เปาประสงค  6 ตัวชี้วัด  95 โครงการ  7 กิจกรรม  365.71 ลานบาท) 
 เปาหมายที่ 7.3.1  บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนที่เชื่อม่ันของประชาชน  (1 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 7.3.1.1  การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรูความสามารถ มีความเปนมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม  (2 ตัวช้ีวัด) 
9)  ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ 
มุงสูความเปนมืออาชีพ 

 

รอยละ 40 

 
 

  
/ 

 
หนวยงานไมไดนําตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 บรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของหนวยงาน 

10)  ระดับความเช่ือมั่นของประชาชนตอภาพลักษณ 
ของบุคลากรกรุงเทพมหานครในดานความเปนมืออาชีพ 
และคณุธรรม จริยธรรม 

รอยละ 60 
 

 
  

/ 
 

หนวยงานไมไดนําตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562 บรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของหนวยงาน 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
 เปาหมายที่ 7.3.2  กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเขมแข็ง สามารถสรางสมดุลชีวิตของผูปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถดึงดดูผูมีความรูความสามารถสูง และสรางแรงจูงใจ 
 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรได  (3 เปาประสงค  5 ตัวชี้วดั)         
 เปาประสงคท่ี 7.3.2.1  ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตรากําลังและโครงสรางอัตรากําลังใหมีความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง  (1 ตัวช้ีวัด)          
11)  ความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร 
บุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร * 

รอยละ 50 
 

   
/ 
 

 

 เปาประสงคท่ี 7.3.2.2  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการใหมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน คลองตัว และสนับสนุนการบริหารราชการ  (3 ตัวช้ีวัด) 
11)  ความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร 

รอยละ 50 
 

   
 ซ้ํากับตัวท่ี 3 เปาประสงคท่ี 7.3.2.1  ไมนํามานับอีก 

 
12)  ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

รอยละ 50 
 

   
/ 
 

 

13)  ความถูกตองของขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากร
บุคคล * 

รอยละ 50 
 

   
 

 

 เปาประสงคท่ี 7.3.2.3  การพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความถูกตองและเปนปจจุบันสนับสนุนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 
 (1 ตัวช้ีวัด) 
14)  ความสําเร็จของการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
ดานทรัพยากรบุคคลและระบบราชการของ
กรุงเทพมหานคร 

รอยละ 40 
 

 
  

/ 
  

13)  ความถูกตองของขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากร
บุคคล 

รอยละ 40 
 

   
 ซ้ํากับตัวท่ี 6 เปาประสงคท่ี 7.3.2.2  ไมนํามานับอีก 

 

                     รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.3  ทั้งสิ้น  6 ตัวชี้วัด    6  
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
มิติท่ี 7.4  การคลังและงบประมาณ  (1 เปาหมาย  5 เปาประสงค  20 ตัวชี้วัด  9 โครงการ  19 กิจกรรม  22.64 ลานบาท) 
เปาหมายที่ 7.4.1  กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง และงบประมาณที่เปนมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนตอการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว          

(5 เปาประสงค  20 ตัวชี้วัด)            
เปาประสงคท่ี 7.4.1.1  กรุงเทพมหานครเพ่ิมประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได  (6 ตัวช้ีวัด)                       

15)  มีการปรับปรุงระบบขอมลูแผนท่ีภาษีใหเปนปจจุบัน ม ี    /  

16)  ความสําเร็จของการจัดเก็บรายไดตามยอดประมาณ
การรายไดจดัเก็บเอง 

รอยละ 85 
 

/ 
รอยละ  

103.64 
  

 ยอดประมาณการจดัเก็บฯ ป 62 = 15,539.40 ลานบาท  
ยอดจัดเก็บจริง = 16,104,261,984 บาท 

17)  มูลคาของทรัพยสินท่ีถูกปลอยวางหรือมิไดใช
ประโยชน (Idle Assets) ตอมลูคาของทรัพยสินท้ังหมด
ของกรุงเทพมหานคร 

นอยกวา 
รอยละ 50 

 

/ 
รอยละ 2.05  

 
  

 อยูระหวางตรวจสอบราคาตามบัญชีทะเบียนคุมทรัพยสิน 

18)  รอยละของลูกหน้ีภาษีทองถ่ินคางชําระรายไดภาษี 
ทองถ่ินท่ีจัดเก็บเอง 

นอยกวา 
รอยละ 10 

/ 
รอยละ 1.07 

   

ยอดภาษีคางฯ ตนป 62 = 352,120,804 บาท  
ภาษีคางท่ีจัดเก็บไดระหวางป = 180,023,788 บาท 
ยอดภาษีคางฯ ปลายป 62 = 172,097,016 บาท 
รายไดท่ีจัดเก็บได = 16,104,261,984 บาท 

19)  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยสินและแผนการ
ลงทุนของกรุงเทพมหานคร 

ม ี

 
/ 

   
อยูระหวางการเห็นชอบแผนจากผูบริหารกรุงเทพมหานคร 

 
20)  มีการจัดทําแผนพัฒนารายไดกรุงเทพมหานคร ม ี /    ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบแผนเรียบรอยแลว 

 เปาประสงคท่ี 7.4.1.2  นํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาใชภายในปงบประมาณ 2565  (4 ตัวช้ีวัด) 

21)  มีคูมือประกอบการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปแบบมุงเนนผลงาน 

ม ี

 
/ 

(1 ฉบับ) 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
22)  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรบังบประมาณ 
มุงเนนผลงาน 

เริ่มดาํเนินการ 

 

 

/ 
(รอยละ 50) 

   

จัดทําโครงการจางท่ีปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศ ดาน
งบประมาณ ซึ่งมีรายงานผลการศกึษาออกแบบระบบ  
สารสนเทศดานงบประมาณ  1 ฉบับ ลงนามสญัญาจาง   
เรียบรอย อยูระหวางดําเนินการจางท่ีปรึกษาออกแบบ 
ระบบฯ ขณะน้ีอยูระหวางการขออุทธรณผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบท่ี 2) 

23)  เงินเหลื่อมปแบบไมมีหน้ีสินไมเกินรอยละ 5 
 ของวงเงินงบประมาณ 
 

ไมเกินรอยละ 5 
 

/ 
รอยละ 4.7 

 

 

  

จัดประชุมเพ่ือติดตามใหหนวยงานตาง ๆ สามารถกอหน้ี
ผูกพัน งบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายในปงบประมาณ  
พ.ศ.2562 โดยดําเนินการจัดประชุม จํานวน 14 ครั้ง มี
หนวยงานเขารวม 47 หนวยงาน 3 สวนราชการ  

24)  หนวยงานทํางบประมาณแผนใหมคูขนาน 
 

เริ่มดาํเนินการ 
 

/ 
รอยละ 100 

 
  

โครงสรางผลผลิตงบประมาณของกรุงเทพมหานครท่ีไดรบั
การแกไขปรับปรุง จํานวน 1 ฉบับ 

 เปาประสงคท่ี 7.4.1.3  กรุงเทพมหานครมีการรักษาวินัยทางการเงินการคลังท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  (2 ตัวช้ีวัด) 
25)  มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง 

 
ม ี

 
/    -  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแผนรักษาวินัยการเงินการ

คลังของกรุงเทพมหานคร 
-  ประชุมคณะกรรมการกําหนดแผนรักษาวินัยการเงินการ
คลังของกรุงเทพมหานคร 
-  อยูระหวางศึกษาขอมลูและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
-  มีรางแผนวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร 

26)  ระดับเงินสะสมตอรายจายประจํา 
 ของกรุงเทพมหานคร 
 

มากกวา 

รอยละ 10  

/ 
รอยละ 
52.64 

   ณ 31 สค. 62 เงินสะสมท่ีปลอดภาระผูกพัน = 
30,282.84 ลานบาท / คาใชจายประจําของ
กรุงเทพมหานคร (คาใชจายท่ีไมรวมเงินนอกงบประมาณ เงิน
อุดหนุนรัฐบาล คาเสื่อมราคา) = 57,529.90 

เปาประสงคท่ี 7.4.1.4  ปรับปรงุมาตรฐานและแนวปฏิบัติดานการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายในใหถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธภิาพ ประสิทธิผล (6 ตัวช้ีวัด) 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
27)  จัดทํารายงานการเงินในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานครไดภายในกําหนด 

10 เดือน 
 

/ 
3 เดือน 

   ใชเวลาดําเนินการเร็วกวาเดิม 

28)  รายงานทางการเงินการบัญชีของกรุงเทพมหานคร 
ไดรับการรับรองการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงิน 
แผนดนิหรือผูตรวจบัญชีท่ีไดรับอนุญาต 

ไดรับ  

การรับรองทุกป 
 

/ 
ไดรับการ 

รับรองทุกป 

   
 

29)  มีการปรับปรุงกระบวนการจัดซอจัดจางใหม ี
ประสิทธิภาพ 

มีการปรับปรุง 
 

   / 

 
 

30)  ทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (Risk 
Register) ไดรับการปฏิบัติตามแผน 

รอยละ 20 
 

 / 
รอยละ 31 

  ขณะตรวจประเมินปลายป ซึ่งจะสรุปผลอยางเปนทางการได
หลังจากตรวจประเมินหนวยงาน  

31)  สงเสรมิใหหนวยงานดําเนินการตามแผนบรหิาร 
ความเสีย่งไดอยางมปีระสิทธิผล 

รอยละ 40 
 

 / 
รอยละ 85 

  รอผลตรวจประเมินหนวยงาน 77 หนวยงาน ภายใน 15 
ต.ค. 62 จึงจะสามารถสรุปผลอยางเปนทางการได 

32)  ตรวจสอบรายงานทางการเงินตามแผนการ
ตรวจสอบ 
ประจําป 

ปรับเปน 
รอยละของหนวยงานท่ีไดรับการตรวจสอบรายงานทางการ
เงินตามแผนการตรวจสอบประจําป 

รอยละ 30 
 

รอยละ 30 
 

/ 
รอยละ 100 

 

    

เปาประสงคท่ี 7.4.1.5  กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังท่ีชัดเจนเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง  (2 ตัวช้ีวัด) 
 
33)  มีนโยบายทางการคลังท่ีชัดเจน 
 

1 แผน 
 

/ 
1 แผน 

   จัดทํานโยบายทางการคลังเรียบรอยแลว 
 

34)  มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
และกําหนดนโยบายดานการตรวจสอบและสรางคณุคา
เพ่ิมแกองคกร 

1 คณะ 
 

 / 

 
  สํานักงานตรวจสอบภายในไดดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ 

การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คือ การปรับปรุงราง
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
    

  

และการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร โดยนํา
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สําหรบัหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 มาพิจารณาและปรบัปรุงใหเหมาะสมกับบริบทของ  
กรุงเทพมหานครและสํานักงานตรวจสอบภายในไดนําเสนอ  
รางระเบียบฯ ดังกลาวใหปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา 
ดังน้ัน จึงยังไมสามารถจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบได 

                      รวมตัวชี้วัดมิติที ่7.4  ทั้งสิ้น  20 ตัวชี้วัด 14 4  2  

มิติท่ี 7.5  เทคโนโลยีสารสนเทศ  (1 เปาหมาย  4 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด  24 โครงการ  3 กิจกรรม  683.66 ลานบาท) 
เปาหมายที่ 7.5.1  กรุงเทพมหานครใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และโปรงใส โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารที่ทันสมัย (Smart Service          

เพ่ือสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ         

(Smart City)  (4 เปาประสงค  4 ตัวชี้วัด)              
เปาประสงคท่ี 7.5.1.1  มีระบบบริการอีเล็กทรอนิกสสําหรับใหบริการประชาชนและ/หรือมกีารเชือ่มโยงขอมูลเพ่ือการใหบริการประชาชนระหวางหนวยงานภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน  (1 ตัวช้ีวัด) 

35)  ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหบริการประชาชน 
และ/หรือเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน 

2 ระบบ 
 

 / 
รอยละ 50 

 
  

จัดเตรียมขอมลูและคําอธิบายขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ของ สจส. และดานพัฒนาสังคมของ สนศ. 

 เปาประสงคท่ี 7.5.1.2  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบรหิารงานและตัดสินใจสําหรับ 
 ผูบริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึน้  (1 ตัวช้ีวัด) 
36)  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัต ิ
ราชการและมีฐานขอมลูเพ่ือสนับสนุนการตดัสินใจ 
ของผูบริหารระดับหนวยงานและระดับกรุงเทพมหานคร 

5 ระบบ 
 

 / 
3 ระบบ 

 
   

 เปาประสงคท่ี 7.5.1.3  โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร  (1 ตัวช้ีวัด) 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
37)  โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
สื่อสารท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับ
ภารกิจของการบริหารจัดการเมือง 

รอยละ 40 ของ 
ประสิทธิภาพ 

 

 / 
รอยละ 60 

 

  ขออนุมัตจิาง 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดิจิทัล ประสิทธิภาพสูงสําหรับการบริหารจัดการ ณ 
ศูนยขอมูลกลางของกรุงเทพมหานคร   

 เปาประสงคท่ี 7.5.1.4  มีการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารอยางมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีกําหนด  (1 ตัวช้ีวัด) 
38)  บุคลากรมสีมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสมกับการปฏบัิติราชการตามหนาท่ี 
ความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานสากล 
 

รอยละ 80  
ของบุคลากร 

ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ท่ีไดรับการพัฒนา 
และผาน 

เกณฑมาตรฐาน 

/ 
รอยละ 96 

 

   ไมไดรับงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูบริหารสารสนเทศระดบัสูง (CIO)  
 

                           รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.5  ทั้งสิ้น  4 ตัวชี้วัด 1 3    

                รวมตัวช้ีวัดดานท่ี 7  มีจํานวนท้ังส้ิน 38 ตัวช้ีวัด 21 7  10  
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ตัวช้ีวัดสนับสนุนตามภารกิจของหนวยงาน/นโยบายผูบริหาร กทม.  ประกอบดวย  2 มิติ  2 เปาหมาย  3 เปาประสงค  8 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดสนับสนุน คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
มิติท่ี 7.2  การบริหารแผนและประเมินผล  (1 เปาหมาย  1 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด) 
 เปาหมายที่ 7.2.1  กรุงเทพมหานครมีระบบติดตามและรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  (1 เปาประสงค  2 ตัวชี้วัด) 
 เปาประสงคท่ี 7.2.1.1  พัฒนาระบบติดตามและรายงานความกาวหนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  (2 ตัวช้ีวัด) 

1)  ความสําเร็จในการสนับสนุนการตรวจ 
 ราชการแบบบูรณาการมุงผลสัมฤทธ์ิ 

รอยละ 80 

 
 

/ 
รอยละ 80 

  
จัดทํารายงานการตรวจราชการของแตละเขตตรวจราชการ 

2)  รอยละความพึงพอใจของผูรับการตรวจท่ีม ี
 ตอเจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจราชการ 

รอยละ 80 

 
 

/ 
รอยละ 40 

  
จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ 

 
                 รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.2  ทั้งสิ้น  2 ตัวชี้วัด  2    

มิติท่ี 7.4  การคลังและงบประมาณ  (1 เปาหมาย  2 เปาประสงค  6 ตัวชี้วัด) 
เปาหมายที่ 7.4.1  กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง และงบประมาณที่เปนมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนตอการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว (2 
เปาประสงค  6 ตัวชี้วัด)          
เปาประสงคท่ี 7.4.1.2  นํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาใชภายในปงบประมาณ 2565  (5 ตัวช้ีวัด)      

3)  มีการจัดทํารายงานงบกลางในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร  

11 ครั้ง 

 
/ 

11 ครั้ง    
จัดทํารายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
ประจําเดือนตลุาคม 2561-เดือนสิงหาคม 2562 

4)  รอยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

รอยละ 90 

 
/ 

รอยละ 100    
สามารถอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณใหกับ
หนังสือท่ีขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําป พ.ศ. 2562 ไดท้ังหมดจาํนวน 14 เรื่อง 

5)  รอยละของการอนุมัติเงินประจํางวดงบประมาณ
รายจายประจาํป พ.ศ. 2562 ของ 50 สํานักงานเขต 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

รอยละ 90 

 
/ 

รอยละ 100 

 

   สามารถอนุมัติเงินประจํางวดใหกับหนังสือท่ีขออนุมัติเงิน 
ประจํางวดงบประมาณรายจายประจําป 2562 ทุกหมวด 
รายจาย เฉพาะ 50 สํานักงานเขต กําหนดแลวเสร็จภายใน  
15 วันทําการ ไดท้ังหมด จํานวน 211 เรื่อง 
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ตัวช้ีวัดสนับสนุน คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมบรรลุ 
ไมได

ดําเนินการ 
6)  รอยละของความสําเร็จในการโอนงบประมาณเหลือ
จายของหมวดครภุัณฑ ท่ีดินและสิง่กอสรางเขางบกลาง 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

รอยละ 90 

 
/ 

รอยละ 
99.99 

 
   

หนวยงานสามารถโอนงบประมาณเหลือจายหมวดคา
ครุภณัฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง ท่ีหนวยงานกอหน้ีผูกพันตาม
รายการโครงการ/กิจกรรม แลวเสร็จภายในวันท่ี 31 มีนาคม 
2562 และสํานักงบประมาณ กทม. สามารถโอนเขางบ
กลางภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

7)  รอยละของจํานวนเรื่องท่ีหนวยงานขอจัดสรร
งบประมาณสามารถดําเนินการไดภายใน 15 วันทําการ 

 

รอยละ 90 
 ของจํานวนหนังสือ

ท่ีสามารถ 
ดําเนินการได 

/ 
รอยละ 100 

 
   

สามารถดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหกับหนังสือขอ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปพ.ศ. 2562 เฉพาะงบ
กลางสําหรับภาระผูกพันท่ีตองจายตามกฎหมายไดท้ังหมด
จํานวน 26 เรื่อง 

เปาประสงคท่ี 7.4.1.4  ปรับปรงุมาตรฐานและแนวปฏิบัติดานการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายในใหถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธภิาพ ประสิทธิผล (1 ตัวช้ีวัด) 

 
8)  รอยละความสําเรจ็ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

รอยละ 80 

 
 

/ 
รอยละ 50   

อยูระหวางปรับปรุงขอมูลแบบประเมินตนเอง 

 
             รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.4  ทั้งสิ้น  6 ตัวชี้วัด 5 1    

                  รวมตัวช้ีวัดดานท่ี 7 ท้ังส้ิน 8 ตัวช้ีวัด 5 3    
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สรุปวิเคราะหผลดําเนินการดานท่ี 7 
 

จากขอมูลผลการดําเนินงานดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาการดําเนินการในดานท่ี 7 การบริหารจัดการ 
ยังไมสามารถดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีวางไวไดมากนัก โดยมิติในการดําเนินงานท่ีถูกนําไปแปลงสูการปฏิบัติ
มากท่ีสุด ไดแก ดานการบริหารแผนและประเมินผลและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในมิติของการบริหารและ
ประเมินผลแผนนั้นมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญคือ การทําใหประชาชนมีชองทางในการติดตามรายงานผล
ความกาวหนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมท้ังการดําเนินการจัดเก็บตัวชี้วัดระดับเมืองอยางเปนระบบ โดย
การดําเนินการดังกลาวขางตนถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพ ถูกตอง และมีความนาเชื่อถือ สวนในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้นจะเนนดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสวนมิติท่ีมีการแปลงแผนไปสู
การปฏิบัตินอยท่ีสุดคือ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงตัวชี้วัดท้ัง 7 ตัวชี้วัด ไมไดถูกนําไปแปลงสูการปฏิบัติเลย  
ดังนั้นจึงกลาวไดวาในรอบครึ่งปงบประมาณ พ.ศ. 2562 การดําเนินงานในดานท่ี 7 นั้น จะเนนเรื่องของการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน รวมท้ังดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในขณะท่ียังไมไดให
ความสําคัญกับการดําเนินการในดานการพัฒนาบุคลากรมากนัก  โดยสามารถสรุปภาพรวมของการดําเนินงาน
สําคัญของแตละมิติไดดังนี้ 

มิติท่ี 7.1  กฎหมาย 
การดําเนินงานในมิติดานกฎหมายมีเปาประสงคเพ่ือใหกรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานครใหมท่ีปรับปรุงเพ่ือรองรับโครงสราง อํานาจ หนาท่ี และภารกิจ รวมท้ังสถานการณ
ของเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานดานกฎหมายของกรุงเทพมหานครใหสามารถทํา
หนาท่ีใหบริการทางกฎหมายแกผูบริหารกรุงเทพมหานครและหนวยงานของกรุเทพมหานครอยางเต็มประสิทธิภาพ 
โดยแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563 ไดกําหนดมาตรการดําเนินการไว 5 มาตรการ 
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 4 ตัวชี้วัด  โดยผลการดําเนินงานท่ีสําคัญและสงผลตอเปาหมาย ไดแก 

       1. การพิจารณา การตรวจรางกฎหมาย ขอบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง  ไดดําเนินการตรวจ
รางกฎหมาย กฎ และรางระเบียบฯ เพ่ือนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกลุมภารกิจ คิดเปน
รอยละ 100 เปนการผลักดันใหเกิดการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ขอบัญญัติ และระเบียบตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน  

       2. การดําเนินการเก่ียวกับคดีแพงและคดีอาญาในศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกาท่ีเก่ียวของกับ
กรุงเทพมหานครใหเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย  ไดพิจารณาการดําเนินการคดีแพงและคดีอาญาในศาลข้ันตน 
ศาลอุทธรณ และศาลฎีกาใหเปนไปตามข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 เปนการเสริมสรางการบริหารจัดการและบริการ
สาธารณะของกรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพ 
        ซ่ึงการดําเนินงานในท้ังสองสวนขางตนเปนผลการดําเนินงานสําคัญท่ีจะไปสูการบรรลุเปาหมายการ
ดําเนินงานของมิติท่ี 7.1 ท่ีตองการใหกรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ขอบัญญัติ และระเบียบตาง ๆ ท่ีสงเสริมการ
บริหารจัดการและบริการสาธารณะ เนื่องจากมีกฎหมาย ขอบัญญัติ และระเบียบตาง ๆ ท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังทําใหการดําเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานครเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

มิติท่ี 7.2  การบริหารแผนและการประเมินผล 
             การดําเนินงานในมิติดานการบริหารแผนและประเมินผลมีเปาหมายเพ่ือใหกรุงเทพมหานคร

มีระบบติดตามและรายงานความกาวหนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป รวมท้ังเพ่ือใหหนวยงาน
ชองกรุงเทพมหานครมีแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป โดยมีผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญคือ การทําใหประชาชนมีชองทางในการติดตามรายงานความกาวหนาของการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมท้ังการดําเนินการจัดเก็บตัวชี้วัดระดับเมืองอยางเปนระบบ โดยการดําเนินการ
ดังกลาวขางตนถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
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กรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพถูกตอง และมีความนาเชื่อถือ นอกจากนี้การพัฒนาระบบขอมูลดังกลาว
ทําใหสามารถทราบถึงสถานะปจจุบันของการดําเนินการ และสามารถนํามาใชในการคาดการณแนวโนมและ
ผลกระทบตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญในการพิจารณาวางยุทธศาสตรและกําหนดนโยบายการพัฒนา
เมือง รวมท้ังการบริหารจัดการเมืองดวย จึงถือวาเปนการดําเนินงานท่ีมีความสําคัญและสงผลตอความสําเร็จของการ
บริหารจัดการเมืองมหานครเปนอยางมาก 

มิติท่ี 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
               การดําเนินงานในมิติท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคลมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

ให เปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนท่ีเชื่อ ม่ันของประชาชน รวมท้ังทําให
กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเขมแข็ง สามารถสรางสมดุลชีวิตของผูปฏิบัติงาน ตลอดจน
สามารถดึงดูดผูมีความรูความสามารถสูงและสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได ซ่ึงในปงบประมาณ 
2562 หนวยงานท่ีเก่ียวของไมไดนําตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 
2562 ไปดําเนินการโดยตรง แตอยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาโครงการและกิจกรรมท่ีหนวยงานดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานท่ีเก่ียวของแลว พบวามีผลการดําเนินงานในโครงการและกิจกรรมสําคัญท่ี
ตอบสนองตอตัวชี้วัดหลักท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2562  ไดแก 
        1. การดําเนินการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพในตําแหนงผูอํานวยการเขตถือเปนการ
ดําเนินการสําคัญท่ีจะนําไปสูการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร ทําใหมี
ระบบการเขาสูตําแหนงและการทดแทนตําแหนงมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจน และมีการเตรียมความพรอมของ
บุคลากรท่ีจะเขาสูตําแหนง ทําใหไดบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมเขาสูตําแหนง 
        2. การดําเนินการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บขอมูลธรรมาภิบาลดานวินัยของกรุงเทพมหานคร เปน
การดําเนินการท่ีสนับสนุนความสําเร็จในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักในเรื่องความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร 
        ท้ังนี้ ประเด็นสําคัญท่ีหนวยงานยังไมมีการดําเนินการคือ การสรางความเชื่อม่ันของประชาชนตอ
ภาพลักษณของบุคลากรในดานความเปนมืออาชีพและคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเปนการดําเนินงานสําคัญท่ีนอกจาก
จะสงผลตอความเชื่อถือและภาพลักษณของบุคลากรกรุงเทพมหานครในสายตาประชาชน แลวยังสงผลตอการสราง
แรงจูงใจในการสรรหาบุคลากรรุนใหมและมีสรรรถนะสูงมารวมงานกับกรุงเทพมหานคร 

มิติท่ี 7.4  การคลังและงบประมาณ  
              การดําเนินงานสําคัญท่ีสงผลกระทบตอความสําเร็จตามเปาหมายของมิติ ไดแก การดําเนินการ

ตามเปาประสงคท่ี 7.4.1.2 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครไดดําเนินการจัดทําคูมือประกอบการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําแบบมุงเนนผลงานระดับสํานักงานเขตในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 ฉบับ และระดับ
สํานักในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 ฉบับ ซ่ึงสํานักและสํานักงานเขตตองนําไปเปนแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณแผนใหมคูขนานตอไป สําหรับเปาประสงคท่ี 7.4.1.3 สํานักการคลังไดดําเนินการจัดทํารายงานฐานะ
เงินสะสมประจําเดือนและรายงานยอดการอนุมัติใหยืมเงินสะสมประจําเดือนเปนประจําอยางตอเนื่อง และใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ยังสามารถจัดทํารายงานทางการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดเสร็จภายในกําหนดเวลา 3 เดือน นับวาประสบความสําเร็จแบบกาวกระโดด ซ่ึงกอน
หนานี้จะตองใชระยะเวลานานถึง 8 เดือน  นอกจากนี้สํานักการคลังยังไดจัดทํานโยบายการเงินการคลังแลวเสร็จเสนอ
ผูบริหารกรุงเทพมหานครใหความเห็นชอบเวียนแจงหนวยงานตาง ๆ ถือปฏิบัติดวย ท้ังนี้ผลของการดําเนินงานดังกลาว
ทําใหกรุงเทพมหานครมีขอมูลสถานะทางการเงินของหนวยงานท่ีทันสมัยและสามารถนําไปใชในการวางแผนการ
บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และมีกรอบนโยบายดานการเงินการคลังท่ีสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังภาครัฐ พ.ศ.2561  
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มิติท่ี 7.5  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       การดําเนินงานตามมิติท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีเปาหมายเพ่ือใหกรุงเทพมหานครใหบริการ

ประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และโปรงใส โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี
ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและมีการบริหารจัดการเมืองดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ท่ีมีคุณภาพ  โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญคือ 
        1. การศึกษาและวิเคราะหสถาปตยกรรมองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับกระบวนการ 
ทํางานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1 
        2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือวิเคราะหฐานขอมูลขนาดใหญ 
        3. การพัฒนาระบบวิเคราะหการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
        4. การพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 
เพ่ือการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร 
        5. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงสําหรับการบริหารจัดการและการบริการ  
ณ ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร เปนตน 

ท้ังนี้ หากการดําเนินการดังกลาวขางตนแลวเสร็จ จะสงผลใหกรุเทพมหานครมีระบบฐานขอมูลและระบบ
ในการวิเคราะหขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับกระบวนการทํางานตามภารกิจหลักของหนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

แตอยางไรก็ตาม การดําเนินงานในมิตินี้มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การใหบริการประชาชนในเรื่องการจัดทําคําขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับการทํางานท่ีมากข้ึน ในขณะท่ีการ
ดําเนินงานในสวนของการพัฒนาในสวนของการเชื่อมโยงระบบปฏิบัติการ รวมท้ังฐานขอมูลท่ีมีอยูใหสามารถใชงาน
รวมกันไดและใชทรัพยากรทางขอมูลรวมกันยังไมมีการดําเนินงานมากนัก ทําใหการพัฒนาระบบใหเปนเครื่องมือใน
การประมวลผลเชิงวิเคราะหและคาดการณยังไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของ
กระบวนการกําหนดยุทธศาสตร การติดตามประเมินผล การบริหารงบประมาณและการเงิน และภาพรวมของการ
ดําเนินงานในดานท่ี 7 การบริหารจัดการดวย 
 

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และคาดการณแนวโนมการพัฒนาระยะตอไปในระดับดาน   
ปญหาและอุปสรรค   

• บริหารจัดการ  
1. การถายทอดแผนระดับตาง ๆ และการผลักดันแผนพัฒนากรุงเทพมหานครไปสูการปฏิบัติ 

  2. การบูรณาการการดําเนินงานตามกลยุทธและมาตรการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ป และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป ยังไมเกิดการดําเนินการ             
ในทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม และยังไมมีการเชื่อมโยงภารกิจท่ีแตละหนวยงานดําเนินการกับผลลัพธท่ีจะ          
สงผลตอการบรรลุเปาหมายอยางชัดเจนเพียงพอ 
  3. การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยังขาดการวิเคราะหผลการดําเนินการท่ีเชื่อมโยงกับ
เปาหมายการพัฒนาระดับเมือง 
 

• ดานกฎหมาย 
1. กระบวนการ ระยะเวลาท่ีไมแนนอน เปนขอจํากัดในการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย 

ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน   
2. สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) มีมติใหรางพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง เปน

กฎหมายเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ท่ีผานมา กําหนดการจัดเก็บภาษีสําหรับท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 4 
ประเภท ไดแก 1) ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม  2) ท่ีดินบานพักอาศัย  3) ท่ีดินเพ่ือการพาณิชยและ 
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อุตสาหกรรม และ 4) ท่ีดินรกรางวางเปลา  โดยจะมีผลบังคับใชหลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเริ่มจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางในวันท่ี 1 มกราคม 2563 ทําใหสํานักการคลังจะมีบทบาทสําคัญในกระบวรการจัดเก็บภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีเปลี่ยนแปลงไป เริ่มจากการศึกษานิยามของประเภทท่ีดินแตละประเภท การตรวจพ้ืนท่ี ลง
จุดระบุประเภทท่ีดินตามเกณฑดังกลาว การแจงประเมินภาษีรูปแบบใหม การวิเคราะหประมาณการรายไดหลังจาก
โครงสรางการจัดเก็บภาษีเปลี่ยนแปลงไป เปนตน 

• ดานทรัพยากร 
1. บุคลากรดานกฎหมายจะตองมีความรูดานกฎหมายและมีศักยภาพในการให 

คําปรึกษาตอหนวยงานตาง ๆ และมีอัตรากําลังท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงานดานกฎหมาย 
  2. มีอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีเพียงพอแตประสิทธิภาพคอนขางต่ํา 

3. กรุงเทพมหานครยังขาดการวางแผนกําลังคนในระยะยาวและยังไมมีการกําหนดระบบการ
ทดแทนตําแหนงที่สามารถรองรับการบริหารกําลังคนในอนาคตของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งขาดการเตรียม
ความพรอมของบุคลากรเพ่ือทดแทนในตําแหนงสําคัญ 

4. ผู บริหารกรุงเทพมหานครและบุคลากรท่ีเก่ียวของขาดความรู ความเขาใจ และทักษะ                
ในกระบวนการบริหารจัดการแผนและประเมินผลแผน 

5. หลายหนวยงานไมมีนักวิเคราะหนโยบายและแผน รวมถึงมีการโยกยายบอยและผู ท่ี
หัวหนาหนวยมอบหมายใหมารับชวงตอดานแผนไมมีพื้นฐานความรูในเรื ่องการวางแผนหรือกระบวนการ
บริหารแผนมากอน ประกอบกับการฝกอบรมยังไมท่ัวถึงสงผลใหขาดความตอเนื่องในการทํางานและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร 

6. การผลักดันการดําเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในมิติท่ี 7.3 ยังไมมีการแปลงแผน
ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมถึงการจัดเก็บขอมูลดานบุคลกรของกรุงเทพมหานครยังไมเปนระบบ 

• ดานงบประมาณ  - ไมมี - 

• อ่ืน ๆ   - ไมมี - 
 ขอเสนอแนะ 

• บริหารจัดการ  
1. ควรมีการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนในระดับตาง ๆ กับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมท้ัง 

บูรณการความรวมมือในการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนอยางเปนรูปธรรมเพ่ือให
สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตาเมปาหมายการพัฒนาใหบรรลุผลสําเร็จ 

2. ควรนําการวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain) มาใชในการกําหนดสัดสวนเนื้องานท่ี 
แตละหนวยงานตองดําเนินการเพ่ือใหเปาหมายท่ีกําหนดไวบรรลุผลสําเร็จ  ซ่ึงจะทําใหการกําหนดภารกิจและ
ขอบขายงานท่ีแตละหนวยงานตองดําเนินการมีความชัดเจนและมีความสอดคลองกัน 

• ดานกฎหมาย 
ตองกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานกฎหมายรวมท้ังกรอบระยะเลาในการดําเนินงาน  

ดานกฎหมายใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน เพ่ือใหการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย ขอบัญญัติ และระเบียบตาง ๆ ของ
กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

• ดานทรัพยากร 
1. บุคลากรดานกฎหมายจะตองมีความรูดานกฎหมายและมีศักยภาพในการใหคําปรึกษาตอ

หนวยงานตาง ๆ และมีอัตรากําลังท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงานดานกฎหมาย 
  2. กรุงเทพมหานครตองใหความรูและสรางความเขาใจในกระบวนการบริการแผนและการประเมินผล
แผนแกผูบริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต รวมถึงบุคลากรของกรุงเทพมหานครให
เปนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
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3. ควรมีการใหความรูแกนักวิเคราะหนโยบายและแผนในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือให 
เจาหนาที่มีความพรอมในการปฏิบัติงาน และเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับการบริหารและประเมินผลแก
บุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสริมสรางทักษาในการวิเคราะหโครงการและจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการเพ่ือเขาสูกระบวนการจัดทํางบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรมุงเนนดําเนินงานใน 4 เรื่องหลัก คือ 
    1)  การพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ 
    2)  การควบคุมอัตราการสูญเสียบุคลากร 
    3)  การพัฒนาระบบการทดแทนตาํแหนงท่ีตอบสนองการมุงสูความเปนมืออาชีพ 
    4)  พัฒนาและขยายรูปแบบการสรรหาและเลือกสรรเชิงรุกในกระบวนการบริหาร 

จัดการแผนและประเมินผลแผน 

• ดานงบประมาณ  - ไมมี - 

• อ่ืน ๆ   - ไมมี - 
คาดการณแนวโนม   

• บริหารจัดการ  
1. การพัฒนาระบบการประเมินผลแผนใหเปนมาตรฐานสากลเนื่องจากในกระบวนการพัฒนา 

ระบบการประเมินนัน้ จําเปนตองมีการจัดทําฐานขอมูลตัวชี้วัดมาตรฐานของเมืองท่ีมีมาตรฐานและมีการปรับขอมูล
ใหเปนปจจุบันสมํ่าเสมอ การจัดทําฐานขอมูลแตละดาน รวมถึงกรุงเทพมหานครตองพัฒนาบุคลากรใหมี
ความสามารถในการประเมินผลแผนและมีการรายงานตอประชาชน รวมถึงในอนาคตมีแนวคิดท่ีจะมีการประเมิน
โครงการขนาดใหญ ท้ังในระหวางดําเนินการและหลังโครงการเสร็จสิ้น เพ่ือใหสามารถปรับเปลี่ยนโครงการใหเปนไป
ตามความตองการมากข้ึนหรืออาจหยุดการดําเนินโครงการเม่ือประเมินแลว พบวาโครงการดังกลาวอาจไมบรรลุตาม
จุดมุงหมายของโครงการ 

2. สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคม รวมท้ังสภาพแวดลอมขององคกรท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําให 
จําเปนตองนําระบบการคาดการสภาพการและผลกระทบในอนาคต (Forsing) มาใชในการกําหนดภาพอนาคต รวมท้ัง
ใชในการประเมินแนวโนมการเปลี่ยนแปลงรวมท้ังผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือนําไปสูกระบวนการกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ 

• ดานกฎหมาย 
1. ภารกิจและบทบาทของกรุงเทพมหานครท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังในสวนท่ีไดรับการกระจายอํานาจราชการ

สวนกลางและในสวนท่ีเปนนโยบายรัฐบาล รวมท้ังสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ทําใหกฎหมาย ขอบัญญัติตาง ๆ ท่ีมีอยูในปจจุบันเอ้ือตอการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเมืองในเชิงยุทธศาสตรเพ่ือ
ขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จ  ดังนั้นจึงมีแนวโนมที่กรุงเทพมหานครจะตองปรับเปลี่ยนกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบัญญัติตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับบทบาท ภารกิจและสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2. ยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศไดใหความสําคัญกับการปรับปรุงแกกฎหมายท่ี
ลาสมัย ไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานกฎหมาย ตลอดจนการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนฐานขอมูลดานกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ทันสมัย 
  3. กฎหมายและระเบียบตาง ๆ จําเปนตองมีการกระจายอํานาจใหหนวยงานการดําเนินงานในการ
บริหารราชการเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการตามกฎหมายเปนไปดวยความคลองตัวและ
ทันเหตุการณ 

• ดานทรัพยากร 
1. การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  
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ระยะท่ี 2 เนนการดําเนินการใน 2 สวนหลัก ไดแก การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ  มีความเปน
มืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และสวนท่ีสอง ไดแก การพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการใหมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน คลองตัว และสนับสนุน
การบริหารราชการ  ซ่ึงผลการดําเนินงานท่ีผานมาการดําเนินการท้ัง 2 สวน ยังไมสามารถขับเคลื่อนการบรรลุ
เปาหมายไดเปนสวนใหญ โดยเม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผานมาของตัวชี้วัดท่ีกําหนดพบวา มีเพียงตัวชี้วัด
เดียวท่ีมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย คือ ความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอกรุงเทพมหานคร เปาหมายรอย
ละ 80 แตผลจากการสํารวจทัศนคติของขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครพบวา มีความผูกพันกับ
กรุงเทพมหานครรอยละ 87.65 สวนตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ยังไมถูกแปลงไปสูการปฏิบัติและไมมีการจัดเก็บขอมูลผลการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ 
  2. สถานการณดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในสวนของการพัฒนาบุคลากร
ชวงท่ีผานมากรุงเทพมหานครไดพยายามท่ีจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาบุคลากรจากการจัดฝกอบรม สัมมนามา
เปนการสงเสริมใหบุคลากรเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมากข้ึน แตอยางไรดวยกระแสการเรียนรูใน
ยุคปจจุบันทําใหมีแนวทางท่ีจําเปนตองนํารูปแบบและระบบการพัฒนาบุคลากรรูปแบบใหม ๆ เขามาใชมากข้ึน อาทิ 
การหมุนเวียนการทํางาน การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือใหเกิดการสั่งสมความรู และประสบการณ และการนํา
กระบวนการวิจัยเขามาใชในการจัดกระบวนการแสวงหาความรูและพัฒนางานของตนเอง รวมถึงจําเปนตองเชื่อมโยง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรเขากับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยตองมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ
สูงเพ่ือใหกาวสูตําแหนงสําคัญ 

3. สถานการณดานการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จากขอมูลดานกําลังคน
ของสํานักงาน ก.ก. พบวา ในชวงป พ.ศ. 2559-2564 กรุงเทพมหานครจะสูญเสียอัตรากําลังจากการเกษียณอายุ
ราชการจํานวนมาก โดยมีอัตราการสูญเสียถึงรอยละ 87.27 ของจํานวนขาราชการท้ังหมด ในขณะท่ีในชวงเวลาท่ี
ผานมากรุงเทพมหานครยังขาดการวางแผนกําลังคนในระยะยาวและยังไมมีกําหนดระบบการทดแทนตําแหนงท่ี
สามารถรองรับการบริหารกําลังคนในอนาคตของกรุงเทพมหานคร รวมท้ังขาดการเตรียมความพรอมของบุคลากร
เพ่ือทดแทนในตําแหนงสําคัญ โดยยังไมมีการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพทุกสายงาน จึงไมสามารถ
กําหนดโครงสรางดานบุคลากรและแผนการดําเนินงานในการเตรียมความพรอมของขาราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือ
ทดแทนตําแหนงตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและทันทวงที 

4. จากการรายงานการสูญเสียของขาราชการกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2560 พบวา 
กรุงเทพมหานครมีอัตราการสูญเสียขาราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการลาออกถึงรอย
ละ 40.36 และเนื่องจากการโอนยายรอยละ 22.86 ในขณะท่ีมาตรการในการรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกร
ของกรุงเทพมหานครยังไมไดผลเปนรูปธรรมมากนัก ทําใหเกิดปญหาในดานความตอเนื่องในการทํางาน 
รวมท้ังเกิดความสูญเปลาในดานการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครอีกดวย 

5. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 การดําเนินการของกรุงเทพมหานครจะมุงเนนการพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานและการใหบริการประชาชนในเรื่องการจัดทําขออนุญาตของกรุงเทพมหานครเพ่ือรองรับการทํางานท่ี
มีมากข้ึน ดังนั้นกรุงเทพมหานคร โดยสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงสําหรับการบริหารจัดการ สําหรับการบริหารจัดการและบริการศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร 
พรอมท้ังโครงการจัดหาซอฟแวรลิขสิทธิ์สําหรับศูนยขอมูลกรุงเทพฯ เพ่ือรองรับการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบริการของกรุงเทพมหานคร 

• ดานงบประมาณ  - ไมมี - 

• อ่ืน ๆ   - ไมมี - 
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