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คํานํา 

  
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลไดดําเนินการจัดทํารายงานผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจําป พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห 

สรุป และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563 

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      98 

ดานท่ี 3  มหานครสําหรับทุกคน             138 

ดานท่ี 4  มหานครกระชับ              171 

ดานท่ี 5  มหานครประชาธิปไตย             183 

ดานท่ี 6  มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู           206 

ดานท่ี 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร            223 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          



 
 

บทนํา 
 

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

 สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลมีหนาท่ีรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563  โดยรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะหผลการดําเนินงาน
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ซึ่งผลการดําเนินงาน
สวนใหญดําเนินการแลวเสร็จบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด

          



   
 

สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

 

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

แผนภาพแสดงสัดสวนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําป พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จําแนกตามดาน 

 

 

126 ตัวช้ีวัด 
(49.03%) 

26 ตัวช้ีวัด 
(10.12%) 

38 ตัวช้ีวัด 
(14.79%) 

9 ตัวช้ีวัด 
(3.5%) 

10 ตัวช้ีวัด 
(3.89%) 

18 ตัวช้ีวัด 
(7%) 

30 ตัวช้ีวัด 
(11.67%) มหานครปลอดภัย 

มหานครสีเขียว 

มหานครสําหรับทุกคน 

มหานครกระชับ 

มหานครประชาธิปไตย 

มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 

การบริหารจัดการเมืองมหานคร 

   จ 

 



   
 

จากโครงสรางของแผนดังกลาวขางตนเม่ือพิจารณาถึงการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติในปงบประมาณ                         
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)  พบวา มีการนําตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจาํป พ.ศ. 2563 ไปดําเนินการท้ังสิ้น 244 ตัวชี้วัด (จาก 257 ตัวชี้วัดตามแผนฯ)             
คิดเปนรอยละ 94.94 และไมไดดําเนินการ 13 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 5.06 สามารถสรุปผลการดําเนินงาน               
ไดดังนี้ 
 

ดาน 
ตัวชี้วัดผล 

การดําเนินงาน
หลัก 

ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 
ดําเนินการ 

ไมไดดําเนินการ 
บรรลุผล ไมบรรลุผล 

มหานครปลอดภัย   126 102 
 (รอยละ 80.95) 

18 
(รอยละ 14.29) 

6 

(รอยละ 4.76) 

มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 26 17 
(รอยละ 65.39) 

7 
(รอยละ 26.92) 

2 
(รอยละ 7.69) 

มหานครสําหรับทุกคน 38 32 
(รอยละ 84.21) 

6 
(รอยละ 15.79) 

- 

มหานครกระชับ 9 4 
(รอยละ 44.44) 

4 
(รอยละ 44.44) 

1 
(รอยละ 11.12) 

มหานครประชาธิปไตย 10 7 
(รอยละ 70) 

3 
(รอยละ 30) 

- 

มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 18 9 
(รอยละ 50) 

8 
(รอยละ 44.44) 

1 
(รอยละ 5.56) 

การบริหารจัดการเมืองมหานคร 30 20 
(รอยละ 66.67) 

7 
(รอยละ 23.33) 

3 
(รอยละ 10) 

                     รวม 257 191 53 13 
คิดเปนรอยละ 100 74.32 20.62 5.06 

  

ท้ังนี้ จากตารางดังกลาวขางตนจะพบวา ตัวชี้วัดท่ีดําเนินการท้ังหมดจํานวน 244 ตัวชี้วดั มีตัวชี้วัดท่ี
บรรลุผลการดําเนินงานแลวในปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 จํานวน 191 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 78.28 ของตัวชี้วัด       
ท่ีมีการดําเนินการท้ังหมด และคิดเปนรอยละ 74.32 ของตัวชี้วัดตามแผนท้ังหมด ซ่ึงมีตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผล         
จํานวน 53 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 21.72 ของตัวชี้วัดท่ีมีการดําเนินการท้ังหมด และคิดเปนรอยละ 20.62                
ของตัวชี้วัดตามแผนท้ังหมด โดยภาพรวมมีแนวโนมการบรรลุผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2563 สามารถแสดงไดตามแผนภาพดานลางนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ฉ 

 



   
 
 
 
  

 
 

นอกจากตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563 แลว 
หนวยงานของกรุงเทพมหานครยังไดกําหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครตามภารกิจ 
ของหนวยงาน/นโยบายผูบรหิารกรุงเทพมหานครอีก จํานวน 16 ตัวชีว้ัด ใน 4 ดาน 
 

ดาน 
ตัวชี้วัดผล 

การดําเนินงาน
หลัก 

ผลการดําเนินการตัวชี้วัด 
ดําเนินการ 

บรรลุผล ไมบรรลุผล 
มหานครปลอดภัย   6 6 

(รอยละ 100) 
- 

มหานครสําหรับทุกคน 3 3 
(รอยละ 100) 

- 

มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 1 1 
(รอยละ 100) 

- 

การบริหารจัดการเมืองมหานคร 6 - 
 

6 
(รอยละ 100) 

                     รวม 16 10 6 
คิดเปนรอยละ 100 62.50 37.5 

 
สรุปภาพรวมการดําเนินการพัฒนากรุงเทพมหานครในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 -  

30 กันยายน 2563) ประกอบดวย การดําเนินตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําป พ.ศ. 2563 และตัวชี้วัดสนับสนุน (ตัวชีว้ัดเพ่ิมตามภารกิจของหนวยงาน/ตัวชี้วัดสนับสนุนตามนโยบายผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร) มีจํานวนท้ังสิ้น 273 ตัวชี้วัด บรรลุผลการดําเนินงาน 201 ตัวชี้วัด ไมบรรลุผล 59 ตัวชี้วัด 
และไมไดดําเนินการ 13 ตัวชีว้ัด  

แผนภูมิแสดงภาพรวมการบรรลุผลการดาํเนินงานของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563 

   ช 

 



   
 

ท้ังนี้ จากภาพรวมของผลการดําเนินงานดังกลาวขางตนเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีการนํา
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครแปลงไปสูการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ดานมหานคร
สําหรับทุกคนและดานมหานครประชาธิปไตย โดยมีสัดสวนการนําตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. 2563 ไปดําเนินการรอยละ 100 รองลงมาคือ ดานมหานครปลอดภัย มีสัดสวนการนําตัวชี้วัด             
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563 ไปดําเนินการรอยละ 95.24 สวนดานท่ีมีการนําตัวชีว้ัดฯ 
ไปสูการปฏิบัตินอยท่ีสุด ไดแก ดานมหานครกระชับ โดยมีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 88.88 และเม่ือพิจารณาถึงการบรรลุผล              
การดําเนินงาน พบวาดานท่ีมีสัดสวนการบรรลุผลการดําเนินงานมากท่ีสุด ไดแก ดานมหานครสําหรับทุกคน 
โดยมีจํานวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลการดําเนินงาน 32 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักท่ีนํามาดําเนินการ
ท้ังหมด 38 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 84.21 ซ่ึงสามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกเปนรายดานพอสังเขปได ดังนี้ 

ดานมหานครปลอดภัย กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 126 ตัวชี้วัด หนวยงานนําไปดําเนินการ
ท้ังสิ้น 120 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 95.24 สามารถดําเนินการไดบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ.2563 เปนลําดับท่ี 2 คือ บรรลุผล 102 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 80.95 
และหนวยงานไมไดนําไปดําเนินการ 6 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 4.76 โดยใหความสําคัญกับการดําเนินการในมิติ           
ท่ี 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ไดกําหนดตัวชี้วัดไว 55 ตัวชี้วัด และนํามาดําเนินการท้ังหมด สามารถ
ดําเนินการไดบรรลุผล 50 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 90.91  ไมบรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด  

ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของดานมหานครปลอดภัย คือ 1) การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ซ่ึงในป 2563 กรุงเทพมหานครมีแผนกําหนดติดตั้งกลอง CCTV จํานวน 3,000 ตัว  แตปจจุบันไดดําเนินการ             
เกินคาเปาหมายแลว โดยติดตั้งจํานวนท้ังสิ้น 3,342 ตัว 2) มูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อไดรับการกําจัด
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 3) ความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี สามารถดําเนินการได 19,129 ราย จากสถานประกอบการอาหาร
ท้ังหมด 20,096 ราย คิดเปนรอยละ 95.18 ซ่ึงมากกวาคาเปาหมายท่ีกําหนดไวรอยละ 80  

อยางไรก็ตามดานมหานครปลอดภัยมีตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผล 18 ตัวชี้วัด และตัวชีว้ัดท่ีไมไดดําเนินการ             
6 ตัวชี้วัด เนื่องจาก 1) หนวยงานปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด คือ รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับมลภาวะทางเสียง
ลดลง หนวยงานปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเปนรอยละความสําเร็จของการจดัการเรื่องรองเรียนเก่ียวกับมลภาวะทางเสียงของ
กลุมเปาหมาย2) ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ เชน รอยละของการกอสรางแนวคันหิน (Groins) ปองกันการกัด
เซาะชายฝงกอสรางเข่ือนคันหิน (Groins) กอสรางศูนยสํารวจเฝาระวังการกัดเซาะชายฝง และความสําเร็จของการ
จัดทําแผนท่ีท่ีจัดทําเสร็จและนํามาใชในการวางแผนลดความเสี่ยงเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใชโครงสรางพ้ืนฐาน
และการสรางใหม (กลุมเขต) ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของดานมหานครปลอดภัยเปรียบเทียบเปนรายมิต ิ
แสดงดังแผนภูมิดานลางนี้ 

 

มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ 

มิติท่ี 1.2 ปลอดอาชญากรรม 

             และยาเสพติด 

มิติท่ี 1.3 ปลอดอุบัติเหต ุ

มิติท่ี 1.4 ปลอดภัยพิบัต ิ

มิติท่ี 1.5 ปลอดอุบัติภยั 

             จากสิ่งกอสราง 
มิติท่ี 1.6 ปลอดโรคคนเมือง  
             อาหารปลอดภยั 

   ซ 

 



   
 

ดานมหานครสีเขียว สะดวกสบาย กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 26 ตัวชี้วัด หนวยงานนําไป
ดําเนินการท้ังสิ้น 24 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 92.31 สามารถดําเนินการไดบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว              
ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ.2563 จํานวน 17 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 65.39  
โดยใหความสําคัญกับการดําเนินการในมิติท่ี 2.3 ระบบขนสงมวลชนท่ัวถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคลองตัว               
และมีทางเลือก ไดกําหนดตัวชี้วัดไว 12 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการไดบรรลุผล 6 ตัวชี้วดั คิดเปนรอยละ 50              
ซ่ึงผลการดําเนินงานสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพโครงขายถนนในกรุงเทพมหานครได 3  เสนทาง คือ โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนนคุมเกลา โครงการกอสรางปรับปรุงถนนประชารวมใจ – ถนนมิตรไมตรี โครงการกอสรางปรบัปรุง   
ถนนสามวา บริเวณถนนศรีนครินทร - รมเกลาจากคลองหัวหมากถึงคลองสําลี   รวมท้ังมีการบํารุงรักษา
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานการจราจร  

ผลการดาํเนินงานท่ีสําคัญของดานมหานครสีเขียว สะดวกสบาย คือ 1) ความสําเร็จในการดําเนินการ
บังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร - แผงลอย ในพ้ืนท่ีเปาหมาย ไดแก 1. จุดผอนผันท่ีประกาศ
ยกเลิกแลว 512 จุด ผูคาท่ีถูกยกเลิกจํานวน 12,224 ราย  ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ียังคงตองเฝาระวัง ควบคุมหามมิใหผูคา
กลับมาคาขาย/ตั้งแผงกีดขวางทางเทาไดอีกอยางเด็ดขาด 2.จุดผอนผัน (ท่ียังไมไดประกาศยกเลิก) 171 จุด ผูคา 
7,947 ราย 2) ความยาวของระยะทางท่ีไดดําเนินการนําสายสาธารณูปโภคตาง ๆ ลงใตดิน จากเปาหมาย               
5 กิโลเมตร สามารถดําเนินการได 51.776 กิโลเมตร 3) สัดสวนพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนตอประชากร                
โดยกรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนเพ่ิมข้ึนเปน 8,532 แหง คิดเปนพ้ืนท่ี 39,947,174.29 ตารางเมตร 
คิดเปนสัดสวนตอประชากร 7.03 ตร.ม./คน หรือรอยละ 2.55 ของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

อยางไรก็ตามดานมหานครสีเขียว สะดวกสบายมีตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผล 7 ตัวชีว้ัด และตัวชี้วัดท่ีไมได
ดําเนินการ 2 ตัวชี้วัด คือ พ้ืนท่ีสีเขียวและ/หรือพ้ืนท่ีทางธรรมชาติ ไดรับการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู รักษา            
และปองกันการทําลายจนกลายเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากขอจํากัดดานพ้ืนท่ี และตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการใชจักรยาน เนื่องจากไมไดรับงบประมาณ              
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของดานมหานครสีเขียว สะดวกสบาย เปรียบเทียบเปนรายมิติแสดงดังแผนภูมิ
ดานลางนี้ 

 

 

 
 
 

มิติท่ี 2.1 ภูมิทัศนสวยงาม 

มิติท่ี 2.2 พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียว 
             กระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ี 

มิติท่ี 2.3 ระบบขนสงมวลชนท่ัวถึง สะดวก 

              ประหยัด การจราจรคลองตัว 

              และมีทางเลือก 

มิติท่ี 2.4 การใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
             และพลังงานทางเลือก 

   ฌ 

 



   
 

ดานมหานครสําหรับทุกคน  กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 38 ตัวชี้วัด หนวยงานนําไป
ดําเนินการท้ัง 38 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 สามารถดําเนินการไดบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ.2563 เปนลําดับท่ี 1 คือ บรรลุผล 32 ตัวชีว้ดั คิดเปนรอยละ 84.21               
ซ่ึงใหความสําคัญกับการดําเนินงานในมิติท่ี 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการ และการสงเคราะห  
และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส โดยกําหนดตัวชี้วัดไวถึง 15 ตัวชี้วัด ดําเนินการไดบรรลุผล 
11 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 73.33  

ผลการดาํเนินงานท่ีสําคัญของดานมหานครสําหรับทุกคน คือ 1) รอยละของอาคารสถานท่ีของหนวยงาน
กรุงเทพมหานครท่ีไดรับการจัดสาธารณูปโภคสําหรับผูสูงอายุและคนพิการอยางท่ัวถึง ซ่ึงหนวยงานไดดําเนินการกับ
ศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง 2) จํานวนคลินิกผูสูงอายุท่ีผานเกณฑมาตรฐาน “คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” ท่ีได
ดําเนินการในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครท้ัง 9 แหง 3) ความสําเร็จในการจัดหลักสูตรวิชาชีพใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงานหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการฯ ท้ังสิ้น 101 หลักสูตร ซ่ึงโรงเรียน
ฝกอาชีพกรุงเทพมหานครท้ัง 10 แหง ไดทําการเปดสอนหลักสูตรระยะสั้นตามมติกรรมการฯ 101 หลักสูตร  

อยางไรก็ตามดานมหานครสําหรับทุกคนมีตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผล 6 ตัวชีว้ัด คือ 1) รอยละความครบถวน
ในการติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอยูระหวางพิจารณาทบทวน
ราคากลางโครงการกอสรางและปรับปรุงจุดรับสงคนพิการในระบบขนสงมวลชน 2) รอยละของสัญญาณไฟจราจร          
ท่ีมีทางขาม มีการติดตั้งดวงโคมพรอมอุปกรณเสียงประกอบทางขามสําหรับคนพิการ ซ่ึงยังมิไดรับอนุมัติเงินงวด                
3) รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของศูนยบริการสาธารณสุขสํานักอนามัยและสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําป ท่ีมีคาเปาหมาย 
รอยละ 100 แตสามารถดําเนินการไดคิดเปนรอยละ 82.61 4) รอยละของผูดูแลผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง
ไดรับความรูและฝกทักษะในการดูแลผูสูงอายุตามท่ีตองการ ท่ีมีคาเปาหมาย รอยละ 100 แตสามารถดําเนินการ
ไดคิดเปนรอยละ 97.66 5) รอยละของโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) สูงกวาระดับประเทศทุกรายวิชาท่ีสอบ (ปรับเปน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ         
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนตามเกณฑท่ีกําหนด ท่ีมีคาเปาหมาย รอยละ 20 
แตสามารถดําเนินการไดคิดเปนรอยละ 10.89 และ 6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑท่ีกําหนด (ตัวชี้วัดเจรจา) ท่ีมีคาเปาหมาย รอยละ 100 
แตสามารถดําเนินการไดคิดเปนรอยละ 66.40 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของดานมหานครสําหรับทุกคน
เปรียบเทียบเปนรายมิติแสดงดังแผนภูมิดานลางนี้ 

 
   

มิติท่ี 3.1 การจดัสิ่งอํานวยความสะดวก    
             สวัสดิการและการสงเคราะห  
             และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ  
             ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

มิติท่ี 3.2 เมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ :  
             การสรางโอกาสทางอาชีพ 
             และรายไดท่ีมั่นคง 
มิติท่ี 3.3 การศึกษาสําหรับทุกคน 

มิติท่ี 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม 

   ญ 

 



   
 

ดานมหานครกระชับ กําหนดตวัชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 9 ตัวชี้วัด หนวยงานนําไปดําเนินการ              
8 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 88.88  สามารถดําเนินการไดบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ.2563 จํานวน 4 ตวัชี้วัด คิดเปนรอยละ 44.44  

ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของดานมหานครกระชับ คือ การใชประโยชนท่ีดินมีประสิทธิภาพ                  
ตามศักยภาพของพ้ืนท่ี ความหนาแนนของประชากรในแตละพ้ืนท่ีมีความสอดคลองเหมาะสมตามสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการของเมือง ซ่ึงถูกควบคุมและกําหนดทิศทางการขยายตัวของเมืองดวยผังการใชประโยชนท่ีดิน           
ผังโครงการคมนาคมและขนสง รวมท้ังผังโครงการกิจการสาธารณูปโภค 

อยางไรก็ตามดานมหานครสําหรับทุกคนมีตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผล 4 ตัวชีว้ัด และมีเพียง 1 ตัวชี้วัดเทานั้น         
ท่ีหนวยงานไมไดนําไปดําเนินการ คือ มีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก      
ผังเมืองรวมปรับปรุงครั้งท่ี 4 ยังไมมีการประกาศใช ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของดานมหานครกระชับ           
แสดงดังแผนภูมิดานลางนี้  

  

 
 

ดานมหานครประชาธิปไตย (ประชาสังคม) กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 10 ตัวชี้วัด 
หนวยงานนําไปดําเนินการท้ัง 10 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 สามารถดําเนินการไดบรรลุผลตามเปาหมายท่ี
กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ.2563 เปนลําดับท่ี 3 คือ บรรลุผล 7 ตัวชีว้ัด         
คิดเปนรอยละ 70 ซ่ึงใหความสําคัญกับการดําเนินงานในมิติท่ี 5.2 เมืองธรรมาภิบาล โดยกําหนดตัวชี้วัดไว             
4 ตัวชี้วัด ดําเนินการไดบรรลุผล 3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 75  

ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของดานมหานครประชาธิปไตย (ประชาสังคม) คือ 1) รอยละของสํานักงานเขต            
มีการจัดเวทีใหภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดนโยบายการพัฒนาเขตท้ัง 6 กลุมเขต          
2) รอยละของชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน พบวา จากชุมชนท้ังสิ้น 2,014 ชุมชน                         
มีชุมชนดําเนินการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาชุมชนแลว จํานวน 2,014 ชุมชน คิดเปนรอยละ ๑๐๐                 
และ 3) รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนตามกฎหมายกระจายอํานาจฯ                  
โดยภารกิจท่ีกรุงเทพมหานครไดรับการถายโอนตามกฎหมายกระจายอํานาจฯ จากสวนกลาง จํานวน 43 ภารกิจ 
โดยมีหนวยงานรับผิดชอบจํานวน 10 หนวยงาน และหนวยงานสามารถดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอน
ครอบคลุมท้ัง 43 ภารกิจ 

อยางไรก็ตามดานมหานครประชาธิปไตย (ประชาสังคม) มีตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผล 3 ตัวชี้วัด คือ             
1) กรุงเทพมหานครมีแผนงานเชิงบูรณาการดานบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ            
2) กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทํางบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตและระดับ

มิติท่ี 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโต 

             อยางเปนระเบียบตาม 
             ผังเมืองรวม 

   ฎ 

 



   
 
กรุงเทพมหานคร และ 3) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจัดบริการสาธารณะท่ีมีสํานักงานเขตเปนหนวยงานหลัก 
เนื่องจากท้ัง 3 ตัวชี้วัดไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           
(โควิด 19) ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของดานมหานครประชาธิปไตย (ประชาสังคม) เปรียบเทียบ                  
เปนรายมิติแสดงดังแผนภูมิดานลางนี้   

 

 
 

ดานมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 18 ตัวชี้วัด 
หนวยงานนําไปดาํเนินการ 17 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 94.44 สามารถดําเนินการไดบรรลุผลตามเปาหมาย           
ท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ.2563 จํานวน 8 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 44.44  
ซ่ึงใหความสําคัญกับการดําเนินงานในมิติท่ี 6.1 เมืองแหงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน โดยกําหนดตัวชี้วัดไว                 
12 ตัวชี้วัด ดําเนินการไดบรรลุผล 7 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 58.33  

ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของดานมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู คือ 1) จํานวนผลิตภัณฑ
ชุมชนของกรุงเทพมหานครท่ีนําไปประชาสัมพันธในตางประเทศไดถึง 23 ผลิตภัณฑ มากกวาเปาหมายท่ี
กําหนดไวจาํนวน 8 ผลิตภัณฑและจํานวนสินคาเกษตรท่ีสามารถพัฒนาใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน โดยมีสินคาเกษตรท่ีมี
มูลคาเพ่ิมข้ึน 22 ชนิด จาก 50 ชนิด 2) มียอดจําหนายผลิตภัณฑชุมชนเพ่ิมข้ึน รอยละ 31.92 จากป 2562 
3) จํานวนสินคาเกษตรท่ีสามารถพัฒนาใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน โดยการแนะนําใหความรูสงเสริม ทําใหมีสินคาเกษตรท่ีมี
มูลคาเพ่ิมข้ึน 22 ชนิด จาก 50 ชนิด คิดเปนรอยละ 44 

อยางไรก็ตามดานมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรูมีตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผล 8 ตัวชี้วัด สวนใหญ
ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยมีตัวชี้วัดเดียวท่ี
ไมไดรับผลกระทบและไมบรรลุผล คือ จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาใหไดมาตรฐาน 
และมีเพียง 1 ตัวชี้วัดท่ีหนวยงานไมไดนําไปดําเนินการ คือ กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
การทองเท่ียว เนื่องจากยังไมไดนําโครงการสนับสนุนตัวชี้วัดดังกลาวเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัล
กรุงเทพมหานคร ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของดานมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู เปรียบเทียบ      
เปนรายมิติแสดงดังแผนภูมิดานลางนี้ 
 
 

มิติท่ี 5.1 มหานครกรุงเทพมหานคร 
             แบบบูรณาการ 

มิติท่ี 5.2 เมืองธรรมาภิบาล 

มิติท่ี 5.3 กระจายอํานาจสูประชาชน 

มิติท่ี 5.4 การเมืองสีขาว 

มิติท่ี 5.5 พลเมืองกรุงเทพฯ  
             ขับเคลื่อนวิสัยทัศน 

   ฏ 

 



   
 

 
   

ดานการบริหารจัดการเมืองมหานคร กําหนดตวัชี้วัดผลการดําเนินงานหลักไว 30 ตัวชี้วัด หนวยงานนําไป
ดําเนินการ 27 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 90 สามารถดําเนินการไดบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ.2563 จํานวน 20 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 66.67 ซ่ึงใหความสาํคัญกับ
การดําเนินงานในมิติท่ี 7.4 การคลังและงบประมาณ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว 18 ตัวชี้วัด ดําเนินการไดบรรลุผล 
11 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 61.11 

ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของดานการบริหารจัดการเมืองมหานคร คือ 1) รอยละของตัวชี้วัดระดับเมือง
ท่ีไดรับการจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบโดยมีการนําตัวชี้วัดระดับเมืองจัดเก็บในระบบฐานขอมูลตัวชี้วัด
ระดับเมือง จํานวน 258 ตัวชี้วัดและไดมีการนําขอมูลประกอบท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัดบันทึกในระบบฐานขอมูลตัวชี้วัด
ระดับเมือง รวม 223 ตัวชี้วัด 2) รอยละความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุงสูความเปนมือ
อาชีพ ซ่ึงไดดําเนินการจัดทําสมรรถนะประจําผูบริหารกรุงเทพมหานคร เสนอผูบริหารจํานวน 7 สมรรถนะ คิดเปน
รอยละ 100 มากกวาคาเปาหมายท่ีตั้งไวท่ีรอยละ 30 3) โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง คิดเปนรอยละ 81.2 

อยางไรก็ตามดานการบริหารจัดการเมืองมหานคร มีตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผล 7 ตัวชี้วัด และไมไดนําไป
ดําเนินการ 3 ตัวชี้วัด คือ 1) การดําเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานครไดรับการแกไขอยางมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากสาํนักงานกฎหมายและคดีมีกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการประสานงาน              
การดําเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานคร เปนการเผยแพรความรูเพ่ือใชในการดําเนินคดี           
และการบังคับคดีของกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนงานประจํา 2) มีการปรับปรุงระบบขอมูลแผนท่ีภาษีใหเปนปจจุบัน 
เนื่องจากมีการยกเลิกกฎหมายภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และเปลี่ยนมาใชกฎหมายท่ีดินและสิ่งปลูกสราง จึงไมตองมี
การจัดทําแผนท่ีภาษี แตเปนการสํารวจการใชประโยชนท่ีดินแทน 3) ทบทวนโครงสรางผลผลิตงบประมาณ           
ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                   
(โควิด 19) ทําใหไดรับอนุมัติใหยกเลิกตัวชี้วัดตามมติของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป                 
ในสังกัดกรุงเทพมหานครและใหดําเนินการในปตอไป ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของดานการบริหารจัดการ               
เมืองมหานครเปรียบเทียบเปนรายมิติแสดงดังแผนภูมิดานลางนี ้ 
 

มิติท่ี 6.1 เมืองแหงโอกาสทางธุรกิจ 
             และการลงทุน 

มิติท่ี 6.2 เมืองแหงนักทองเท่ียว 
             ระดับโลก 

มิติท่ี 6.3 เมืองแหงการจัดประชุม  
             นิทรรศการ และการ 
             จัดงานนานาชาติ 

   ฐ 

 



   
 

 
 
โดยสามารถแสดงการบรรลุผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจําป พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบเปนรายดานดังแผนภูมิท่ีแสดงดานลางนี้ 
 

แผนภูมิแสดงการบรรลุผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. 2563 จําแนกรายดาน 

 

 
 
ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะจากการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป  
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 ปญหาการจัดทําแผน   

1)  หนวยงานไมไดนําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติ 
อยางครบถวน  
 2)  หนวยงานเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป  
พ.ศ. 2563 

มิติท่ี 7.1 กฎหมาย 

มิติท่ี 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 

มิติท่ี 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติท่ี 7.4 การคลังและงบประมาณ 

มิติท่ี 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ฑ 

 



   
 
 3) หนวยงานไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 4) เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทําใหหนวยงาน                  
ไมสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีวางไว 
 ปญหาการติดตามประเมินผล   

1)  สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลมีภารกิจจําเปน เรงดวน สงผลกระทบตอการประเมินผลและจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานฯ ซ่ึงเปนภารกิจหลักของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

2) ขอมูลมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหผลการประเมินในภาพรวมของแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจําปมีความเหมาะสมในการอางอิงเฉพาะชวงเวลาและจะลาสมัยอยางรวดเร็ว 

3) การจัดเก็บขอมูลและสรุปผลการดําเนินงานของหนวยงาน ยังขาดความเชือ่มโยงกับตัวชี้วัด ทําใหการสรุป
ขอมูล และการวิเคราะหการดําเนินงานมีความลาชา 
 ปญหาดานบุคลากร   

1)  เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบของแตละหนวยงานไมใหความสําคัญและไมมีความเขาใจการรายงานผล  
การดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป รวมถึงการวิเคราะหปจจัย ผลกระทบ
ของการดําเนินงาน รวมท้ังการคาดการณแนวโนมของสถานการณในอนาคต ทําใหการประเมินผลภาพรวม                
ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครขาดความครบถวน ชัดเจน 

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

2)  ผูบริหารหนวยงานควรใหความสําคัญและกํากับดูแลการนําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจําปไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนรายงานขอมูลผลการดําเนินงานใหถูกตอง ครบถวน 
 3)  การกําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมของหนวยงานตองสอดคลองและสงผลสัมฤทธิ์ตอแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานครประจําปและการพัฒนากรุงเทพมหานคร  
 4)  สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลและสํานักงบประมาณควรรวมกันกําหนดกรอบวงเงินในการจัดสรร
งบประมาณเปนรายยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป         
และแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานรวมท้ังมีการจัดลาํดับของโครงการเรงดวน เพ่ือใหการจัดสรร
งบประมาณเกิดประโยชนสูงสุดตอการผลักดันยุทธศาสตรการพัฒนาของกรุงเทพมหานครและหนวยงาน รวมท้ัง
เหมาะสมกับสถานการณทางการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานครดวย 
 5)  เพ่ือใหการประเมินผลและจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปเปนไป 
อยางตอเนื่อง ควรจัดเจาหนาท่ีชุดเดิมดําเนินการเปนการพัฒนาองคความรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
 6)  การประเมินผลการดําเนินงานควรเนนการเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
ปจจยัสงผลกระทบ รวมถึงแนวโนมสถานการณในอนาคตเพ่ือประโยชนในการนําไปกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา
ตอไป 
 

************************* 
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ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 

ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 

มิติ 
จำนวนตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงานหลัก 

ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 
ดำเนินการ ไม่ได้

ดำเนินการ บรรลุผล ไม่บรรลุผล 

1.1 ปลอดมลพิษ 29 21 7 1 
1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด 

16 14 1 1 

1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 4 0 3 1 
1.4 ปลอดภัยพิบัต ิ 19 16 1 2 
1.5 ปลอดอุบัติภัยจาก
สิ่งก่อสร้าง 

3 1 1 1 

1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภัย 

55 50 5 0 

                  รวมทั้งสิ้น 
126 

102 18 6 
คิดเป็นร้อยละ 80.95 14.29 4.76 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้
จำนวน 126 ตัวชี้วัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 120 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 95.24 บรรลุผล  
102 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.95 ไม่บรรลุผล 18 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 14.29 และไม่ได้ดำเนินการ 6 ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 4.76 

นอกจากนีห้น่วยงานยังได้กำหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุผลทั้ง 6 ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 100 

มิติ 
จำนวนตัวชี้วัดสนับสนุนภารกิจ 
ของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร 

ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 
ดำเนินการ 

บรรลุผล ไม่บรรลุผล 
1.1 ปลอดมลพิษ 1 1 0 
1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 0 0 0 
1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 0 0 0 
1.4 ปลอดภัยพิบัต ิ 1 1 0 
1.5 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 
1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 4 4 0 

                     รวมทั้งสิ้น 
6 

6 0 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 
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ภาพรวมการดำเนินงานด้านที่ 1 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมและครบถ้วนตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร
ยิ่งขึ้นรวมทั้งสิ้น 132 ตัวชี้วัด บรรลุผล 108 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 81.82 ไม่บรรลุผล 18 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
13.64 และไม่ได้ดำเนินการ 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 4.54 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตามตาราง 
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 

ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย ประกอบด้วย 6 มิติ 15 เป้าหมาย 44 เป้าประสงค ์126 ตัวชี้วัดหลัก 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ (มี 4 เป้าหมาย 12 เปา้ประสงค์ 30 ตัวชี้วัด 56 โครงการ รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 2,743,488,900 บาท/งบประมาณที่ใช้ 141,511,451 บาท) 
เป้าหมายที่ 1.1.1 แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4  (มี 5 เปา้ประสงค์ 9 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1) คุณภาพนำ้คลองและแมน่้ำเจ้าพระยาที่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
    1.1) ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและ
แม่นำ้เจ้าพระยามีคา่เฉลีย่ของคา่ออกซิเจนละลายนำ้ 
(DO) ไมน่้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  
    1.2) ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและ
แม่นำ้เจ้าพระยามีคา่เฉลีย่ของคา่ปริมาณความสกปรก
ในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกินกว่า 4.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร 
    1.3) ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและ
แม่นำ้เจ้าพระยามีคา่เฉลีย่ของคา่แอมโมเนียไนโตรเจน 
(NH3N) ไม่เกินกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 

ร้อยละ 40 
 
 

ร้อยละ 2.5 
 
 
 

ร้อยละ 2.5 

ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

✓ 
 

ร้อยละ 54.8 
 
 

ร้อยละ 2.9 
 
 
 

ร้อยละ 5.2 

 
 
 
 
 

 - จำนวน 3 โครงการ 
- มีจุดตรวจวัดที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน DO 170 จุด 
จาก 310 จุดหรือร้อยละ 54.8 
- มีจุดตรวจวดัที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน BOD 9 จุด จาก 
310 จุดหรือร้อยละ 2.9 
- มีจุดตรวจวัดที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน NH3N 16 จุด 
จาก 310 จุดหรือร้อยละ 5.2 

2) จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา 
มีเพิ่มข้ึน 

310 จุด 
 
 

ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ

✓ 
310 จุด 

 
 

  - จำนวน 1 โครงการ 
- มีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจคุณภาพน้ำเป็นประจำ
ทุกเดือน จำนวน 310 จุด (จากเดิม 305 จุด) 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบดัน้ำเสียรวม (มี 2 ตัวชี้วัด) 
3) ระบบรวบรวมและระบบบำบัดนำ้เสียรวมมี
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการ
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
    3.1) ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนทีไ่ด้รับ
การบำบดั 
    3.2) ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่
ในพื้นทีบ่ริการบำบัดนำ้เสีย 
เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย: 
1. เนื่องจากปริมาณน้ำเสยีชุมชนในพื้นที่ กทม. คิดจาก
ปริมาณการใช้น้ำประปา โดยผู้ใช้น้ำรวมถึงประชาชนในพื้นที่
กรุงเทพฯ นักท่องเที่ยว และประชากรแฝง ที่อยู่นอกเหนอื
การควบคุมของสำนักการระบายนำ้ อกีทั้งต้องขอข้อมูลจาก
การประปานครหลวง ซ่ีงจะสรุปข้อมูลให้ตามปีปฏิทิน ทำให้
การคำนวณผลการดำเนินการของป ี2563 จำเป็นต้องใช้
ข้อมูลชองปี 2562 ไปพลางก่อน ซ่ึงไม่เป็นปัจจุบัน  
2. อยู่ระหว่างกอ่สร้างโครงการบำบัดนำ้เสียเพิ่มเติมและ
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำ 
คลองลาดโตนดไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้ไม่สามารถ
ขยายพื้นที่บริการบำบัดนำ้เสียให้เพิ่มขึน้ได้ 

 
 
 

ร้อยละ 45 
 

ร้อยละ 13.5 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
2,690,958,000

บาท 
งบประมาณทีใ่ช ้
110,977,416

บาท


 

 
 
 
 
 

✓ 
 
 

ร้อยละ 43.7 
 

ร้อยละ 13.5 
 
 
 

 - จำนวน 14 โครงการ 
- โรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ 8 แห่ง และ
ขนาดชุมชน 12 แห่ง มีความสามารถในการ
บำบดันำ้เสีย 1,136,800 ลบ.ม./วัน เทียบกับ
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น (ใช้น้ำประปาปี 2562) 
2,600,092 ลบ.ม./วัน หรือร้อยละ 43.7  
และเมื่อคิดจากปริมาณน้ำเสียทีบ่ำบดัได้จริง 
851,479 ลบ.ม./วัน คิดเป็นรอ้ยละ 32.8 
- โรงควบคุมคุณภาพน้ำให้บริการครอบคลุม
พื้นที่ 212.4 ตร.กม. เทียบกับพื้นที่ กทม. 
1,568.7 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 13.5 

4) จำนวนผลงานการศึกษาวิจยัเพื่อส่งเสริม
นวัตกรรมการจัดการคุณภาพนำ้ 

1 เรื่อง ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
1 เรื่อง 

 

  - จำนวน 1 โครงการ 
- ศึกษาทดลองการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลังงานน้ำ
ขนาดเล็ก ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี
แล้วเสร็จ 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

 เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.3 บรหิารจัดการระบบบำบดัน้ำเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน (มี 2 ตัวชี้วัด) 
5) ร้อยละของปริมาณนำ้ที่ผา่นการบำบดัถูก
นำกลบัมาใชป้ระโยชน์  

ร้อยละ 6.4 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 7.2 

 
 

  - จำนวน 2 โครงการ 
- มีการนำนำ้ทีผ่่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 
60,262 ลบ.ม./วัน เทียบกับนำ้ที่ผา่นการบำบัด
ทั้งหมด 836,240 ลบ.ม./วนั คดิเป็นร้อยละ 7.2  
(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563) 

6) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูล
ผู้ใช้นำ้ของกรุงเทพมหานคร 
เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย: 
1. ต้องดำเนินการร่วมกบัหน่วยงานอื่น ได้แก่  
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และจดัทำ MOU 
เช่ือมโยงข้อมูลผู้ใช้น้ำกับการประปานครหลวง ซ่ึง
เกี่ยวขอ้งกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
2. ต้องดำเนินการหาผู้รับจ้างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้
สอดคล้องกับกฎหมายการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัด 
น้ำเสียของ กทม. ซ่ึงกฎหมายยังอยู่ระหว่างการจัดทำ 
ร่างระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
3. ต้องเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ MIS ของ กทม. ซ่ึงมี
ความยุ่งยากซับซ้อน 

1 ฐานข้อมูล งบประมาณทีไ่ด้รบั 
5,000,000 บาท 



 ✓ 
0 ฐานข้อมูล 

 

 - จำนวน 2 โครงการ 
- อยู่ระหว่างตรวจรา่งสัญญาวา่จ้างนิตบิุคคลเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลผู้ใชน้ำ้ของการประปานครหลวงกับระบบ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของ กทม. 
คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือนตุลาคม 
2563 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.4 ป้องกันและลดน้ำเสียท่ีแหล่งกำเนิด รวมถึงส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (มี 2 ตัวช้ีวัด) 

7) ปริมาณนำ้เสียเพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลง
เทียบกับปีฐาน 
เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย: 
เนื่องจากปริมาณน้ำเสียคิดจากปริมาณการใช้
น้ำประปาต้องขอข้อมูลจากการประปานครหลวง  
ซ่ีงจะสรุปข้อมูลให้ตามปีปฏิทิน ทำใหก้ารคำนวณ 
ผลการดำเนินการของป ี2563 จำเป็นต้องใช้ข้อมูล
ของปี 2562 ไปพลางก่อน ซ่ึงไม่เป็นปัจจุบัน  

ไม่เกินร้อยละ 
2.72 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 3.9 

 

 - จำนวน 1 โครงการ 
- ปริมาณนำ้เสียปลี่าสุด 2,600,092 ลบ.ม./วัน 
เทียบกับปริมาณนำ้เสยีย้อนหลงั 1 ปี 2,501,968 
ลบ.ม./วัน มีอัตราน้ำเสียเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.9 

8) ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใน
การบริหารจัดการระบบบำบัดนำ้เสีย 
เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย: 
1. หน่วยงานไม่ศึกษาวธิีการคำนวณ/การให้คะแนน
ของตัวชี้วัด ทำให้ไม่ได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน 
2. การดำเนินการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชนใน
ระดับที่ 4 จำเป็นต้องจัดทำรายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณา
อนุมัติของคณะรัฐมนตรี โดยต้องผ่านความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด สำนกังานอัยการสูงสุด และ
คณะกรรมการนโยบายร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับหนว่ยงานภายนอก 

ระดับที่ 4  
ความร่วมมือ 

(100 
คะแนน) 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  ✓ 
ระดับที่ 4  

ความร่วมมือ 
(10 คะแนน) 

 

 - จำนวน 2 โครงการ 
ดำเนินการ 
(1) ให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน/เปน็หุ้นส่วนในการ
บำบดันำ้เสีย ได้ 10 คะแนน 
ไม่ดำเนินการ 
(1) เผยแพร่ข่าวสารหัก 20 คะแนน  
(2) จัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็น หัก 30 
คะแนน 
(3) จัดประชุมกับภาคเอกชนหรอืแต่งตั้ง
ภาคเอกชนเป็นคณะกรรมการฯ หัก 40 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

ไม่ได้
ดำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมายให้เอื้อต่อการจัดการคุณภาพน้ำของเมือง (มี 1 ตัวชี้วัด) 
9) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการที่เปน็แหล่งกำเนดิน้ำเสียใน
กรุงเทพมหานคร 

1 ฐานข้อมูล ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ

✓ 
1 ฐานข้อมูล 

  - จำนวน 2 โครงการ 
- จัดทำฐานข้อมูลแล้วเสร็จ โดยมีข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ครบทั้ง 50 เขต และมีแผนพฒันาระบบฐานข้อมูลให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้  
- สรุปจำนวนสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียใน
พื้นที่ กทม. ปี 2563 มีทั้งหมด 5,295 แห่ง จำแนกตาม
ประเภทได้ ดังนี ้
1) โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 1,771 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 33 
2) อาคารบางชนิดหรือบางประเภท (ประเภท ก และ ข) 
2,734 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52 
3) ที่ดินจัดสรร 241 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5  
4) สถานบีริการน้ำมนัเชื้อเพลิง 549 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถงึการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ (มี 1 เป้าหมาย 3 เป้าประสงค์ 11 ตัวชี้วัดรวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 9,840,500 บาท) 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.๒.1 การจดัการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ (มี 4 ตัวชี้วัด) 
10) ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและ
นำไปใชป้ระโยชน์เพิ่มข้ึน เม่ือเทียบกับปี 2560 
(2,419.97 ตันต่อวัน) 
เป้าหมายปรบัลดตามแบบสำรวจตัวชี้วัดตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด 19) จากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 15 

ร้อยละ 15 
 
 

งบประมาณที่ได้รับ 
1,608,000 บาท 



✓ 
ร้อยละ 51.76 
(3,672.51 

ตัน/วัน) 

  สำนักสิง่แวดล้อมได้รวบรวมปรมิาณมูลฝอย
นำกลบัไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
เท่ากับ 3,672.51 ตัน/วัน แบง่เป็น 
- รีไซเคิล 2,845.12 ตัน/วัน 
- ขยะอินทรีย์ 827.39 ตัน/วัน 

11) ร้อยละชมุชน สถานศึกษา สถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทีม่ีการจัดการ 
มูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (339 แห่ง) 

ร้อยละ 10 งบประมาณที่ได้รับ 
1,068,400 บาท 

 

✓ 
ร้อยละ 14.75 

(389 แห่ง) 

  ดำเนินการส่งเสริมเครือข่ายลดและคัดแยก
มูลฝอยในพื้นที่ 50 เขต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2562 – กันยายน 2563 ดำเนินการแล้ว 
389 แห่ง 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

12) ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด
เพิ่มข้ึน เม่ือเทียบกับปี 2560 (855 ตันต่อปี) 
เป้าหมายปรบัลดตามแบบสำรวจตัวชี้วัดตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19)  
จากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 10 

ร้อยละ 10 ไมไ่ดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 23.09 
(1,222.26 ตัน) 

 
 
 

  ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่รวบรวมได้จาก 
50 เขตและสำนักสิง่แวดล้อมทีจ่ัดเก็บได้
และรวบรวมนำส่งศนูย์กำจัดมลูฝอย 
อ่อนนุช หนองแขม และสายไหม เดือน
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เท่ากับ 
1,222.26 ตัน 

13) ร้อยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่ 
คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 
(138 ตันต่อปี) 

ร้อยละ 8 ไมไ่ดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 73.21 
(239.03 ตัน) 

  ปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่คัดแยก 
จาก 50 เขตและสำนักสิ่งแวดลอ้ม  
และนำส่งศนูย์กำจัดมลูฝอยทั้ง 3 แห่ง
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 เท่ากับ 239.03 ตัน 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.๒.2 การจดัการมูลฝอยที่กลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ (มี 2 ตัวชีว้ัด) 
14) ร้อยละของเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้าง
ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ร้อยละ 100 ไมไ่ดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 100 

  ร้องเรียนเก่ียวกับสิ่งปฏิกูล จำนวน 44 
เร่ือง ดำเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลา 
ที่กำหนด 

15) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการ
มูลฝอยกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 95 งบประมาณที่ได้รับ 
2,000,000 บาท 

✓ 
ร้อยละ 98.2 

  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการ
มูลฝอยในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 98.20 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.๒.3 การจดัการมูลฝอยที่ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ (มี 5 ตัวชีว้ัด) 
16) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำเข้ากำจัดที่ปลายทาง
ลดลง เม่ือเทียบกับปี 2560 (10,526.92 ตันต่อวัน) 

ร้อยละ 5 ไมไ่ดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ลดลง 

ร้อยละ 9.57 
 

  ปริมาณมูลฝอยที่นำเข้ากำจัดทีศู่นย์กำจัด
มูลฝอย 3 แห่งปริมาณมูลฝอย เดือน
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เฉลี่ย 
9,519.81 ตนัต่อวนั 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

17) ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย  
มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ 

ร้อยละ 100 
 
 

งบประมาณที่ได้รับ 
5,164,100 บาท 

 

✓ 
ร้อยละ 100 

 

  ปริมาณมูลฝอยของเสียอันตราย จำนวน 
1,222.26 ตันต่อปี มูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 
15,824.96 ตันต่อปี 

18) ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์
ที่ศูนย์กำจัดมลูฝอยเพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับปี 
2560 (1,436 ตันต่อวัน) 

ร้อยละ 20 ไมไ่ดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 67.99 
(2,412.38 
ตันต่อวัน) 

  ปริมาณมูลฝอยที่กลับมาใช้ประโยชนฯ์ เดือน
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 จำนวน 
2,412.38 ตันต่อวัน 

19) ปริมาณไขมนัที่จัดเก็บได้นำไปกำจัด
และแปรรูปอย่างถกูสุขลักษณะ 

45,000  
ลบ.ม. 

ไมไ่ดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
69,867 ลบ.ม. 

  ปริมาตรไขมันเดือนตลุาคม 2562 – 
กันยายน 2563 จำนวน 69,867 ลบ.ม. 

20) ปริมาณปุ๋ยอนิทรีย์จากกากตะกอน 
สิ่งปฏิกูล 

12,000  
ตันต่อป ี

ไมไ่ดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
12,090.43 ตัน 

  ปริมาณปุ๋ยอนิทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล
เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
จำนวน 12,090.43 ตันต่อปี 

เป้าหมายที่ 1.1.3 กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (มี 1 เปา้หมาย 3 เป้าประสงค์7ตัวชี้วดั 7 โครงการ  รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 36,316,800 บาท/ 
งบประมาณที่ใช้ 30,269,725 บาท) 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.3.1 ลดจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐาน (มี 1 ตัวชีว้ัด) 
21) ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อย
มลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลง เม่ือ
เทียบกับปีฐาน (ปีฐาน พ.ศ.2559 ร้อยละ 
23.39) 
 

ลดลง 
ร้อยละ 3 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
3,177,200 บาท
งบประมาณทีใ่ช ้

2,514,725 บาท 

✓ 
ลดลง 
ร้อยละ 
7.41 

  ตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานจำนวน 2,869 คันจากยานพาหนะ 
ที่ตรวจวัดทั้งหมด จำนวน 17,959 คัน  
คิดเป็นร้อยละ 15.98 เมื่อเทียบกับปีฐาน  
(พ.ศ.2559 ร้อยละ 23.39) พบว่า  
ลดลงร้อยละ 7.41 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.3.2 ปรับปรุงระบบการจดัการข้อมูลคุณภาพอากาศให้ครอบคลุม (มี 5 ตัวชี้วัด) 
22) ร้อยละของจำนวนข้อมูล
คุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดใน
พื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ร้อยละ 98 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
24,500,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
19,600,000 บาท 

 ✓ 
ร้อยละ 
97.21 

 ข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผา่น
เกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 11,556 ข้อมูล จากผล 
การตรวจวัดทั้งหมด จำนวน 11,888 ข้อมูล คิดเป็น 
ร้อยละ 97.21 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 

23) ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย  
24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 10 ไมครอน (PM10) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 99   ✓ 
ร้อยละ 
98.26 

 ข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM10) ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 9,486 
ข้อมูล จากการตรวจวัดทั้งหมด จำนวน 9,654 ข้อมูล 
คิดเป็นร้อยละ 98.26 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 

24) ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย  
24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
2.5 ไมครอน (PM2.5) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 98   ✓ 
ร้อยละ 
92.23 

 ข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 13,030 
ข้อมูล จากการตรวจวัดทั้งหมด จำนวน 14,128 ข้อมูล 
คิดเป็นร้อยละ 92.23 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 

25) ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย  
8 ชั่วโมงของก๊าซโอโซน (O3)  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 98  ✓ 
ร้อยละ 
99.73 

  ข้อมูลค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของก๊าซโอโซน (O3) ผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 10,704 ข้อมูล จากการ
ตรวจวัดทั้งหมด จำนวน 10,733 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 
99.73 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดเล็กน้อย 

26) ร้อยละความสำเร็จของการ
เชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศผา่นระบบ
บริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ 

ร้อยละ 80 
(ของระยะที่ 3) 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
8,155,000บาท 
งบประมาณทีใ่ช้

8,155,000 บาท

✓ 
ร้อยละ 
100

  เชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศผา่นระบบบริหารจัดการข้อมูล
คุณภาพอากาศด้วยการพฒันาแอพพลิเคชั่นรายงาน
คุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร (AirBkk) แล้วเสร็จ 
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเผยแพรแ่อพพลิเคชั่นให้ผู้สนใจ
ดาวนโ์หลดเรียบร้อยแล้ว 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.3.3 ควบคุมฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร (มี 1 ตัวชี้วัด) 
27) ร้อยละของแหล่งกำเนิด 
ฝุ่นละอองได้รับการควบคุม 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
484,600 บาท 

 

✓ 
ร้อยละ 100 

 

  การติดตามตรวจสอบการดำเนนิมาตรการควบคุมฝุ่น
ละอองและเสียงระหวา่งการก่อสร้างเบื้องต้นได้จัดทำ
หนังสือแจ้งเตือนการนำส่งรายงานผลการปฏบิัติตาม
มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 แก่ผู้ดำเนินการหรือ 
ผู้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว จำนวน 240 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 100 

เป้าหมายที่ 1.1.4 กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (มี 1 เป้าหมาย 1 เป้าประสงค์2ตัวชี้วดั3 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รบั 1,373,600
บาท/งบประมาณที่ใช้ 264,310 บาท) 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.4.1 กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (มี 2 ตัวชี้วัด) 
28) ร้อยละของจำนวนข้อมูล 
ระดับเสียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq) ที่มีการตรวจวัดผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 งบประมาณทีไ่ด้รบั
1,200,000บาท 
งบประมาณทีใ่ช้
238,000 บาท

 

✓ 
ร้อยละ 100 

  ผลการตรวจวัดระดบัเสียงคา่เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) 
จำนวน 10 จุด ในพืน้ที่ 9 เขต ได้แก่ สายไหม หนองแขม 
บางรัก ประเวศ พระนคร สะพานสงู บางกะปิ มนีบุรี และ
ลาดกระบงั มีผลการตรวจวัดอยู่ในช่วง 53.5 – 63.4  
เดซิเบลเอ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 137 ครั้ง จากการ
ตรวจวัดทั้งหมด 137 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 
29) ร้อยละของจำนวนเร่ือง
ร้องเรียนเก่ียวกับมลภาวะทางเสียง
ลดลง (ปีฐาน พ.ศ.2557 1,661 
เร่ือง) 

ลดลง 
ร้อยละ 

10 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
173,600 บาท 
งบประมาณทีใ่ช้ 
26,310 บาท



  ✓ 
 

หน่วยงานปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็น “ร้อยละ
ความสำเร็จของการจัดการเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับมลภาวะทางเสียงของกลุ่มเป้าหมาย” 
โดยดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของ  
สถานประกอบกิจการที่มีการจดัให้ 141 แห่งมี
มหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวงฯ ที่เคยถูก
ร้องเรียนว่าประกอบกิจการส่งเสียงดัง เม่ือปี พ.ศ. 
2562 จำนวน 42 แห่ง โดยไดท้ำการปรับปรุง
แก้ไขและได้รับการตรวจสอบดา้นสุขลักษณะแล้ว
ทั้งหมด 42 แห่ง ซึ่งผู้ที่เคยร้องเรียนหรือผู้พักอาศัย
ใกล้เคียงไม่ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงรบกวน
แล้ว จึงยุติเหตุรำคาญและไม่ต้องมีการตรวจวัด
ระดับเสียงรบกวน 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.1 ทั้งสิ้น 29 ตัวชี้วัด 21 7 1  
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด (มี 2 เป้าหมาย 4 เป้าประสงค์ 16 ตัวชี้วัด 56 โครงการ รวมงบประมาณทีไ่ดร้ับ 897,279,905 บาท/งบประมาณที่ใช้ 1,228,534บาท) 
เป้าหมายที่ 1.2.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มี 1 เป้าประสงค์ 7 ตวัชี้วัด) (รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 887,765,000 บาท/งบประมาณที่ใช้ - บาท) 
เป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1 เสริมสร้างความปลอดภัยเพ่ือลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม (มี 7 ตัวชี้วัด) 43 โครงการ/กิจกรรม 
1) จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ 
(CCTV) ด้านความปลอดภัยทีไ่ด้รับ
การติดตั้งต่อป ี
 
 
 
 

3,000 กล้อง 
 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
466,464,000 บาท 

 

✓ 
3,342 กล้อง 

 
 

  เนื่องจากแผนพฒันากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2  
ได้กำหนดให้ในปี 2563 กรุงเทพมหานครมีการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ถึง 3,000 ตัว แต่ในข้อเท็จจริง 
กรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและขนสง่ได้มีการ
ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ (CCTV) ไปแล้วประมาณ 
58,000 ตัว ซึ่งเกินกว่าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดปัจจุบนั  
ในสว่นของโครงการในปงีบประมาณปัจจุบนัมีความก้าวหนา้
แล้วร้อยละ 100 

2) ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ด้านความปลอดภัยให้สามารถ 
ใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมง  
เมื่อได้รับแจ้งหรือตรวจพบ 

ร้อยละ 100 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
377,957,000 บาท

✓ 
 

  มีการดำเนินโครงการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิดทั้งสิ้น 21 โครงการ รวม 44,688 กล้อง 

3) ประชาชนมีความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ร้อยละ 85 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ   ✓ ไม่ได้รับงบประมาณ 

4) ร้อยละความสำเร็จของการ
ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างตามแผน 
ที่กำหนด/ป ี

ร้อยละ 90 ไม่ใช้งบประมาณ
จำนวน 1 โครงการ

ใช้งบประมาณ
43,340,000 บาท
จำนวน 2 โครงการ 

✓ 
ร้อยละ 100 

  สำนักการโยธาได้ประสานสำนักงานเขตดำเนนิการสำรวจ
จุดที่จะดำเนินการซ่อมแซมไฟฟา้ดับ จุดที่ต้องติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย เพื่อจัดทำ
แผนติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟา้สอ่งสว่างในพืน้ที่เสี่ยงภัย โดย
มีแผนติดตั้งไฟฟา้ส่องสวา่ง 1,513 ดวง แผนซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่าง 23,258 ดวง โดยสามารถติดตั้งได้ 550 
ดวง ซ่อมแซมได้ 25,435 ดวง 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

5) จุดเสี่ยงภัยได้รบัการลด
เงื่อนไขความล่อแหลมต่อการ
ก่ออาชญากรรม 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 100 

  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และหนว่ยงานที่
เก่ียวข้อง ได้ร่วมกันสำรวจ/ทบทวนพื้นที่/จุดเสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม ซึ่งเป็นพืน้ที่เปา้หมายที่จะดำเนนิการลดปัจจัย/
เงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ในปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ผลการสำรวจพบวา่ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่เสี่ยง 
และพื้นที่อนัตรายทีท่ำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน จำนวน 614 จุด/พื้นที่ กระจายอยู่ใน
พื้นที่เขตต่าง ๆ โดยพืน้ที่เสี่ยงสว่นใหญ่เป็นสถานที่สาธารณะ  
(494 จุด/พื้นที่) ลักษณะพืน้ที่เสี่ยงที่พบมากที่สดุตามลำดบั ไดแ้ก่ 
สะพานลอยคนขา้ม ตรอก/ซอย สวนสาธารณะ ถนน ฯลฯ และ
ลักษณะความเสี่ยง/อันตรายที่พบมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่  
เปลี่ยวชว่งกลางคืน เปน็จุดอับ/มืด จุดอับสายตา ไฟส่องสวา่งดบั/
ชำรุด ฯลฯ   

กลุ่มเขต จำนวนพื้นที่เสี่ยงฯ (จุด/พื้นที่) 

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

รวม 614 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

  

 

   

พื้นที่ดังกลา่วเปน็พื้นทีท่ี่ต้องดำเนินการแก้ไข ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม 
และปลอดภัยมากข้ึนจำนวน 1,311 รายการ ประกอบด้วย  
- พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่ง จำนวน 117 แห่ง/จุด  
- พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมกล้อง CCTV จำนวน 102 แห่ง/จุด  
- พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการติดตั้งการติดปา้ยประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม 
จำนวน 382 แห่ง/จุด 
- พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ จำนวน 355 แห่ง/จุด 
- พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการทำความสะอาด จำนวน 355 แห่ง/จุด 
(ที่มา : บัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2562 : 
สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร) 
ผลการดำเนนิการแก้ไข ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมมีดังนี ้
- พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่ง จำนวน 117 แห่ง/จุด  
ได้มีการดำเนนิการเรียบร้อยแลว้ทั้งหมด 
- พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมกล้อง CCTV จำนวน 102 แห่ง/จุด  
ได้มีการดำเนนิการเรียบร้อยแลว้ทั้งหมด 
- พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการติดตั้งการติดปา้ยประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม 
จำนวน 382 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วทัง้หมด 
- พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตัดต้นไม้จำนวน 355 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการ
เรียบรอ้ยแล้วทั้งหมด 
- พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการทำความสะอาด จำนวน 355 แห่ง/จุด ได้มีการ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วทัง้หมด  
รวมดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1,311 รายการ (จากจำนวนทั้งหมด 1,311 รายการ) 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

  

 

   

เดือน จำนวนพื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอาชญากรรม 

ที่ต้องดำเนินการ
แก้ไข 
(จุด) 

จำนวนพื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอาชญากรรม 
ทีม่ีการดำเนินการ

แก้ไข 
(จุด) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ตุลาคม 62 614 491 79.97 
พฤศจิกายน 62 614 521 84.85 
ธันวาคม 62 614 552 89.90 
มกราคม 63 614 583 94.95 
กุมภาพันธ์ 63 614 614 100 
มีนาคม 63 614 614 100 
เมษายน 63 614 614 100 
พฤษภาคม 63 614 614 100 
มิถุนายน 63 614 614 100 
กรกฎาคม 63 614 614 100 
สิงหาคม 63 614 614 100 
กันยายน 63 614 614 100  
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

  

 

   

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติ
หน้าที่ในการตรวจตราเฝ้าระวงั พร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน
ของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
จำนวน 614 แห่ง/จุด เฉลี่ย 2 คร้ัง/วัน/จุด 

เดือน จำนวน 
วันทำการ 

จำนวนครั้ง 
ในการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด

อาชญากรรม 
สำนักงานเขต สำนักเทศกิจ 

ตุลาคม 62 21 - - 
พฤศจิกายน 62 21 - - 
ธันวาคม 62 18 46,679 1,228 
มกราคม 63 22 49,042 1,228 
กุมภาพันธ์ 63 19 44,145 1,228 
มีนาคม 63 22 49,042 1,228 
เมษายน 63 22 47,460 1,228 
พฤษภาคม 63 21 49,042 1,228 
มิถุนายน 63 22 47,460 1,228 
กรกฎาคม 63 19 44,145 1,228 
สิงหาคม 63 20 46,679 1,228 
กันยายน 63 22 47,460 1,228 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

6) ประชาชนมีความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘5 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 86.36 

  สำนักเทศกิจได้ดำเนนิการสำรวจความเชื่อมั่นในความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเกดิจาก
การดูแล แก้ไขสภาพแวดล้อม และการเฝา้ระวัง ตรวจตราพื้นที่
ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมโดยหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยแบ่งการสำรวจข้อมูลเป็น 2 รอบต่อปี การทอดแบบสอบถาม
เพื่อจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างดำเนนิการรอบละ 2,500 ชุด 
แบ่งเป็น  

- ทอดแบบสอบถามแก่ประชาชนที่พักอาศัยหรือสัญจรผ่าน
บริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 614 แห่ง/จุด 
จำนวน 1,250 ชุด 

- ทอดแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ/ผา่นระบบ
การสแกน QR Code จำนวน 1,250 ชุด  

ผลการสำรวจ สรุปได้ดังนี ้
รอบที่ 1 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ร้อยละ 86.04 
รอบที่ 2 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ร้อยละ 87.68 
สรุปผลรวมเฉลี่ยทัง้ 2 รอบ พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นใน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 86.36 
นอกจากนี้สำนักเทศกิจ และสำนักงานเขตยังได้จัดบริการ  

“พากลับบา้นปลอดภัยไปกับเทศกิจ” โดยจัดชุดสายตรวจเทศกจิ
พร้อมรถสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรับ - สง่ประชาชนที่
เดินทางกลบับา้นในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 21.00 – 
24.00 น. ในเส้นทางเปลี่ยว และรถบริการสาธารณะเข้าถึงยาก
ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

7) จำนวนคร้ังของการออกตรวจ
พื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม 
 
 
 
 

1 คร้ัง/
เดือน/จุด 

ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ

✓ 
1 คร้ัง/เดือน/จุด 

  

กรุงเทพมหานครได้ดำเนนิการตรวจตรา เฝ้าระวังพืน้ที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอาชญากรรมตามภารกิจอำนาจหนา้ที่ของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ดังนี้ 

สำนักงานเขต  
จัดชุดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังพื้นทีท่ี่มี

สภาพแวดล้อมทางภายภาพเอ้ือต่อการเกิดอาชญากรรม รวมถึง
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และ
ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว ตามแผนที่กำหนด เฉลี่ย 
2 คร้ัง/วัน/จุด   

สำนักเทศกิจ  
จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบการปฏิบัติหนา้ที่ของ

สำนักงานเขตในการตรวจตราเฝ้าระวังพืน้ที่เสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการของสำนักงานเขตใน
การแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมตามเงื่อนไขที่
กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ 
จำนวน 2 คร้ัง บริเวณพื้นที/่จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
จำนวน 614 แห่ง/จุด เฉลี่ย 2 ครั้ง/เดือน/จุด 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

 
 
 
 

   
 

  เดือน จำนวน 
วันทำการ 

จำนวนครั้งในการออกตรวจ 
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 

สำนักงานเขต สำนักเทศกิจ 
ตุลาคม 62 21 49,042 1,228 
พฤศจิกายน 62 21 49,042 1,228 
ธันวาคม 62 18 46,679 1,228 
มกราคม 63 22 49,042 1,228 
กุมภาพันธ์ 63 19 44,145 1,228 
มีนาคม 63 22 49,042 1,228 
เมษายน 63 22 47,460 1,228 
พฤษภาคม 63 21 49,042 1,228 
มิถุนายน 63 22 47,460 1,228 
กรกฎาคม 63 19 44,145 1,228 
สิงหาคม 63 20 46,679 1,228 
กันยายน 63 22 47,460 1,228 

 

เป้าหมายที่ 1.2.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพ ผู้ติด ทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม (มี 3 เป้าประสงค์  
9 ตัวชี้วัด) 13 โครงการ/กิจกรรม (รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 9,514,905 บาท/งบประมาณทีใ่ช้ 1,228,534 บาท) 
เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด (มี 6 ตัวชี้วัด) 6 โครงการ/กิจกรรม 
8) จำนวนชุมชนมีความสามารถใน
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1,200 
ชุมชน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

✓ 
1,611 
ชุมชน 

 

  ดำเนนิการสนบัสนนุให้ชุมชนที่ขึน้ทะเบียนในกรุงเทพมหานครมีการดำเนินงาน
แก้ไขปัญหายาเสพติด ความคืบหน้า ณ ปัจจุบันมีชุมชนที่มีการดำเนินงานใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร  
อย่างน้อย 6 ข้อ จาก 10 ข้อ จำนวน 1,611 ชุมชน (ต่ำกวา่เป้าหมาย) 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

9) ชุมชนร่วมใจระวังภัย 
ยาเสพติดได้รับการสนับสนนุ
และสามารถขับเคลื่อนงาน
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ร้อยละ 90 
ปรับลดเหลือ
ร้อยละ 60 

งบประมาณทีไ่ด้รบั
492,400 บาท 

✓ 
ร้อยละ 
89.02 

 

  มีชุมชนที่ได้รบัการสนบัสนุนและสามารถขับเคลื่อนงานแก้ไขปญัหา 
ยาเสพติด จำนวน 1,840 ชุมชน จากจำนวนชุมชนที่จดทะเบียน จำนวน 
2,067 ชุมชน ร้อยละ 89.02 (สูงกว่าเปา้หมาย) 
หมายเหตุ :  
1.ผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้เห็นชอบให้ปรับลดคา่เป้าหมายตัวชี้วัดจาก
ร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 60 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 รายละเอียด
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0709/653 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 
2.โครงการชุมชนร่วมใจระวงัภัยยาเสพติดในชุมชนงดดำเนินกจิกรรม 
พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย 
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ตามหนงัสือสำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ด่วนที่สดุ ที่ กท 0701/1582 
ลงวันที่ 23 มนีาคม 2563 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

10) ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเฝ้าระวัง 
ยาเสพติด 

ร้อยละ 30 
ปรับลดเหลือ
ร้อยละ 20 

งบประมาณทีไ่ด้รบั
ใช้งบฯ หมวดอื่น ๆ

758,125บาท 
งบประมาณทีใ่ช้
35,175 บาท 

✓ 
ร้อยละ 
22.06 

  อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครร่วมดำเนินงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน โดยการให้ความรู้ จัดกิจกรรม
รณรงค์ด้านการป้องกันยาเสพตดิ จำนวน 135 คน จาก 612 คน  
คิดเป็นร้อยละ 22.06 (สูงกว่าเป้าหมาย) 
หมายเหตุ 
1.ผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้เห็นชอบให้ปรับลดคา่เป้าหมายจากร้อยละ 
30 เป็นร้อยละ 20 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 รายละเอียดตาม
หนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที่ กท 0709/653 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 
2.ขอขยายระยะเวลาโครงการอบรมครู ก เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครด้านยาและสารเสพติดไปจนถึง วนัที่ 31 
มีนาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19) (ความก้าวหน้าผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 50)  

11) อาสาสมคัรกรุงเทพมหานคร  
เฝ้าระวังภัยและยาเสพตดิใน
ชุมชนมีการดำเนนิกิจกรรมเฝ้า
ระวังภัยและยาเสพติดตาม
ภารกิจ 

ร้อยละ 60 งบประมาณทีไ่ด้รบั
2,741,200 บาท 
งบประมาณทีใ่ช้
10,000 บาท 

✓ 
ร้อยละ 
74.18 

  สำนักงานเขต 50 เขตรายงานผลการดำเนนิงานของอาสาสมคัรฯ ใน
ระบบการรายงานผา่นเว็บไซต์สำนักงานป้องกนัและบำบัดการตดิ 
ยาเสพติด ซึ่งมผีลการดำเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 
2563 จำนวน 9,204 คน จากจำนวน 12,408 คน คิดเปน็ร้อยละ 
74.18 (สูงกว่าเป้าหมาย) 
หมายเหตุ: 
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวงัภัยและยาเสพติด สยส. ได้
จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตแล้ว แต่สำนักงานเขตไม่
สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่ง สยส. ไดด้ำเนนิการคืนเงินให้ 
สำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

12) ร้อยละของสถานประกอบการ
ที่ร่วมดำเนินการเฝ้าระวังภัยและ 
ยาเสพติด 

ร้อยละ 55 ไม่ใช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 55 

 

  ดำเนนิการประสานสำนักงานเขตเพื่อคัดเลือกสถานประกอบการที่จะ
ดำเนินการ โดยผลการดำเนนิงาน ณ เดือนกรกฎาคม 63 มี 
สถานประกอบการที่มีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จำนวน 165 แห่ง จาก 300 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55 (เท่ากับ
เป้าหมาย) ซึ่งมีการดำเนินงาน ดังนี ้
- จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โทษ พิษภัย  
- สุ่มตรวจคัดกรองยาและสารเสพติด 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน โดยมีวิทยากรจากสำนักอนามัย 
ปปส. กทม. สำนักงานเขต 

13) จำนวนของสถานศึกษาใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครที่ร่วม
ดำเนินการ 

36 แห่ง งบประมาณที่
ได้รับ 

 917,200 บาท 
งบประมาณทีใ่ช้
207,700 บาท 

✓ 
36 แห่ง 

  ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในสถานศึกษา 
ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย โดยมี
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 36 แห่ง 
สำหรับกิจกรรมที่ 2 คือการจัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
ในสถานศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติด
ในสถานศึกษาและกิจกรรมที่ 3 การติดตามและประเมินผลการจัด
กิจกรรมของอาสาสมัครฯ ยกเลกิอันเนื่องมาจากมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด (มี 1 ตัวชี้วัด) 6 โครงการ/กิจกรรม 
14) ร้อยละของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่ร่วม
ดำเนินการ 

ร้อยละ 85 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
(กทม.) จำนวน

1,745,800 บาท 
งบประมาณทีใ่ช้
421,680 บาท 
ใช้งบฯ หมวดอื่น ๆ
2,710,980 บาท 
งบประมาณทีใ่ช้
516,455 บาท 

✓ 
ร้อยละ 100 

  โรงเรียนมีการดำเนนิกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดย
ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปญัหายา/สารเสพติด
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโทษพิษ
ภัยของยาเสพติดแก่นักเรียนเนือ่งในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วนังดสูบ
บุหรี่โลก วันต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านสื่อประชาสัมพนัธ์ทาง Line 
Facebook และเพจของทางโรงเรียน จำนวนทั้งหมด 109 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100 (สูงกวา่เปา้หมาย) 
หมายเหตุ : มีการยกเลิกโครงการและคืนเงินแล้ว จำนวน 2 โครงการ 
และขยายระยะเวลาการดำเนนิงาน จำนวน 4 โครงการ 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.3 บำบัดรักษาฟื้นฟู ติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพตดิใหส้ามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกตใินสังคม (มี 2 ตัวชี้วัด) 1 โครงการ/กิจกรรม 
15) ร้อยละการบำบัดของผู้ที่
เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษา
แบบครบกำหนด 

ร้อยละ 67 
 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
149,200 บาท 
งบประมาณทีใ่ช้
37,524 บาท 

 
 
 

✓ 
ร้อยละ 
64.76 

 

 1.ผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพตดิได้รบัการบำบัดหรือฟื้นฟูสมรรถภาพครบตาม
ระยะเวลาที่กำหนด และมีผลปสัสาวะเป็นลบก่อนการจำหน่าย จำนวน 
4,825 คน จากผู้เข้ารับการบำบัดโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบ BMA 
Matrix Model หรือฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผูป้่วยในทั้งหมด จำนวน 
7,451 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.76 (ต่ำกว่าเป้าหมาย) 
2.จากข้อมูลระบบการบำบัดรักษาและฟืน้ฟูผูต้ิดยาเสพติดของประเทศ 
(บสต.) มีจำนวนผูผ้่านการบำบดัฯ ได้รับการติดตาม 5,062 คน จาก
จำนวนผู้ผา่นการบำบัดทัง้หมด 6,352 คน คิดเป็นร้อยละ 79.69  
(สูงกว่าเปา้หมาย) 
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล  
จึงงดการจัดกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝา่ยคลงั ตามหนังสือ
สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ด่วนที่สดุ ที่ กท 0701/1582 
ลงวันที่ 23 มนีาคม 2563 

16) ร้อยละของผู้ผ่านการ
บำบดัรักษาตามโปรแกรม
ได้รับการติดตามหลังการ
บำบดัตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ 73 ✓ 
ร้อยละ 
79.69 

  

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.2 ทั้งสิ้น 16 ตัวชี้วัด 14 1 1  
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ 1.3 ปลอดอุบตัิเหตุ (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 31 โครงการ รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 490,193,580 บาท/งบประมาณที่ใช้ 350,037,657 บาท) 
เป้าหมายที่ 1.3.1 ลดความสญูเสียจากอุบัติเหตุจราจร (มี 2 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยที่
ได้รับการปรบัปรุงตามแผน 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
380,921,580 บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
350,037,657 บาท 

 ✓ 
 

 กรุงเทพมหานครได้ทำการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยต่าง ๆ ทางถนนดว้ย
การติดตั้งเครื่องหมายจราจรประเภทต่าง ๆ เชน่ ปา้ยเตือน 
ป้ายแนะนำ ปา้ยบงัคับการจราจรและเครื่องหมายจราจรบน
พื้นถนน รวมทัง้ติดตั้งอุปกรณ์ดา้นความปลอดภัย เชน่ 
สัญญาณไฟจราจรกระพริบเตือนบริเวณจุดอันตราย (ทางแยก 
ทางโค้ง จุดกลับรถ) คันชะลอความเร็วเส้นเครื่องหมายชะลอ
ความเร็วราวป้องกันอันตราย (GUARD RAIL) โดยในภาพรวม
แล้วมีความก้าวหนา้คิดเป็นร้อยละ 81.08 
(ข้อมูลจาก Daily Plan ณ วันที ่16 ตุลาคม 2563) 

2) ร้อยละความสำเร็จของ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การลดอุบัติเหตุจราจร 

ร้อยละ 100    ✓ 
 ไม่ได้รับ

งบประมาณ 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าหมายที่ 1.3.1 ลดความสญูเสียจากอุบัติเหตุจราจร  (มี 2 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.3.1.2 ลดการกระทำผิดกฎจราจร (มี 2 ตัวชี้วัด) 
3) จำนวนการกระทำ
ผิดกฎจราจรลดลง  
 
 
 

ร้อยละ 4 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
22,498,000 บาท 
 

 
 

✓ 
 

 หน่วยงานไมไ่ด้จัดเก็บหรือประสานกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อรวบรวม
ข้อมูลการกระทำผิดกฎจราจรแต่ได้มีการดำเนนิโครงการบริหารจัดการศูนย์
อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครเพื่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนรวมถึงการกระทำผิดกฎจราจรที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุต่าง ๆ แล้ว
ร้อยละ 85 และโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็กเพื่อ
ปลูกฝังคา่นิยมที่ถูกต้องในการจราจรให้กับเด็ก แต่โครงการดังกล่าวถูก
ยกเลิกเนื่องจากติดปัญหาสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิต่อเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  
(ข้อมูลจาก Daily Plan ณ วันที ่16 ตุลาคม 2563) 

4) จำนวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ต่อประชากรแสนคน  

ไม่เกิน 10 ราย งบประมาณทีไ่ด้รบั 
86,774,000 บาท 


 ✓ 
 

 หน่วยงานได้ดำเนินโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบเสริมสรา้งความ
ปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณแหล่งชุมชนและสถานที่สำคัญและติดตั้ง
ป้ายแนะนำเส้นทางสถานพยาบาลชนิดแขวนเหนือผิวจราจรซึ่งคืบหน้าไป
แล้วกว่าร้อยละ 88.75แต่ในสว่นของข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิหตุทางถนน
หน่วยงานไมไ่ด้มีการจัดเก็บเองโดยตรงแต่จากข้อมูลของ “ศูนย์ข้อมูล
อุบัติเหตุ” (www.Thairsc.com) พบว่านับแต่เดือน 1 ตลุาคม 2562 – 
กรกฎาคม 2563 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 619 คน ซึ่งหากเทียบจากจำนวน
ประชากรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 5,676,648 คนแล้ว พบว่า  
ยังเกินค่าเป้าหมาย (567 คน) 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.3 ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด 0 3 1  
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ (มี 1 เป้าหมาย 6 เป้าประสงค์ 19 ตัวชี้วัด) 
เป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ  
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถบุคลากรและเครื่องมือในการ
จัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย (มี 5 ตัวชี้วัด) 
1) ความสามารถในการป้องกัน
น้ำท่วมเนื่องจากนำ้หลากและนำ้
หนุนที่ระดบัความสงู + 3.00  
ม.รทก.  
 

ร้อยละ 90  
ของพื้นที่ที่มีแนว
ป้องกันนำ้ท่วม 

งบประมาณทีไ่ด้รบั  
119.32 ล้านบาท 
งบประมาณทีใ่ช ้
18.94 ล้านบาท 

 

 
ร้อยละ 
100 

 

  ความยาวริมแม่นำ้เจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลอง
มหาสวัสดิ์ มีความยาวรวม 86 กิโลเมตร ความยาวของ
เขื่อนถาวรที่ก่อสร้างได้ 76.8 กโิลเมตร จาก 77 กโิลเมตร 
และติดอุปสรรค 0.2 กิโลเมตร โดยส่วนที่ติดอุปสรรคได้
ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย ส่วนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการก่อสร้างเข่ือนถาวรได้และส่วนริมน้ำที่เป็นพืน้ที่
เอกชนอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ได้ดำเนนิการจัดเรียง
กระสอบทรายและรายงานจากระบบตรวจวัดระดับน้ำ  
ณ สถานีวดัระดบันำ้แมน่้ำเจา้พระยา บริเวณปากคลองตลาด 
ในปี พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563) 
สามารถรองรับนำ้หลากและนำ้หนุน ได้ร้อยละ 100  
ของพื้นที่ที่มีคันป้องกันนำ้ท่วมถาวรและชั่วคราว 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

2) ความสามารถระบายนำ้จากถนน
สายหลักที่มีปญัหานำ้ท่วมขังเนื่องจาก
ฝนตก 
(เนื่องจากได้รับพิจารณาให้ปรับ 
ค่าเป้าหมายเปน็ 190 นาที ตามมติ 
ที่ประชุมฯ) 

สูงสุด  
190 นาท ี

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
413.60 ล้านบาท 

 

 
สูงสุด 190 นาที  

 

  รายงานผลการดำเนนิงานทุกโครงการดำเนินการได้ตาม
เป้าหมาย เนื่องจากไม่มีรายงานสภาพนำ้ท่วมขังในถนน
สายหลักในชว่งเวลาระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 - 
31 สิงหาคม 2563 (ข้อมูลการรายงานสถิติ 
การระบายน้ำในถนนสายหลักจากกองสารสนเทศ
ระบายน้ำ) มี 1 จดุ 190 นาที แต่เนื่องจากได้รับ
พิจารณาให้ปรับคา่เป้าหมายเปน็ 190 นาที ตามมติ 
ที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีของหนว่ยงานสงักัดกรุงเทพมหานครจงึบรรล ุ
ตามเป้าหมาย 

3) จำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง
และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิง
ธรรมชาติและมีระบบระบายนำ้ที่ดีขึ้น 

240 
กิโลเมตร 

 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
335.61 ล้านบาท 
งบประมาณทีใ่ช ้
36.15 ล้านบาท 

 

 
241.15 
กิโลเมตร 

  1. ขุดลอกคลอง 9 คลอง ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม
ดำเนินการแลว้ความยาว 23.795 กิโลเมตร 
2. เปิดทางนำ้ไหล ความยาว 214.270 กิโลเมตร  
3. ก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. จำนวน 6 คลอง อยู่ระหว่าง
ความยาว 3.084 กิโลเมตร 

4) จำนวนคลองที่มีการจัดการสิง่
ปลูกสร้างรุกลำ้และปักแนวเขต 
ลำคลองสาธารณะ 

2 คลอง   
2 คลอง 

  คลองเปรมประชากรและคลองมหาศร โดยประสาน
สำนักงานเขตดำเนินการตามอำนาจหนา้ที่ 

5) จำนวนระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์
เพื่อสนับสนนุการบริหารจดัการนำ้ของ
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 80 
 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
50.77 ล้านบาท 

 
ร้อยละ 85.83 

  ดำเนินการอนุมัตจิ้างเรียบร้อยแล้วความก้าวหนา้
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.83 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.2 ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น (มี 2 ตัวชี้วัด) 
6) ความหนาปา่ชายเลนตลอดแนว 
ระยะทาง 4.7 กม. 
1.1 พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการ
ปลูกเพิ่มเติม (5 ไร่) 
1.2 แนวความหนาป่าชายเลน
ตลอดแนว ระยะทาง 4.7 กม. 
(50 ม.) 

50 เมตร ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ    
รอการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน

การกัดเซาะถาวรยังไม่
สามารถคาดการณ์แนวโน้มได้ 

รอการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะถาวรแล้วเสร็จ 
หลังจากนั้นจะได้มีการปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม 

7) ร้อยละของการก่อสร้างแนว
คันหิน (Groins) ป้องกันการ 
กัดเซาะชายฝั่งก่อสร้างเข่ือน 
คันหิน (Groins) ก่อสร้างศนูย์
สำรวจเฝ้าระวังการกัดเซาะ
ชายฝัง่ 

ร้อยละ 10 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ    
จะดำเนนิการก่อสรา้งคนัหินรอ
ดักตะกอนหลงัได้รับงบประมาณ 

โดยใช้เวลาดำเนนิการ 3 ปี 
หลังจากนัน้จะได้มีการปลูก 

ป่าชายเลนเพิ่มเติม 

โครงการได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 
แต่เนื่องจากไม่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณ จึงไม่ได้
ดำเนินการ 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.3 เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย (มี 6 ตัวชี้วัด) 

8) ร้อยละความก้าวหนา้ของการก่อสร้าง 
ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

ร้อยละ 20 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
10.00 ล้านบาท 
งบประมาณทีใ่ช ้
10.00 ล้านบาท 

 

  
ร้อยละ 5 

 

 ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการก่อสร้างศนูยฝ์ึกอบรมฯ 
ระยะที ่1 เป็นเงิน 10.00 ลา้นบาท ซึ่งไดโ้อนงบประมาณ
ให้สำนักการโยธาดำเนินการแลว้ อยู่ระหว่างสำนักการโยธา  
มีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
ไปยงัสำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และประสานข้อมูลงานระบบ simulator จากประเทศ
สิงคโปร์เพื่อส่งให้สำนักการโยธาพจิารณาดำเนนิการต่อไป 

9) จำนวนคร้ังของการดำเนนิการฝึกซ้อมตาม
แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เป้าหมายปรบัลดตามแบบสำรวจตัวชี้วัดตาม
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จาก 50 ครั้ง 
เป็น 20 ครั้ง 

1 คร้ัง/1 เขต 
(20 คร้ัง) 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
45 คร้ัง 

  ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยที่แต่ละสำนักงานเขตจัดทำ โดยฝึกซ้อม
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สามารถดำเนินการได้แล้ว 
45 คร้ัง (45 สำนักงานเขต) 

10) ร้อยละความสำเร็จของการประเมินและ
จัดระดับความเสีย่งจากอัคคีภัยในพื้นที่
รับผิดชอบของสถานีดบัเพลิง 

ร้อยละ 100 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
ร้อยละ 
100 

  สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการ
ประเมินและจดัระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยในชุมชน
แออัดในปี 2563 ได้ 228 ชุมชน รวมตั้งแต่ปี 2561 – 
2563 เป็นจำนวน 533 ชุมชน จากข้อมูลชุมชนแออัด
ทั้งหมด 668 ชุมชน (ข้อมูล ณ ปี 2561) โดยผลการ
ประเมินความเสี่ยงพบวา่ 
- ไม่มีชุมชนที่มีความเสี่ยงสงู (4.5 คะแนนขึ้นไป) 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

      - ชุมชนที่มีความเสี่ยงปานกลาง (2.5 - 4.5 คะแนน)  
จำนวน 3 ชุมชน 
- ชุมชนที่มีความเสี่ยงต่ำ (น้อยกว่า 2.5 คะแนน) จำนวน 225 
ชุมชน 

11) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลทั้งดา้นบุคลากร อุปกรณ์ 
เครื่องมือยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกบั 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ร้อยละ 80 ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

 
ร้อยละ 100 

 

  1) กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมลูด้านสาธารณภัยของสำนัก-
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดทำข้อมูลสถิติสาธารณภัย
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจบุัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว          
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ
สาธารณภยัไมไ่ด้รับงบประมาณดำเนินการ 

12) ร้อยละความสำเร็จของการจัดตั้ง
คลังข้อมูลด้านสาธารณภัยของ
กรุงเทพมหานครให้สามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ 

ร้อยละ 25 ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

 
ร้อยละ 50 

 

  ๑) โครงการจัดตั้งคลังข้อมูลดา้นสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 10 ล้านบาท ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ   
๒) กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เพื่อ
ประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย ได้จัดทำ
รายงานกรณีเหตุเพลิงไหม้ 3 แห่ง ได้แก่ 
1.หมู่บ้านรังสิยา เขตบางนา  
2. บ้านพักอาศัยเขตบางบอน 
3. บ้านพักอาศัย เขตภาษีเจริญ 
ซึ่งได้เสนอผูบ้ริหารทราบแล้วทัง้ 3 กรณี 

13) จำนวนสถานีดับเพลิงเพิ่มขึ้น 2 สถาน ี งบประมาณที่
ได้รับ  

๔.๐๐ ล้านบาท 
งบประมาณทีใ่ช ้
๔.๐๐ ล้านบาท 

 

 
2 สถาน ี

  1. โครงการก่อสร้างสถานีดบัเพลิงและกู้ภัยบางบอนไดโ้อน
งบประมาณให้สำนักการโยธาดำเนินการจัดหาผู้รับจา้ง ซึ่งอยู่
ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียด TOR เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจึงจะ
ทำการส่งมอบให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบริหาร
จัดการต่อไป 
2. โครงการก่อสร้างสถานีดบัเพลงิและกู้ภัยหนองจอก อยู่ระหว่าง
การขอจัดสรรงบประมาณ (งบกลาง) จากสำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.4 ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน (มี 5 ตัวชี้วัด) 
14) ร้อยละความสำเร็จของการสร้างพลงัเครือข่าย
ด้วยการจดัหาอาสาสมัครชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในเบื้องตน้ 
เป้าหมายปรบัลดตามแบบสำรวจตัวชี้วัดตามกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19) จากร้อยละ 100 เป็น
ร้อยละ 30 

ร้อยละ 30 
(36 ชุมชน) 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
ร้อยละ 100   
(128 ชุมชน) 

  ดำเนินการจัดหาอาสาสมัครชุมชน พร้อม
ทั้งฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 
เพื่อร่วมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 
ได้จำนวน 128 ชุมชน จำนวนอาสาสมัคร 
1,653 คน 

15) จำนวนชุมชนทีไ่ด้รับการฝกึอบรมความรู้ด้าน
สาธารณภัยในพืน้ที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลงิ 
เป้าหมายปรบัลดตามแบบสำรวจตัวชี้วัดตามกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19) จากร้อยละ 100 เป็น
ร้อยละ 40 

ร้อยละ 40 
(58 ชุมชน) 

 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
ร้อยละ 100 
(135 ชุมชน) 

  ดำเนินการฝึกอบรมความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับ
ประชาชนในชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของแต่ละกองปฏิบัติการได้ทั้งหมด 135 
ชุมชน ดังนี ้
กองปฏิบัติการ ๑ = 29 ชุมชน 
กองปฏิบัติการ ๒ = 26 ชุมชน 
กองปฏิบัติการ ๓ = 9 ชุมชน 
กองปฏิบัติการ ๔ = 22 ชุมชน 
กองปฏิบัติการ ๕ = 24 ชุมชน 
กองปฏิบัติการ ๖ = 25 ชุมชน 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

16) จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบอาคาร 
สถานประกอบการตา่ง  ๆเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยจากอัคคีภัย 
เป้าหมายปรบัลดตามแบบสำรวจตัวชี้วัดตาม
กรอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด 19) จาก 50 ครั้ง เป็น 35 ครั้ง 

35 ครั้ง 
(1 คร้ัง/1 เขต) 

 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
38 คร้ัง 

(1 ครั้ง/1 เขต) 

  สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหนังสือ
ประสานสำนักงานเขตให้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏบิัติการตรวจสอบการปอ้งกันและระงบั
อัคคีภัยสำหรับอาคารที่อยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบของ
สำนักงานเขตและดำเนินการตามแผนฯ โดยมี
เจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมดำเนินการ ขณะนี้สำนักงานเขตที่จัดทำแผนฯ 
เสร็จเรียบร้อยและดำเนินการตามแผนฯ จำนวน 38 
สำนักงานเขต 

17) ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่เด็กนักเรียนและประชาชน 

ร้อยละ 100 งบประมาณทีไ่ด้รบั  
18.00 ล้านบาท 
งบประมาณทีใ่ช ้
18.00 ล้านบาท 

 

 
ร้อยละ 100 

  1) โครงการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกัน
สาธารณภัยในสถานศึกษา จัดอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติ
โดยใช้แบบจำลองเหตุการณ์จริง ให้แก่นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 22 แห่งที่
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยซึ่งดำเนนิโครงการแล้วเสร็จ 
2) กิจกรรมการประชาสัมพนัธส์ร้างความตระหนักรู้
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็ก
นักเรียนและประชาชน โดยเจ้าหน้าที่สถานีดบัเพลิง
และกู้ภัยจะออกให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที ่
ความรบัผิดชอบของแต่ละสถานดีับเพลิงดำเนินการ
แล้ว 27 โรงเรียนตามทีไ่ด้มีการร้องขอ พร้อมจัดทำ
รายงานเสนอผูบ้ริหารทราบต่อไป 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

18) ร้อยละความสำเร็จของการฝึกอบรม
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและ
ประชาชนในชุมชน 

ร้อยละ 80 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
๑๙๐,๐๐๐ บาท 

 

 
ร้อยละ 10๐ 

  ๑) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐานยกเลิกโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด 19) 
๒) กิจกรรมการฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพหนไีฟให้แก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน  
โดยสามารถดำเนนิการได้ครบตามที่มีหนังสือร้องขอ 
จำนวน 60 แห่ง 

เป้าหมายที่ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ (มี 5 เป้าประสงค์ 12 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.5 ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการสงเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
19) ร้อยละความสำเร็จของ 
การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้
ประสบสาธารณภัย 

ร้อยละ 100 งบประมาณทีไ่ด้รบั  
13.00 ล้านบาท 
งบประมาณทีใ่ช ้

21,508,112.60
บาท 

 
ร้อยละ 100 

 
 

  ได้ดำเนนิการ 2 โครงการ ได้แก่ 
1) โครงการสงเคราะห์ผูป้ระสบสาธารณภัยและปญัหา
เฉพาะหน้า โดยเบิกจ่ายเงนิสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้
ภายใน 2 วัน นับแต่วนัยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
โดยแยกเป็นค่าที่พักอาศัยชั่วคราว จำนวน 1,067 ครอบครัว 
เงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 458 ครอบครัว ค่าจัดการศพ 
จำนวน 10 ราย ค่าปลอบขวัญ 58 ราย ค่ารักษาพยาบาล 
จำนวน 30 ราย และเงนิค่าวสัดสุมทบสร้างฯ 104 ครอบครัว 
รวมเป็นเงิน 16,441,000 บาท 
2) โครงการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผูป้ระสบ 
สาธารณภัย โดยดำเนินการจัดซือ้เครื่องอุปโภคบริโภค
ให้กับผู้ประสบภัย ภายใน 1 วนันับจากวันรบัแจ้งเหตุ 
เป็นเงิน 5,067,112.60 บาท 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.4 ทั้งสิ้น 19 ตัวชี้วัด 16 1 2  
 
 



37 
 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ 1.5 ปลอดอุบตัิภัยจากสิง่ก่อสร้าง (มี 1 เป้าหมาย 2 เปา้ประสงค์ 3 ตัวชี้วัด 77 โครงการ รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 897,456,392 บาท/งบประมาณที่ใช้ 286,821,992 บาท) 
เป้าหมายที่ 1.5.1 กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะปลอดจากอุบัติภัยจากสิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัย (มี 2 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.5.1.1 ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร (มี 1 ตัวชี้วดั) 
เป้าประสงค์ที่ 1.5.1.2 ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ
แผนที่แสดงตำแหน่งอาคารเพื่อ
นำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยง
เพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร 
 

ร้อยละ 60 งบประมาณทีไ่ด้รบั
51,872,400 บาท 
(จำนวน 1 โครงการ)

งบประมาณทีใ่ช ้
51,872,400 บาท
ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ 
(จำนวน 1 โครงการ) 

 
ร้อยละ 
100  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

มีจำนวน 2 โครงการที่สนับสนนุตัวชี้วัดโดยใช้
งบประมาณจำนวน 1 โครงการและไม่ใชง้บประมาณ 
จำนวน 1 โครงการ 

2) ความสำเร็จของการจัดทำแผนที่ที่
จัดทำเสร็จและนำมาใช้ในการ
วางแผนลดความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน
และการสร้างใหม่ (กลุ่มเขต) 

2 กลุ่มเขต 
 

    

 

เนื่องจากไม่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณ แตส่ำนักการ
โยธายังคงตัวชี้วดัเดิมเพื่อวางแผนการซ่อมโดยใช้
ฐานข้อมูลที่มีอยู ่

3) ร้อยละความสำเร็จของการ
ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คันหิน/
สะพาน/อุโมงค์ข้ามท่อระบายน้ำ 

ร้อยละ 80 งบประมาณทีไ่ด้รบั
845,583,992 บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
234,949,592 บาท 

  
ร้อยละ 62 

 เนื่องจากกระบวนการจัดจ้างยังไม่เรียบร้อย ติดปัญหา
เร่ืองการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา ต้องรอการตัดสิน
จากกรมบัญชีกลาง 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.5 ทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด - 1 1 1  
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจติมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพ (มี 5 เป้าประสงค์ 19 ตัวชีว้ัด) 
32 โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 10,906,647 บาท/งบประมาณที่ใช้ 4,255,030 บาท) 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.1 ส่งเสรมิให้ประชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพที่ดี (มี 8 ตัวชี้วัด) 
1) เด็กและเยาวชนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครและนอก
สังกัดไดร้ับการเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการ  
 
 
 

ร้อยละ ๑00 งบประมาณทีไ่ด้รบั  
(งบอื่น) 

250,000 บาท  
(2 โครงการ)

งบประมาณทีใ่ช ้
208,200 บาท 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
(1 โครงการ) 

 
ร้อยละ 100 

 

  1. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ที่ได้รับการเฝา้ระวังภาวะโภชนาการและเขาร่วมดำเนินมาตรการ 
ปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการ ในโรงเรียนสงักัด
กรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แหง นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สพฐ. จำนวน 62 แหง เอกชน จำนวน 148 แหง รวมจำนวน 
651 แหง คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ผลการประเมินภาวะโภชนาการเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัดที่ได้รบัการเฝ้าระวงัภาวะ
โภชนาการปีการศึกษา 1/2562 มีภาวะโภชนาการสูงดสีมส่วน 
จำนวน 269,387 คิดเป็นร้อยละ 66.34 ของกลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 406,070 คน 
3. ผลการประเมินภาวะโภชนาการเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัดที่ได้รบัการเฝ้าระวงัภาวะ
โภชนาการปีการศึกษา 2/2562 มีภาวะโภชนาการสูงดสีมส่วน 
จำนวน 276,053 คนคดิเปน็ร้อยละ 66.50 ของกลุม่เปา้หมาย 
จำนวน 415,117 คน 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

2) ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการอวนลงพุงมีรอบเอว
หรือคา่ BMI ลดลงจากเดิม  

ร้อยละ 90 งบประมาณทีไ่ด้รบั  
(งบอื่น) 

823,187 บาท  
(2 โครงการ)

งบประมาณทีใ่ช ้
205,510 บาท

(1 โครงการ) 


 
ร้อยละ 90.10 

 

  1. สำนักอนามัยอยู่ระหวา่งดำเนินโครงการวัยทำงานสดใส 
ใส่ใจสุขภาพ โดยขอความร่วมมือศนูย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง 
ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในหน่วยงานตาม
แนวทาง 10 แพคเกจ  
2. ผลการติดตามรวบรวมข้อมูลและประเมินผลโครงการวัย
ทำงานสดใส ใส่ใจสุขภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 
3,545 คน มีค่ารอบเอวหรือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เกิน 
จำนวน 2,031 คน และหลังเข้าร่วมโครงการฯ มีค่ารอบเอว
หรือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เกินลดลงจากเดิม จำนวน 1,830 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.10  
3. สำนักการแพทย์ โดยโรงพยาบาลในสงักัด จัดโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีนำ้หนักเกินเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมประชาชนและบุคลากร
ที่มีภาวะอ้วนลงพุงเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งได้ยกเลิกการ
ดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากเกิดสถานการณ ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ในวงกว้าง จงึทำให้ไม่สามารถคาดคะเนความรนุแรงของการ
ระบาดในช่วงการจัดกิจกรรมได้อย่างแน่นอน 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

๓) ผู้สูงอายไุด้รับการดูแล
สุขภาพช่องปากและฝึกทักษะ
การทำความสะอาดช่องปาก 

30,000 ราย งบประมาณทีไ่ด้รบั 
(งบ กทม.)  

1,000,000 บาท 
งบประมาณทีใ่ช้
906,640 บาท


 
44,997 คน 

  สำนักอนามัยดำเนินการตามตัวชี้วัด ผู้สงูอายุที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไปและผู้ที่มีอายุ 40 – 59 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปากและฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก ค่าเป้าหมาย 
30,000 ราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รบัการตรวจและฝึก
ทักษะการทำความสะอาดช่องปาก จำนวน 44,997 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 แบ่งเปน็ (1) ผู้สูงอายุ 60 ปขึ้นไป จำนวน 
22,023 ราย คิดเปน็ร้อยละ 48.94 (2) กลมุอาย ุ40 – 59 ป 
จำนวน 22,974 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 51.06  

4) ร้อยละของอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
(งบ กทม.) 

2,246,600 บาท
(งบอื่น) 

1,815,000 บาท 
รวม 

4,061,600 บาท 
(2 โครงการ)

งบประมาณทีใ่ช ้
1,517,480 บาท 

 
ร้อยละ 90.06 

  1. ผลการสำรวจอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน รอบประเมินที่ 1  
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานจำนวน 9,560 คน คิดเป็นร้อยละ 89.03  
ของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ปฏบิัติงาน
อย่างต่อเนื่อง จำนวน 10,737 คน 
2. ผลสำรวจอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงาน รอบประเมินที่ 2  
(1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน จำนวน 9,670 คน คิดเป็นร้อยละ 90.06
ของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ปฏบิัติงาน 
อย่างต่อเนื่อง จำนวน 10,737 คน 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

5) จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนนิ
กิจกรรมสุขภาพ 

14 เครือข่าย งบประมาณทีไ่ด้รบั 
(งบอื่น)  

303,800 บาท 
  

 
18 

เครือข่าย 

  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดับเขต (พชข.) ที่เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ จำนวน 18 เครือข่าย 
ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตบางซื่อ เขตประเวศ เขตหนองแขม  
เขตคลองเตย เขตทุ่งครุ เขตธนบุรี เขตมีนบุรี เขตบางกอกน้อย  
เขตบางขุนเทียน เขตบงึกุ่ม เขตปทุมวัน เขตลาดพร้าว เขตวัฒนา 
เขตสวนหลวง เขตสัมพันธวงศ์ เขตห้วยขวาง เขตจอมทอง 

6) เครือข่ายความร่วมมือในการ
เฝ้าระวังความปลอดภัย ด้านยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
สำนักอนามัย มีจำนวนเพิ่มข้ึน   

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 10 

จากปีที่ผา่นมา 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
ร้อยละ 
11.11 

  ที่ประชุมคณะกรรมการร้านยาเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้า
ระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑส์ุขภาพ สำนักอนามัย  
มีมติรับรองร้านยาทีส่มัครเข้าร่วมเป็นร้านยาภายใตโ้ครงการเครือข่ายฯ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิน้ 12 ร้าน และให้ร้านยาภายใต้
โครงการเครือข่ายฯ เดิมผา่นการประเมิน จำนวน 68 ร้าน รวมมีร้านยา
เครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 80 ร้าน 
(ปีงบประมาณ 2562 มีร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ทั้งสิน้ 
72 ร้าน ปิดกิจการ จำนวน 3 ร้าน และไม่ประสงค์เข้าร่วมเปน็
ร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ ต่อ จำนวน 1 ร้าน) 

7) อัตราการตั้งครรภ์ของหญงิ
อาย ุ๑๕ – ๑๙ ป  

ลดลงไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 15 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
(งบอื่น) 

144,535 บาท 
(1 โครงการ) 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ
(1 โครงการ) 

 
 

  1. สำนักอนามัย ดำเนนิการตามตัวชี้วัดจำนวนศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขที่มีการจัดตั้งหนว่ยบริการที่เป็นมิตรกับเยาวชน  
(ค่าเป้าหมาย 13 แห่ง) ผลการดำเนินงาน ศนูย์บริการสาธารณสุข
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพที่เปน็มิตรสำหรับ
วัยรุ่น (คลินิก Bangkok Teen Care : BTC ) ผ่านตามมาตรฐานแล้ว
และจัดบริการที่เป็นมิตรกับกลุ่มเป้าหมายในศนูย์บริการสาธารณสุข 
13 แห่ง ได้แก่ ศบส. 3, 4, 9, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 36, 
41, 43 และ 48 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

      2. สำนักการแพทย์ ดำเนินการตามตัวชี้วดัร้อยละของหญิงอายุ
น้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือมีการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ที่ได้รับ
การคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (ภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอด
หรือมีการสิ้นสุดการตั้งครรภ์) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40)  
ผลการดำเนนิงานโรงพยาบาลในสงักัดสำนักการแพทยไ์ด้ให้บริการ
โรงเรียนพ่อ-แม่ ณ คลินิกฝากครรภ์หรือคลินิกตั้งครรภ์วัยรุ่น
ของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเก่ียวกับการ
ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด การสังเกตอาการผิดปกติและ
การปฏิบัติตัวที่เหมาะสม การวางแผนครอบครัวและการ
คุมกำเนิดการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ มีหญิงอายุน้อย
กว่า 20 ปี หลังคลอด/สิน้สุดการตั้งครรภ์ที่มารับบริการด้วย
เร่ืองคลอดมีชีพหรือมีการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ จำนวน 978 ราย 
ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ จำนวน 876 ราย คิดเปน็
ร้อยละ 89.57 

8) อัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15 – 19 ปี  

ไม่เกิน 36  
ต่อประชากร

หญิง 
อายุ 15 – 19 
ปี 1,000 คน 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
 

  สำนักการแพทยด์ำเนนิการตามตัวชี้วัดร้อยละของวัยรุ่นที่
ตั้งครรภ์ต่อได้รับการฝากครรภ์และคลอดอย่างมีคุณภาพ  
(ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40) มีวัยรุ่นอายุ 10 – 19 ปี ที่มารับ
บริการคลอดบุตร จำนวน 1,021 ราย และมีวัยรุ่นอาย ุ
10 – 19 ปี ที่ตั้งครรภ์ต่อได้รับการฝากครรภ์และคลอด 
อย่างมีคุณภาพ จำนวน 520 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.93 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.2 ดูแลชว่ยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศร้าเข้าสู่ระบบบริการ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
9) กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับ
การดูแล  

ร้อยละ 70 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
(งบ กทม.) 

1,149,000 บาท  
(1 โครงการ) 

งบประมาณทีใ่ช้
507,300 บาท

ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ  
(1 โครงการ) 

 
ร้อยละ 100 

  1. สำนักอนามัยให้บริการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าใน
คลินิกครอบครัวอบอุ่นศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่งโดย
บริการให้คำปรึกษาแนะนำดูแลแก่ผู้รับบริการที่มีความเสี่ยง
ภาวะซึมเศร้า รวมถึงให้บริการปรึกษาสุขภาพจติครอบครัว
และผู้รับบริการอ่ืน ๆ มีผู้รับบรกิาร จำนวน 5,374 ราย พบ
เสี่ยงภาวะซึมเศรา้ จำนวน 324 ราย ได้รับการดแูลช่วยเหลือ 
จำนวน 324 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
2. สำนักการแพทย์ได้มีการคัดกรองกลุ่มอาการที่มีในผู้สูงอายุ 
สำหรับผู้สงูอายุที่เข้ามารับบริการในคลินิกผูสู้งอายุคุณภาพ 
ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ โดยผู้สูงอายจุะ
ได้รับการคัดกรองด้วย 2Q เพื่อค้นหาความเสี่ยงที่จะอยู่ใน
ภาวะซึมเศร้า ซึ่งผูสู้งอายุทีไ่ด้รบัการประเมินและพบความ
ผิดปกติจะได้รับการดูแลและให้คำปรึกษา มีผูสู้งอายุในคลินิก
ผู้สูงอายุคุณภาพที่ได้รับการคัดกรองด้วย 2Q และพบความ
ผิดปกติได้รบัการดูแลและให้คำปรึกษา จำนวน 518 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.3 คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (มี 7 ตัวชี้วัด) 
10) ประชาชนอายุ ๑๕ ป ขึ้นไป ได้รับ
การคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง  
(ตัวชี้วัดตามภารกิจเจรจาตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 
พ.ศ. 2563 ของ สนอ. ค่าเป้าหมาย 
255,000 ราย) 
- ผลการพิจารณาตัวชี้วัดเจรจาฯ 2563  
กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) ปรับลดค่าเปา้หมาย
จาก 255,000 ราย เป็น 100,000 ราย 

255,000 ราย 
ปรับลดเหลือ 

>180,000 ราย 
(สำนักอนามัย 

175,000 ราย 
ปรับลดเหลือ 

100,000 ราย 
/สำนักการแพทย์ 
80,000 ราย) 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
(งบอื่น) 

61,025 บาท  
(1 โครงการ) 

งบประมาณทีใ่ช ้
3,300 บาท 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
(1 โครงการ) 

 
221,229  

ราย 
 

  ให้บริการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสงู
ในประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึน้ไป จำนวน 221,229 ราย 
(สำนักอนามัย จำนวน 117,452 รายและ  
สำนักการแพทย ์จำนวน 103,777 ราย พบความผิดปกต ิ
เบาหวาน จำนวน 13,240 ราย ความดนัโลหิตสูง จำนวน 
23,875 ราย ในกรณีที่ผิดปกติผู้ป่วยได้รับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง) 

11) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
ได้รับการดูแลตามเกณฑ ์

ร้อยละ 80 
ปรับลดเหลือ  
ร้อยละ 40 

งบประมาณทีไ่ด้รบั  
(งบอื่น) 

89,900 บาท  
(1 โครงการ) 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
(1 โครงการ) 

 
ร้อยละ 
75.42 

 

  ผู้ป่วยมารบับริการรักษาโรคเบาหวาน จำนวน 64,382 ราย 
ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 48,558 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 75.42 โดยแบ่งเป็น 
1. สำนักการแพทย์มีผูป้่วยมารบับริการรักษาโรคเบาหวาน 
จำนวน 46,864 ราย ได้รับการดูแลตามเกณฑ์จำนวน 
39,683 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.68 
2. สำนักอนามัยมผีู้ป่วยมารับบริการรักษาโรคเบาหวาน
จำนวน 17,518 ราย ได้รับการดแูลตามเกณฑ์ 8,875 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 50.66 
หมายเหตุ : ปรับลดค่าเป้าหมายกรณีได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด 19) 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

12) ร้อยละของผู้ป่วยโรค 
ความดันโลหิตสูงทีไ่ด้รับการดูแล
ตามเกณฑ์  

ร้อยละ 80 
ปรับลดเหลือ 
ร้อยละ 40 

งบประมาณทีไ่ด้รบั  
(งบอื่น) 

350,000 บาท  
(1 โครงการ) 

งบประมาณทีใ่ช ้
350,000 บาท 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
(1 โครงการ) 

 
ร้อยละ 
77.52 

 
 

  ผู้ป่วยมารับบริการรักษาโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 124,137 
ราย ได้รับการดูแลตามเกณฑ์จำนวน 96,233 ราย คิดเป็นร้อยละ 
68.60 โดยแบ่งเป็น 
1. สำนักการแพทย์มีผูป้่วยมารับบริการรักษาโรคความดันโลหิตสูง 
จำนวน 104,037 ราย ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 
84,822 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.53 
2. สำนักอนามัยมผีู้ป่วยมารับบริการรักษาโรคความดันโลหิตสูง 
จำนวน 20,100 ราย ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 11,411
ราย คิดเป็นร้อยละ 56.77 
หมายเหตุ : ปรับลดค่าเปา้หมายกรณีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด 19) 

13) อัตราการตายของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน  

ร้อยละ 1 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
 

 
ร้อยละ  
๐.๐๑2 

 

  โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งได้มีการตรวจคดักรอง
กลุ่มเสีย่งต่อโรคเบาหวาน (ผูป้่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
Ischemic Heart, CKD, Stroke) ที่เข้ามารับการรักษาทั้งหมด
อย่างต่อเนื่องผู้ป่วยจำนวน 152,214 ราย เสียชีวิต จำนวน 18 
ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑2 

14) อัตราการตายของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง 

ร้อยละ 1 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
ร้อยละ 
0.045 

 

  โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งให้บริการตรวจคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง (ผูป้่วยความดันโลหิตสูงที่
เสียชีวิตด้วย Intracerebral Hemorrhage หรือ Hemorrhagic 
Stroke) ที่เข้ามารับการรักษาทัง้หมดอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยจำนวน 
276,327 ราย เสียชีวิตจำนวน 124 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.045 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

15) ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ควบคุมได ้
(ตัวชี้วัดตามภารกิจเจรจาตก
ลงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจำป ีพ.ศ. 2563 
ของสำนักการแพทย์  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 35) 

ร้อยละ 35 
ปรับลดเหลือ 
ร้อยละ 20 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
(งบอื่น) 

91,800 บาท 
(1 โครงการ) 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ 
(1 โครงการ) 

 
ร้อยละ 
48.85 

 

  ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ จำนวน 39,694 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 
48.85 ของผู้ป่วย จำนวน 81,253 ราย โดยแบ่งเปน็ 
1. สำนักอนามัยมผีู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการดูแลตามเกณฑม์ีระดับค่า
น้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ 2,736 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.83 ของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รบัการดแูลตามเกณฑ์ 8,875 ราย 
2. สำนักการแพทย์มีผูป้่วยเบาหวานที่ได้รับวินจิฉัยจากแพทยว์่าเป็น
โรคเบาหวานได้รับการดูแลตามเกณฑ์ 36,958 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.06 
ของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกเบาหวานหรือคลินิกอายุรกรรม  
(กรณีไม่มีคลินิกโรคเบาหวาน) 72,378 ราย 
หมายเหตุ : ปรับลดค่าเปา้หมายกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

16) ร้อยละของผู้ป่วย 
โรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมได ้
(ตัวชี้วัดตามภารกิจเจรจาตก
ลงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจำป ีพ.ศ. 2563 
ของสำนักการแพทย์  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 45) 

ร้อยละ 35 
ปรับลดเหลือ 
ร้อยละ 20 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ 
(2 โครงการ) 

 
ร้อยละ 
57.94 

 

  ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไดร้ับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 71,175 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 57.94 ของผู้ปว่ยจำนวน 122,840 ราย โดยแบ่งเป็น 
1. สำนักอนามัยมผีู้ป่วยโรคความดันโลหิตสงูที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์มี
ระดับค่าความดันโลหิต 2 คร้ังสดุท้ายน้อยกวา่ 140/90 มม.ปรอท จำนวน 
4,784 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.92 ของผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง ที่ได้รับ
การดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 11,411 ราย 
2. สำนักการแพทย์มีผูป้่วยความดันโลหิตสงูควบคุมระดบัความดันโลหิตได้ดี
ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 66,391 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.59 ของ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการในโรงพยาบาลสังกัด 
สำนักการแพทย์ 8 แห่ง จำนวน 111,419 ราย 
หมายเหตุ : ปรับลดค่าเปา้หมายกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

 
 
 



47 
 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.4 สตรีในช่วงอายุ 30 – 70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี (มี 2 ตัวชี้วัด) 
17) สตรีในชวงอายุ ๓๐ 
– 70 ปี ไดร้ับการตรวจ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม  

20,000 ราย 
ปรับลดเหลือ 

>11,250ราย 
(สำนักอนามัย  

> 12,500 ราย 
ปรับลดเหลือ 
>6,250 ราย 

 สำนักการแพทย์ 
5,000 ราย) 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
2,000,000 บาท 

(1 โครงการ) 
ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ 

(2 โครงการ)

 
16,990 

ราย 

  ให้บริการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีช่วงอายุ 30 – 70 ปี รวม
จำนวน 16,990 ราย โดยแบ่งเป็น 
1. สำนักอนามัย จำนวน 8,640 ราย 
2. สำนักการแพทย์ จำนวน 8,350 ราย ผลปกติ จำนวน 7,598 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 90.99 พบผิดปกติ จำนวน 752 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 
9.01 ในกรณีที่พบความผิดปกติผู้ป่วยจะได้รบัการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
หมายเหตุ : ปรับลดค่าเปา้หมายกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

18) สตรีในชวงอายุ ๓๐ 
– 60 ปี ไดร้ับการตรวจ 
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

20,000 ราย 
ปรับลดเหลือ 

>17,000ราย 
(สำนักอนามัย 

> 7,500 ราย/ 
ปรับลดเหลือ 
>5,000 ราย 

สำนักการแพทย์ 
12,000 ราย) 

งบประมาณทีไ่ด้รบั  
2,000,000 บาท  

(1 โครงการ) 
ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ 

(1 โครงการ) 

 
21,796 

ราย 

  ให้บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีช่วงอายุ 30 – 60 ป ีรวม
จำนวน 21,796 ราย โดยแบ่งเป็น 
1. สำนักอนามัย จำนวน 7,489 ราย 
2. สำนักการแพทย์ จำนวน 14,307 ราย ผลปกติจำนวน 13,924 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 97.32 พบผิดปกติ จำนวน 383 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 
2.68 ในกรณีที่พบความผิดปกติผู้ป่วยจะได้รบัการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
หมายเหตุ : ปรับลดค่าเปา้หมายกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.5 ส่งเสรมิสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพเพ่ือให้มีสขุอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย (มี 1 ตัวชี้วัด) 
19) ร้อยละสถานประกอบการ
ที่ได้รบัการสนบัสนนุในการ
เสริมความรู้ ความเขา้ใจ เพื่อ
การปฏิบัตงิานดา้นอาชีวอนามัย
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 

 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
581,800 บาท 
งบประมาณทีใ่ช ้
556,600 บาท 

 
 

 

 
ร้อยละ 
100 

 
 
 
 

 

  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด 19) สำนักงานเขตจำเป็นต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ
เร่งด่วนและเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขวิกฤต
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
สำนักอนามัยจึงได้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดจากเดิมร้อยละสถานประกอบการที่
ได้รับการสนับสนุนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงาน 
ด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นร้อยละสำนักงานเขตได้รับ 
สื่อความรู้ดา้นอาชวีอนามัย เพื่อสง่เสริมความรู้ความเข้าใจดา้นอาชีวอนามัย
ให้แก่สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยสำนักอนามัยได้จัดส่ง
สื่อประชาสัมพันธ์ไปยัง 50 สำนักงานเขต จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 
1. หนังสือ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏบิัติงานด้านอาชวีอนามยั 
สำหรับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจแนะนำสถานประกอบกิจการ
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอประเภทการเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทอ
อ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร จำนวน 420 เล่ม 
2. หนังสือความรู้ด้านอาชีวอนามัยเพื่อการจัดสภาพสถานที่ทำงานให้
สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย กลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ 
หรือวัตถุที่คล้ายกัน จำนวน 420 เล่ม 
3. หนังสือพัฒนางานอาชีวอนามัยของกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,700 เล่ม 
4. แผ่นพับประกอบอาชีพ (เย็บผ้า) อย่างมีความสุขปลอดโรคปลอดภัย  
มีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี จำนวน 10,000 แผ่น 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าหมายที่ 1.6.2 โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง (มี 4 เป้าประสงค์ 8 ตัวชี้วัด 17 โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณที่ได้รับ 
74,381,950 บาท/งบประมาณที่ใช้ 20,247,204.50 บาท) 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.2.1 ป้องกนัการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมทั้งกลุ่มเยาวชน (มี 3 ตัวชี้วัด) 

20) ความชุกของการติดเชื้อ
เอชไอวี (HIV) ลดลงในกลมุ 
หญิงตั้งครรภ์  
 
 
 

< ร้อยละ ๑ ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
ร้อยละ 
0.77 

 

  ผลการเฝ้าระวงัการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ของศูนย์บริการ
สาธารณสุข สำนักอนามัย โรงพยาบาลสงักัดสำนักการแพทย์ และคณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยคิดจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือด
ในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครจำนวน 10,977 คน  
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี พบผลเปน็บวก 85 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.77 

21) อัตราการถ่ายทอดเชื้อ 
เอชไอวีจากแม่สู่ลูก  

< ร้อยละ ๑ ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
ร้อยละ 
0.62 

 

  การป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูกของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 
แห่ง มีหญิงตั้งครรภ์ได้รับคำปรกึษาก่อน (Pre-Test Counseling) และ
หลัง (Post-Test Counseling) การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 
1,282 ราย ตรวจพบเชื้อเอชไอวี จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.62 
ได้รับบริการสง่ต่อเพื่อรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลในสังกัด
สำนักการแพทย ์จำนวน 2 ราย และโรงพยาบาลนอกสงักัดกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 6 ราย 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

22) ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบรกิาร ณ 
ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับบริการรักษา 
ด้วยยาตา้นไวรัส 
(ตัวชี้วัดตามภารกิจเจรจาตกลงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของ
สำนักอนามัย ประกอบดว้ย 3 ตัวชี้วัดย่อย คือ 
(1) ร้อยละของชายมีเพศสัมพนัธ์กับชาย
เข้าถึงข้อมูล ความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน  
ค่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ 85 
(2) ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทราบสถานะการติดเชื้อ
เอชไอวีของตนเอง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
(3) ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบสถานะการ 
ติดเชื้อเอชไอวีของตนเองได้รับการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสคา่เป้าหมาย ร้อยละ 80) 

ร้อยละ ๙๐ 
 

(ค่าเป้าหมาย 
ตามภารกิจ

เจรจาตกลงฯ 
ร้อยละ 80) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

(งบฯ อุดหนุน) 
597,100 บาท 

(1 โครงการ) 
งบประมาณทีใ่ช ้
289,082 บาท 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ 
(1 โครงการ) 

 
 

  1. กลุ่มเป้าหมายตัวชี้วัดย่อยจำนวนชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย
เข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 43,000 คน  
ผลการดำเนินงานมีผู้เข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน 
จำนวน 43,396 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมาย  
≥ ร้อยละ 85) 
2. กลุ่มเป้าหมายตัวชี้วัดย่อยจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่
จากการคาดประมาณ จำนวน 77,000 คน ผลการดำเนินงานมีผู้
ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ในระบบการดูแลรักษา จำนวน 
92,232 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90) 
3. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ในระบบการดูแลรักษา จำนวน 
74,420 คน ได้รับยาต้านไวรัส จำนวน 62,085 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.43 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) 
4. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าเกณฑ์การรักษาของศูนยบ์ริการสาธารณสุข
นำร่อง 8 แห่ง จำนวน 252 คน ได้รับยาต้านไวรัส จำนวน 394 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.2.2 ค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หายขาด (มี 1 ตัวชี้วดั) 
23) ร้อยละผลสำเร็จของการ
รักษาผู้ป่วยวณัโรค  
(ตัวชี้วัดตามภารกิจเจรจาตกลง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนกั
การแพทย์ คือ อัตราความสำเร็จ
ในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
ค่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ 85) 
 
 
 
 

ร้อยละ 88 
ปรับลดเหลือ 
≥ร้อยละ 87 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
1,908,050 บาท 

(1 โครงการ) 
ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ 

(3 โครงการ) 

 
ร้อยละ 89.16 

 

  1. สำนักอนามัยดำเนนิการตามตัวชี้วัดร้อยละผลสำเร็จของ
การรักษาผู้ป่วยวัณโรค (ผู้ป่วยวัณโรคปอด/นอกปอด รายใหม่/
กลับเป็นซ้ำทั้งเสมหะพบเชื้อและไม่พบเชื้อ) (ค่าเป้าหมาย  
≥ ร้อยละ 89) 
โดยผลสำเร็จของการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคทุกประเภทรอบ  
1 – 3/2562 มีผู้ป่วยที่นำมาประเมินจำนวน 760 ราย 
ผลการรักษาสำเร็จ จำนวน 688 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.53 
2. สำนักการแพทย์ดำเนินการตามตัวชี้วัดอัตราความสำเร็จ
ในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ (ค่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ 
85) อัตราผลสำเร็จในการรักษา (Success Rate) ของ
โรงพยาบาลในสังกัดทัง้ 8 แห่ง รักษาหายและรักษาครบ
(Cure+Complete) มีผู้ป่วยรายใหม่ที่นำมาประเมิน จำนวน 
836 ราย ผลการรักษาหายและครบ (Cure+Complete) 
จำนวน 735 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.92 
หมายเหตุ : ปรับลดค่าเป้าหมายกรณีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.2.3 พัฒนากลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ (มี 3 ตัวชี้วัด) 
24) อัตราการป่วยโรคไขเลือดออก ไม่เกิน 

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 
80 ของข้อมูล  
5 ปีย้อนหลัง 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
421,000 บาท 

(1 โครงการ) 
ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ 

(2 โครงการ) 

   1. พบผู้ป่วยโรคไขเลือดออก จำนวน 3,862 รายอัตราป่วยตอ่
ประชากรแสนคน เทา่กับ 68.16 (ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลงั 
เท่ากับ 158.66 ประชากรปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ จำนวน 
5,666,264 คน) 
2. อัตราป่วยตามกลุ่มอายทุี่พบสูงสุดในกรุงเทพมหานคร  
3 ลำดับแรก คือ 
1) กลุ่มอายุ 5 – 14 ปี (133.54 ต่อประชากรแสนคน) 
2) กลุ่มอายุ 15 – 34 ปี (123.41 ต่อประชากรแสนคน) 
3) กลุ่มอายุ 0 – 4 ปี (66.37 ต่อประชากรแสนคน) 
3. กรุงเทพมหานครไม่มีผู้เสียชวีิตด้วยโรคไข้เลือดออก 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

25) ดัชนีลูกน้ำยงุลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ ์
ที่กำหนด  
(ตัวชี้วัดตามภารกิจเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักอนามัยเพิ่มเติม  
(1) ชมุชน/ สถานศึกษา/สถานพยาบาล ตามกลุ่มเปา้หมาย  
มีค่าดัชนลีูกนำ้ยุงลาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด : > ร้อยละ 
70 (2) หมู่บ้านจัดสรร ตามกลุม่เป้าหมาย มีค่าดชันี
ลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด : > ร้อยละ 40) 
- ผลการพิจารณาตัวชี้วัดเจรจาฯ 2563 กรณีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ปรับลดกลุ่มเปา้หมาย 
จาก 4 กลุ่ม คือ ชุมชน/สถานศกึษา/สถานพยาบาลฯ >
ร้อยละ 70 หมู่บ้านจัดสรรฯ >ร้อยละ 40 เหลือ 2 กลุ่ม 
(1) ชุมชน และ (2) สถานศึกษา 

> ร้อยละ ๗๕ งบประมาณทีไ่ด้รบั 
23,192,200 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้ 
19,758,122.50  

บาท 


 
 

  ดัชนชีี้วัดลูกนำ้ยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ใน
เกณฑ์ที่กำหนด แบ่งเปน็ 
1. ชุมชน คิดเปน็ร้อยละ 73.46 
2. สถานศึกษา คิดเปน็ร้อยละ 87.22  
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

26) อัตราปว่ยโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจ (ไขหวัดใหญ่)   

ไม่เกิน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 

ของข้อมูล 5 ปี
ย้อนหลัง 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
48,263,600 บาท 

(2 โครงการ) 
ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ 

(2 โครงการ) 

 
 

  1. สำนักอนามัยดำเนนิการตามตัวชี้วัดร้อยละของการ
ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 70) ผลการดำเนินงาน มีกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับ
บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำนวน 74,900 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 88.48 ของวัคซีนที่ได้รบัการสนบัสนุน 
จำนวน 84,654 ราย 
2. สำนักการแพทย์ดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละของ
การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย  
ผลการดำเนนิงาน ให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสีย่ง มกีลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำนวน 28,374 ราย โดยมีวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนนุจากกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. จำนวน 29,792 Dose 
คิดเป็นร้อยละ 95.24 
3. สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี พ.ศ. 2563 ข้อมูล
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 กันยายน 2563 มีรายงาน
ผู้ป่วยทั่วประเทศ จำนวน 110,930 ราย คิดเป็น 
อัตราป่วย 167.31 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 
จำนวน 3 ราย คิดเปน็อัตราป่วยตายร้อยละ 0 
เมื่อจำแนกผู้ป่วย พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วย
สูงสุด คือ 342.05 ต่อประชากรแสนคน 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.2.4 เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสตัว์ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
27) จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบา้ 
(ตัวชี้วัดตามภารกิจเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักอนามัย 
ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ัดย่อยเพิ่มเติม คือ 
(1) จำนวนสนุัขและสัตว์เลี้ยงทีไ่ด้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา้ (คา่เป้าหมาย 200,000 ตัว) 
(2) ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบา้ในตัวอย่างซากสุนัข และ
แมวที่ส่งตรวจลดลง 10%  ของค่า Median 5 ปีย้อนหลัง 
(ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน 29 case)   
(3) อัตราป่วยตายด้วยโรคพิษสนุัขบ้า (คา่เป้าหมาย 0 ต่อ
แสนประชากร) 
- ผลการพิจารณาตัวชี้วัดเจรจาฯ 2563 กรณีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ปรับลดคา่เป้าหมาย  
(1) จำนวนสนุัขและสัตว์เลี้ยงทีไ่ด้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา้ จาก 2 แสนตัว เป็น 1 แสนตัว 

0 ราย ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ 


 
 

  1. ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าให้กับสุนัขและสัตวเลีย้งของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 111,955 ตวั 
แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 52,761 ตัว แมว 
จำนวน 52,761 ตัว และสัตวอ่ื์น ๆ จำนวน 
338 ตัว 
2. ส่งตัวอย่างซากสุนัขและแมวตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ยังไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบา้  
3. ยังไม่พบประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบา้ 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสได้รบับริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทีเ่ท่าเทียมกันมีคุณภาพและมาตรฐาน (มี 2 เป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัด 28 โครงการ/กิจกรรม  
รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 306,209,501 บาท/งบประมาณที่ใช้ 64,847,009 บาท) 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ (มี 4 ตัวชี้วัด) 
28) ร้อยละของความสำเร็จใน
การผ่านการตรวจประเมิน
มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล 
(Re-Accreditation)  

ร้อยละ 100 งบประมาณทีไ่ด้รบั
652,000 บาท 

 

 
ร้อยละ 100 

 

  

1. โรงพยาบาลตากสิน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) ตามประกาศสถาบนัรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง แนวทางการเยี่ยม
สำรวจสถานพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สำหรับสถานพยาบาล ซึ่งกำหนดให้ใน
กรณีที่สถานพยาบาลต้องเข้าสู่กระบวนการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุ
การรับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 
และเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) ที่มีผลต่อกระบวนการทำงาน โรงพยาบาลตากสิน 
จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) ในการขอขยายอายุการรับรองสถานพยาบาลให้
เป็นกรณีพิเศษ ระยะเวลา 1 ปี โดยขอให้สถาบันฯ พิจารณาขยาย
อายุการรับรองสถานพยาบาลให้เป็นกรณีพิเศษ โดยสถาบนัฯ แจ้ง
ผลการพิจารณาให้ขยายการต่ออายุการรับรองสถานพยาบาล 1 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2564 เพื่อให้
โรงพยาบาลได้รับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอยา่งเต็มที่ และหาก
โรงพยาบาลมีความพร้อมขอให้แจ้งความจำนงมายังสถาบนัฯ เพื่อ. 
จัดเยี่ยมให้แก่โรงพยาบาลต่อไป  
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ตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

      2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ (ซ้ำ) ตามมาตรฐานโรงพยาบาล (Re Accreditation) เมื่อวันที่  
16 – 17 มกราคม 2563 มีผลผ่านการเยี่ยมเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
สถานพยาบาล คร้ังที่ 4 จากสถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.)  
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 ปี (26 พฤษภาคม 2563 ถึง  
25 พฤษภาคม 2566) และผ่านมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific 
Certification - DSC) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จำนวน 3 โรค ได้แก่  
การผ่าตัดมดลูก การผ่าตัดเนื้องอกมดลูก การผ่าตัดถุงนำ้ที่รังไข ่ซึง่มีระยะเวลาการรับรอง 
ตั้งแต่วันที่ 5 มนีาคม 2562 – 4 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
มีเป้าหมายที่จะพัฒนาโรงพยาบาลให้ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพและรักษา
มาตรฐานคุณภาพบริการอย่างยัง่ยืน ตามกรอบมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 
ฉบับที่ 4 เพื่อคงไว้ซึ่งการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ  
3. โรงพยาบาลสิรินธร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) โดยตามประกาศสถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เร่ือง
แนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (โควิด 19) สำหรับสถานพยาบาล ซึ่งกำหนดให้ในกรณีที่สถานพยาบาลต้อง
เข้าสู่กระบวนการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 30 
กันยายน 2563 และเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) ที่มีผลต่อกระบวนการทำงานโดยสถาบันฯ แจ้งผลการพิจารณาให้ขยายการต่อ
อายุการรับรองสถานพยาบาล 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 
2564 เพื่อให้โรงพยาบาลได้รบัมือกับสถานการณ์ดังกลา่วอย่างเต็มที่ และหากโรงพยาบาลมี
ความพร้อมขอให้แจ้งความจำนงมายังสถาบนัฯ เพื่อจัดเยี่ยมให้แก่โรงพยาบาลต่อไป 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

29) ความพึงพอใจของผู้ป่วยตอ่
การใหบริการของโรงพยาบาลใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ ๘๕ ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
ร้อยละ 
96.22 

  ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ปว่ยต่อการใหบริการของ
โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 96.22 

๓0) ศูนย์บริการสาธารณสุขทีผ่า่น
เกณฑ์การประเมิน รบัรองคุณภาพ
กับ สรพ.  

๕  
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
ปรับลดเหลือ 

2 
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

งบประมาณทีไ่ด้รบั  
1,827,680บาท
งบประมาณทีใ่ช้ 
1,672,880บาท 


 
3 แห่ง 

  ศูนย์บริการสาธารณสุขทีผ่่านเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพ
กับ สรพ. จำนวน 3 แห่ง ได้แก ่ศบส. 7, 58 และ 66  
หมายเหตุ : ปรับลดค่าเปา้หมายกรณีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด 19) 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

31) ร้อยละผลงานวิจยั/
Innovation/R2R  
ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
(ตัวชี้วัดตามภารกิจเจรจา
ตกลงการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ ประจำปี 
พ.ศ. 2563 ของ สนพ.) 
 
 

ร้อยละ 35 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
2,517,100 บาท 

(7 โครงการ) 
งบประมาณทีใ่ช้
381,288 บาท

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ 
(2 โครงการ) 

 
 

  1. ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ได้ดำเนินการจัดทำผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/R2R เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ (1) ผลงานวิจัย 
จำนวน 40 ผลงาน (2)ผลงาน นวัตกรรม จำนวน 45 ผลงาน (3) ผลงาน 
R2R จำนวน 3 ผลงาน ซึ่งจากการผลิตผลงานดังกล่าว พบว่า มีการนำ
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/R2R ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ (1) ผลงาน 
ถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 49 ผลงาน (2) ผลงานไม่ถูกนำไปใช้
ในการปฏิบัติงาน จำนวน 39 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 55.68 
2. สำนักอนามัยดำเนินงานตามตัวชี้วัดมีผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์
และสาธารณสุข สำนักอนามัย ค่าเป้าหมาย ได้เผยแพร่อย่างน้อย 20 
เรื่อง โดยมีการดำเนินงาน คือ 
(1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2) ประกวดและตัดสินผลงานนวัตกรรมทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุข (3) มผีลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และ
สาธารณสุข สำนักอนามัย จำนวน 37 ผลงาน แบ่งเปน็ประเภทสิง่ประดิษฐ ์
จำนวน 23 ผลงาน และประเภทกระบวนการ จำนวน 14 ผลงาน 
(4) จัดแสดงผลงานนวัตกรรมฯ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 – 3 
ทั้งนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์และประเภทกระบวนการผ่านช่องทาง 
Facebook และ YouTube โดยผลงานนวัตกรรมฯ ของผู้สงเขาประกวด
ทั้งหมดได้รับการเผยแพรเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใน Website ของ
สำนักอนามัย 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.3.2 ส่งเสรมิการเข้าถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (มี 5 ตัวชี้วัด) 
32) ระดับความสำเร็จในการพฒันา
ศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ
ระดับสูงและระดบัตติยภูมิระดบัสูง  
 

ร้อยละ 60 งบประมาณทีไ่ด้รบั
301,349,521 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้
62,710,241 บาท 

 

 
ร้อยละ 
100 

 

  สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ 
จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี ้
1) โครงการก่อตั้งหอผู้ป่วยวิกฤติระบบการหายใจ 
(Respiratory care unit; RCU) โรงพยาบาลกลาง 
2) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสนิ 
3) โครงการเพิ่มศักยภาพหน่วยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและ
หลอดเลือด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
4) โครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลางและหน่วยงาน
สนับสนนุ โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ 
5)  โครงการเปิดให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาล
ผู้สูงอายบุางขนุเทียน ขนาด 100 เตียง 
6) โครงการขยายศักยภาพระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
ผู้สูงอายบุางขนุเทียนเปน็ Smart digital hospital
โรงพยาบาลทุติยภูมิระดบัสูงและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สงูอายุ 
ขนาด 100 เตียง 

33) ความสำเร็จในการสงต่อระหว่าง
โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์  
(ตัวชี้วัดตามภารกิจเจรจาตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 
พ.ศ. 2563 ของสำนักการแพทย์ คือ 
ร้อยละความสำเร็จของการสงต่อระหว่าง
โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
ร้อยละ 
97.42 

 

  ดำเนินการส่งต่อผู้ปว่ยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนัก
การแพทย์ จำนวน 503 ราย สง่ต่อสำเร็จ จำนวน 490 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 97.42 ส่งต่อไมส่ำเร็จ 13 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 2.58 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

34) ความสำเร็จในการสง่ต่อระหว่างโรงพยาบาลกับ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ร้อยละ 95 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
ร้อยละ 
100 

  ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผูป้่วยมายงัโรงพยาบาล 
315,252 ราย โรงพยาบาลสามารถรับผูป้่วยจาก
ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
100  

35) ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สงูอายุที่ได้รับการสงต่อ
จาก BMA Home Ward Referral Center ได้รับ 
การพยาบาลต่อเนื่องทีบ่้านตามเกณฑ์  
(สนบัสนนุการดำเนินการตามตวัชี้วัดภารกิจเจรจา 
ตกลงการประเมินผลการปฏบิัตริาชการ ประจำปี 
พ.ศ. 2563 ของสำนักอนามัยคือ ร้อยละของผู้ป่วย
และผู้สงูอายุใน Home Ward  ได้รับการเฝ้าระวัง
ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน จากผู้ดูแลเพื่อ
ช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รบั
การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ค่าเปา้หมาย ร้อยละ 100) 

ร้อยละ 100 
ปรับลดเหลือ 
ร้อยละ 85 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
321,700 บาท
งบประมาณทีใ่ช้
82,600 บาท

 

 
ร้อยละ 
92.29 

  ผู้ป่วยและผู้สงูอายุทีไ่ด้รับการสง่ต่อจาก BMA 
Home Ward Referral Center 33,732 ราย 
และได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ 
31,134 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.29 
หมายเหตุ : ปรับลดค่าเปา้หมายกรณีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

36) ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขและ
โรงพยาบาล ในเครือขา่ยสามารถเข้าถึงบริการ 
และประสานงานผ่านศูนย์สงต่อเพื่อการพยาบาล
ต่อเนื่องที่บ้าน    

ร้อยละ 85 
ปรับลดเหลือ 
ร้อยละ 70 

งบประมาณที่
ได้รับ 

193,500บาท
งบประมาณทีใ่ช้
181,000 บาท

 

 
ร้อยละ 
78.23 

  ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในภาคี
เครือข่ายสามารถเข้าถึงบริการและประสานงาน 
ผ่านศนูย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน  
จำนวน 151 แห่ง (ศูนย์บริการสาธารณสุข 
จำนวน 68 แห่ง และโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย 
จำนวน 83 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 78.23 ของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในภาคี
เครือข่ายทั้งหมด จำนวน 193 แห่ง (ศูนย์บริการ
สาธารณสุข จำนวน 68 แห่ง และโรงพยาบาล
ภาคีเครือข่าย จำนวน 125 แห่ง) 
หมายเหตุ : ปรับลดค่าเปา้หมายกรณีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าหมายที่ 1.6.4 ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมือ่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤติ (มี 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด 1 โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 32,015,250 
บาท/งบประมาณที่ใช้ 23,056,718 บาท) 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน (มี 2 ตัวชี้วัด) 
37) ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) สามารถรับบริการ
ภายใน ๑๐ นาที  
(ตัวชี้วัดตามภารกิจเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักการแพทย์  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 30) 
- ผลการพิจารณาตัวชี้วัดเจรจาฯ 2563 กรณีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ปรับลดคา่เป้าหมายเฉพาะ
ขั้นสูง (Advanced) จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 24 
เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย: 
(1) สถิติการขอรับบริการการแพทย์ฉกุเฉินยังคงมีอัตราสูงขึ้น เมื่อเทียบ
กับปีงบประมาณกอ่น ๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน ตลอดจนการรับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI/ผู้ปว่ยยืนยัน โควิด-19 
(2) จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาการคัดกรองผู้ป่วยมากกวา่ปกต ิเนื่องจาก
ต้องมีการคัดกรองผู้ป่วยที่อาจเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
(3) ขั้นตอนกอ่นการออกปฏิบัติการใช้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น 
(4) การประกาศพระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินส่งผลให้ทีมปฏิบัติการการแพทยฉ์ุกเฉินระดับพื้นฐาน (BLS) และ
อาสาสมัครในแต่ละพื้นที่ของมูลนิธิในเครือข่ายทั้ง 8 แห่งไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ จึงต้องใช้ทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉกุเฉินระดับสูง (ALS) 
ในการออกปฏิบัตกิารช่วยเหลือผู้เจ็บปว่ยฉุกเฉินทั้งหมด ซ่ึงไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการในการขอรับบริการที่เพิ่มมากขึ้น 
(5) การปฏิเสธเคส/แจ้งไม่พร้อมออกปฏิบัติการ 

ร้อยละ 30 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
32,015,250 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้
23,056,718 บาท

 

  
ร้อยละ 
20.66 

 ผู้ป่วยที่ขอรบับริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินขั้นสูง จำนวน 30,049 คร้ัง 
ได้รับบริการทางการแพทย์ขัน้สงู 
ภายใน 10 นาที จำนวน 6,209 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 20.66 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

38) ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉนิขัน้พื้นฐาน (Basic) สามารถรับบริการ
ภายใน ๑๕ นาที  
(ตัวชี้วัดตามภารกิจเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักการแพทย์  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 65) 

ร้อยละ 63   
ร้อยละ 
65.61 

  ผู้ป่วยที่ขอรับบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน จำนวน 29,358 
คร้ัง ได้รับบริการทางการแพทย์ 
ขั้นพื้นฐาน ภายใน 15 นาที จำนวน 
19,261 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
65.61 

เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน (มี ๒ เป้าประสงค์ ๗ ตวัชี้วัด 5 โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 24,302,940 
บาท/งบประมาณที่ใช้ 15,723,853.78 บาท) 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน (มี ๓ ตวัชีว้ัด ๑ โครงการ/กิจกรรม) 
39) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบ
อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 
(ตัวชี้วัดตามภารกิจเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักอนามัย คือ  
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสรมิให้สถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
ของกรุงเทพมหานคร) 
(ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต)  
- ผลการพิจารณาตัวชี้วัดเจรจาตกลงฯ 2563 กรณีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19) ปรบัลดค่าเป้าหมาย จาก  
ร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 80 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ปรับลดเหลือ 
ร้อยละ 80 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
9,139,570 บาท 
งบประมาณทีใ่ช้

5,040,969.20 บาท


 
ร้อยละ 
95.18 

 

  สถานประกอบการอาหารที่ได้รบัการ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภยัของ
กรุงเทพมหานคร 19,129 ราย คดิเป็น
ร้อยละ 95.18 ของสถานประกอบการ
อาหาร 20,096 ราย (ปา้ยรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร มีอายุการรับรอง 1 ปี) 

 
 
 
 



65 
 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

40) ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่ม
ตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค 
 

ร้อยละ ๙๕ 
 
 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
10,579,370 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้
6,098,884.58 บาท

 

 
ร้อยละ 
๙๘.๔๓ 

 

  ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคใน
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ แผงลอย ตลาด ร้านอาหาร 
ซูเปอร์มาร์เก็ต และมนิิมาร์ท ส่งตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อโรคที่เป็นอันตรายใน
ระบบทางเดินอาหาร ๓ ชนิด มีการสุ่มเก็บตัวอย่าง
อาหารตรวจวิเคราะห์ 2,801 ตัวอย่าง ไม่พบการ
ปนเปื้อน 2,732 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 97.54 

41) ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่ม
ตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
4,584,000 บาท
งบประมาณทีใ่ช้

4,584,000 บาท 
 

 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

  ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารในกลุ่มเป้าหมาย 
ดังนี้ แผงลอย ตลาด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต 
และมินิมาร์ท ตรวจวิเคราะห์โดยชุดทดสอบ
เบื้องต้นหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ 
ตรวจหาสารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว 
สารกันรา สสีังเคราะห์ กรดแร่อิสระในนำ้ส้มสายชู 
ยาฆ่าแมลง และสารโพลาร์ในนำ้มันทอดอาหาร 
โดยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร มีการสุ่ม
เก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ จำนวน 
83,435 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๒ ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนไดบ้ริโภคเนื้อสัตว์ปลอดภัย (มี ๔ ตัวชี้วัด ๔ โครงการ/กิจกรรม) 
42) ร้อยละของสัตว์ที่ผา่นการ
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและ
ผ่านการตรวจเนื้อหลังฆ่าเพื่อ
อนุญาตให้นำเนื้อนัน้ไปจำหน่าย
ตามกฎหมาย 
 

ร้อยละ ๙๕ 
 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
  

มีสัตว์ที่ผา่นทัง้การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจเนื้อสัตว์
หลังฆ่าเพื่ออนุญาตให้นำเนื้อนั้นไปจำหน่ายได้ตามกฎหมาย 
1,504,932 ตัว ไม่พบสัตว์ที่ตายก่อนฆ่าหรือไม่อนุญาตให้เข้า
ฆ่าเนื่องจากตรวจสุขภาพไม่ผา่น คิดเป็นร้อยละ 100 

43) ร้อยละของตัวอย่างสัตวป์กี
ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อ
โรคไข้หวัดนก 
 

ร้อยละ ๙๗ 
 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

  

สุมตรวจสัตวปกเพื่อหาเชื้อโรคไขหวัดนก จำนวน 5,221 ตัวอย่าง 
โดยตรวจไม่พบเชื้อโรคไขหวัดนก คิดเป็นร้อยละ 100 

44) ร้อยละของตัวอย่าง
เนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่
พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ  
(S.aureus และ/หรือ
Salmonella spp.) 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ไม่ได้ใชง้บประมาณ  
ร้อยละ 
89.70   

สุมตรวจตัวอย่างเนื้อสัตว จำนวน 2,029 ตัวอย่าง ตรวจพบเชือ้
โรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 209 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.30 
และตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 1,820 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 89.70 

๔5) ร้อยละของตัวอย่าง
เนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจ 
ไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้าง 
 

ร้อยละ ๙๕ ไม่ได้ใชง้บประมาณ  
ร้อยละ 
99.36 

  

สุมตรวจตัวอย่างเนื้อสัตว์ จำนวน 1,409 ตัวอย่าง ตรวจพบสาร
ต้านจลุชีพ จำนวน 9 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.64 และตรวจ
ไม่พบยาต้านจลุชีพ จำนวน 1,400 ตัวอยา่ง คิดเปน็ร้อยละ 99.36 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบตื่นตัวและกระตือรือร้น (มี 4 เป้าประสงค์ 10 ตัวชี้วัด 29 โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 337,986,200 บาท/งบประมาณที่ใช้ 
49,524,153 บาท) 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯมีความตื่นตัวและกระตือรือร้น (มี 4 ตัวชี้วดั) 
46) ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานครมี
ดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย: 
เนื่องจากศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ปิดใหบ้ริการตั้งแต่
วันที่ 18 มีนาคม 2563 และเปิดให้บรกิารอีกครั้ง
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ในช่วงเวลาดังกล่าว
จึงไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลดัชนีมวลกายผู้ที่อายุตั้งแต่ 
20 ปีขึ้นไปที่มาสมัครสมาชิกที่ศูนยก์ีฬา/ศูนย์เยาวชน
ได้ 
 
 

ร้อยละ 55 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ   
ร้อยละ 
40.18 

 

 ดำเนินการจัดเก็บคา่ดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน 
และศูนย์กีฬา ส่วนใหญ่เป็นผู้ทีม่ีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์
น้ำหนักปกติ จำนวน 9,212 คน คิดเป็นร้อยละ 40.18 
รองลงมา คือ มีดัชนีมวลกายอยูใ่นเกณฑ์ภาวะอ้วนระดบั 
2 จำนวน 5,432 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.69 ภาวะอ้วน
ระดับ 1 จำนวน 4,632 คน คดิเป็นร้อยละ 20.20 
ภาวะอ้วนระดบั 3 จำนวน 2,015 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.79 และมีค่าดัชนีมวลกายอยูใ่นเกณฑ์น้ำหนักน้อย 
จำนวน 1,638 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ตามลำดับ 

47) ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานคร  
ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง 
 

ร้อยละ 76 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
33,135,300 บาท 

 

 
ร้อยละ 
77.25 

 

  จากการดำเนนิการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกาย 
และเล่นกีฬาของประชาชนกรุงเทพมหานคร โดยสำรวจ
จากผู้ใช้บริการในศนูย์บริการสังกัดสำนักวฒันธรรม กีฬา 
และการท่องเที่ยว จำนวน 48 แห่ง (ศูนย์เยาวชน 36 แห่ง 
ศูนย์กีฬา 12 แห่ง) จำนวน 4,030 คน พบว่า  
1. ผู้ตอบแบบสอบถามที่ออกกำลังกาย/เล่นกีฬาที่มีอายุ 
ต่ำกว่า 18 ปี ส่วนใหญ่ออกกำลังกาย/เลน่กีฬาเฉลี่ย 7 
วัน/สปัดาห์ เฉลี่ยมากกวา่ 60 นาที/วัน คิดเปน็ร้อยละ 
19.55 รองลงมา คือ ออกกำลังกาย/เล่นกีฬาเฉลี่ย 5 
วัน/สปัดาห์ เฉลี่ย 46 – 60 นาที/วนั คิดเป็นร้อยละ 
9.94 ออกกำลังกาย/เล่นกีฬาเฉลี่ย 5 วัน/สปัดาห์  
เฉลี่ยมากกว่า 60 นาที/วัน คิดเป็นร้อยละ 9.78 และ 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

 
 
 
 

     ออกกำลังกาย/เล่นกีฬาเฉลี่ย 4 วัน/สปัดาห์ เฉลี่ย 46 – 60 นาที/วนั คิดเป็น
ร้อยละ 8.65 ตามลำดบั 
2. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 18 – 64 ปี ส่วนใหญ่ออกกำลังกาย/เล่นกีฬาเฉลี่ย 
4 วัน/สปัดาห์ เฉลี่ย 30 – 45 นาที/วัน คิดเปน็ร้อยละ 9.90 รองลงมา คือ 
ออกกำลังกาย/เล่นกีฬาเฉลี่ย 5 วัน/สปัดาห์ เฉลี่ย 46 – 60 นาที/วนั คิดเป็น
ร้อยละ 9.47 ออกกำลังกาย/เลน่กีฬาเฉลี่ย 4 วนั/สปัดาห์ เฉลี่ย 46 – 60 นาท/ีวนั 
คิดเปน็ร้อยละ 8.78 และออกกำลังกาย/เลน่กีฬาเฉลี่ย 3 วนั/สปัดาห์ เฉลี่ย  
46 – 60 นาที/วนั คิดเป็นร้อยละ 7.75 ตามลำดับ 
3. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายตุั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่ออกกำลังกาย/ 
เล่นกีฬาเฉลี่ยออกกำลังกาย/เลน่กีฬาเฉลี่ย 5 วัน/สปัดาห์ เฉลีย่มากกว่า 60 
นาที/วัน คิดเปน็ร้อยละ 9.65 รองลงมา คือ ออกกำลังกาย/เลน่กีฬาเฉลี่ย 4 
วัน/สปัดาห์ เฉลี่ย 30 - 45 นาที/วัน คิดเปน็ร้อยละ 8.11 ออกกำลังกาย/ 
เล่นกีฬาเฉลี่ย 5 วัน/สปัดาห์ เฉลี่ย 46 – 60 นาที/วัน คิดเปน็ร้อยละ 8.11 
และออกกำลังกาย/เลน่กีฬาเฉลีย่ 3 วัน/สปัดาห์ เฉลี่ย 30 – 45 นาที/วนั  
คิดเป็นร้อยละ 7.92 ตามลำดบั  
เมื่อพิจารณาถึงการออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง โดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การออกกำลังกายและเล่นกีฬาของ WHO องค์การอนามัยโลก ได้
แนะนำระดบัการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสำหรับประชาชนในแต่ละช่วงวยัใน
ภาพรวม มีผู้ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง จำนวน 2,896 คน จาก 
ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 3,749 คน คิดเป็นร้อยละ 77.25 โดย
หลักเกณฑ์การออกกำลังกายและเล่นกีฬาของ WHO องค์การอนามัยโลก  
ได้แนะนำระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสำหรับผูท้ี่อายนุ้อยกว่า 18 ปี 
ควรมีกิจกรรมทางกาย อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน โดยผูท้ี่มีอายตุ่ำกว่า 18 ปี 
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      มีผู้ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมอืงไทยแข็งแรง คิดเป็น 
ร้อยละ 76.76 สำหรับประชากรวัยผู้ใหญ่ (อายุ 18 – 64 ปี) 
ควรมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสปัดาห์ 
สำหรับกิจกรรมทางกายระดบัปานกลาง และ/หรือ  
อย่างน้อย 75 นาทีต่อสัปดาห์สำหรับกิจกรรมทางกายระดบั
หนัก โดยมีผู้ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง  
คิดเป็นร้อยละ 77.98 และสำหรับประชากรวัยสูงอายุ  
(อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) มีข้อแนะนำเช่นเดียวกบัประชากร
วัยผู้ใหญ่ โดยมีผู้ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง 
คิดเป็นร้อยละ 74.13 

48) จำนวนของประชาชนที่เขา้ร่วม
กิจกรรมนันทนาการของ กทม. เพิม่ขึ้น
ต่อปี 
เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย: 
ในปี 2563 มีผู้เข้ารว่มกิจกรรมนันทนาการ
ของ กทม. จำนวน 7,384,204 ราย ซ่ึง 
ต่ำกวา่เป้าหมายรวมในป ี2563 ที่กำหนด
ไว้ จำนวน 16,720,615 ราย เนื่องจาก
ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ศูนย์เยาวชน/ศูนย์
กีฬายังเปิดดำเนินการได้ไม่เต็มที่ เนื่องจาก
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม แม้จะมี
ประชาชนบางส่วนทีย่ังมาใช้บริการที่ศูนย์
เยาวชน/ศูนยก์ีฬา แตย่ังต้องคงมาตรการ 
เว้นระยะหา่งทางสังคม การเช็ดทำความ
สะอาดอุปกรณ์ก่อนให้บริการทั้งระหว่างและ
ภายหลังการให้บริการ รวมถึงการจำกัด
จำนวนและการลงทะเบียน ผู้เข้าใช้บริการ 
ทำให้ดำเนินกิจกรรมได้ไม่เต็มที่ รองรับผู้มา
ใช้บริการได้จำนวนน้อยเช่นกัน 

เพิ่มข้ึน 
๗๒๐,๐๐๐ ราย 

(โดยมีเป้าหมายรวม
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
นันทนาการของ กทม. 
ในปี 2563 จำนวน 
16,720,615 ราย 
ฐานปี 2562 จำนวน
16,000,615 ราย) 

งบประมาณที่
ได้รับ 

29,093,500 
บาท 

 

  
 

 สถิติผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของศูนย์เยาวชน 
สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ (ตามโครงการ
ส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชนโครงการจัดงาน
ฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563  
โครงการค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมกีฬาและนนัทนาการ) 
กองการกีฬา และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่่น) 
(โครงการค่าใช้จา่ยในการสง่เสริมพัฒนานนัทนาการเพื่อ
มวลชน) สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมนันทนาการ จำนวน 
7,384,204 ราย 
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49) จำนวนคร้ังในการประชาสมัพันธ์
การให้บริการกีฬาและนนัทนาการ
ของกรุงเทพมหานครต่อปี 
 

๒๕ ครั้ง ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
112 ครั้ง 

  

ดำเนินการประชาสัมพนัธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของ
กรุงเทพมหานคร จำนวน 112 คร้ัง โดยสรุปได้ ดังนี้ 
- ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ดำเนินการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมที่เปิด
ให้บริการในสถานบริการ และกจิกรรมพิเศษตามโอกาสต่าง ๆ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่วา่จะเปน็ website Facebook เสียงตาม
สาย ปา้ยประชาสัมพนัธ์แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จึงมีคำสั่งให้ปิด
ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ตั้งแต่วนัที่ 18 มีนาคม 2563 จนกวา่
สถานการณ์จะเป็นปกติ สรุปไดว้่า 
1. ตามประกาศสำนักวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เร่ือง 
ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วน
ราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ 
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดังนั้น จงึปิดให้บริการและปิด
ศูนย์เยาวชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) แต่ทางศูนย์เยาวชนไดจ้ัดทำคลปิ
การให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ อาทิ การให้
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการออกกำลังกาย การสอนเต้น การสอน
นาฏศิลป์ การสอนดนตรี หรือศูนย์เยาวชนบางแห่งเปิดไลน์กลุม่
ให้สมาชิกเรียนออนไลน์ทางไลนก์ลุ่มได้ด้วย 
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2. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีประกาศ สวท. เร่ือง 
เปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็ก พิพิธภัณฑ์และศนูย์กีฬา  
เฉพาะกิจกรรมและกีฬาบางประเภท ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
ดังนั้น ศนูย์เยาวชน และศูนย์กฬีา จึงเร่ิมเปิดให้บริการผู้ใช้บริการ
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ที่เปิดให้บริการในแต่ละแห่ง แตย่ังไม่ครบทุกกิจกรรม ทางศูนย์
เยาวชน และศูนย์กีฬา เร่ิมดำเนนิการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เปิด
ให้บริการในสถานบริการ และกจิกรรมพิเศษตามโอกาสต่าง ๆ ที่
สามารถเปิดให้บริการได ้
3. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดำเนินการ จำนวน 7 
คร้ัง โดยประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทาง website ของศูนย์ ฯ 
ดังนี ้

1) งานวนัเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 
2) กิจกรรมสร้างสัมพันธส์ร้างสขุในครอบครัว ครั้งที่ 1/2563 
3) งานมหกรรมเพื่อผู้สูงอายุของกรุงเทพทมหานคร Bangkok 

Enjoy Aging "อาวุโส โก้เก๋า" 
4) โครงการ "ออกกำลัง เพิ่มพลังชีวิต" 
5) เรียนกีฬาและนันทนาการข้ันพื้นฐานหลักสูตร 3 เดือน 
6) สรุปรายละเอียดการใช้บริการสระว่ายน้ำ ศนูย์เยาวชน

กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่่น) 
7) การประชาสัมพนัธผ์่านทาง Facebook ของศนูย์ ฯ ในการรับ

สมัครเรียนกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการของศูนย์ฯ 
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4. ศูนย์เยาวชนสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการ
เรียนรู้ จำนวน 35 แห่ง ดำเนินการ จำนวน 105 ครั้งโดย
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมผ่านทาง Facebook ของแต่ละแห่ง 
ดังนี ้

1) กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ 
2) กิจกรรมวันเด็ก 

   3) กิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ของแต่ละแห่ง 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา (มี 3 ตัวชี้วัด) 
50) ร้อยละของความสำเร็จในการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและ 
นันทนาการ 
เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย :  
1. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ 
(ต่อเนื่อง 2563 – 2564) กลุ่มงานออกแบบได้
ดำเนินการสำรวจชั้นดิน ประตูทางเข้าของวัดตัด
ผ่านศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ไปยังโรงเรียนวัดดอกไม้ 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ในพื้นที่จริง ณ 
ปัจจุบัน ในชว่งเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 
และภายหลังได้นำเร่ืองเข้าที่ประชุมกับเจ้าอาวาส 
วัดดอกไมอ้ีกหลายครั้งในชว่งเดือนเมษายน – มิถุนายน 
2563 จึงมีมติออกมาให้แก้ไขรูปแบบ ทำให้กลุ่ม
งานออกแบบต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการอีกครั้ง 
ซ่ึงไม่ตรงตามรูปแบบรายการที่ได้รับงบประมาณ  
ปี 2563 แลว้นำเสนอ ผอ. สวท. (เดือนกรกฎาคม – 
สิงหาคม 2563) เพื่ออนุมัติอีกครั้ง ดังนั้น จึงมี
ความจำเป็นต้องขอเปลีย่นแปลงรายละเอียด 

ร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณทีไ่ด้รบั 
139,132,000 บาท 

 

 

 
ร้อยละ 
85.31 

 

เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.31 
1. ปรบัปรุงศนูย์กีฬาเฉลิมพระเกยีรติ 84 พรรษา (บางบอน) 
อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ตรวจร่างสัญญา/ขอหลักค้ำประกันสัญญา 
คิดเป็นร้อยละ 95 
2. ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
คืนเงินเข้างบกลาง 
3. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อยู่ใน
ขั้นตอนที่ 10 ตรวจร่างสญัญา/ขอหลักค้ำประกันสัญญา 
คิดเป็นร้อยละ 95 
4. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตทุอง อยู่ในขั้นตอนที่ 10  
ตรวจร่างสัญญา/ขอหลักค้ำประกันสัญญา คิดเป็นร้อยละ 95 
5. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตย กำหนดยื่นเสนอราคา
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 60 
6. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน อยู่ในขั้นตอนที่ 10 
ตรวจร่างสัญญา/ขอหลักค้ำประกันสัญญา คิดเป็นร้อยละ 95 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เนื้องานและปรับลดวงเงินโครงการฯ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับพื้นที ่และประโยชนก์ารใชง้าน การ
ให้บริการรวมถึงความปลอดภยัของเด็ก เยาวชน 
และประชาชนผู้ใช้บริการ จึงทำให้ไม่สามารถลง
นามสัญญาได้ทันภายในปีงบประมาณ 2563 
2. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชน 
3 แห่ง ประกอบดว้ย 
2.1 ศูนย์เยาวชนคลองสามวา  
2.2 ศูนย์เยาวชนจตุจกัร 
2.3 ศูนย์เยาวชนดอนเมือง 
คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการได้ขอขยาย
ระยะเวลาในการจัดทำรูปแบบรายการ พร้อมทั้ง
กำหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
สำหรับการประกวดราคาฯ ประกอบกบัได้
ดำเนินการหาตวัผู้รับจ้าง ดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) ครั้งที่ 1 แล้วปรากฏว่ามีผูย้ื่นข้อเสนอ 
และราคาถูกตอ้งครบถ้วนเพียงรายเดียว 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ จึง
ได้ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ และ
ทบทวนราคากลางงานก่อสร้างใหม่ในชว่งเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม 2563 เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้เงินกู้สำหรับใช้เป็น
เกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานกอ่สร้าง และ
ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม ่รายละเอียดตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่   
กค 0433.2/ว 281 ลงวนัที่ 19 มิถนุายน 2563  
แล้วจึงดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้างครั้งที่ 2 ขณะนี้
อยู่ระหว่างคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด
ราคาฯ 

 

 

   

7. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลาดกระบัง อยู่ในขั้นตอนที่ 11 ลงนามใน
สัญญา คิดเปน็ร้อยละ 100 
8. งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายนำ้ ติดตั้งหลงัคาคลุมสระว่ายน้ำ 
1 รายการ 
      8.1 ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ดำเนินการประกวดราคาใหม่ อยู่
ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ (ขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่ประกาศ
และเอกสารประกวดราคา รบัเอกสารการประมูล/จัดทำหนงัสอืเชิญ
ชวนให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ ร้อยละ 60) 

8.2 ศูนย์เยาวชนจตุจักร ดำเนนิการประกวดราคาใหม่ ประกาศ
ผู้ชนะ วันที่ 17 กันยายน 2563 (ขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่ประกาศ
และเอกสารประกวดราคา รบัเอกสารการประมูล/จัดทำหนงัสอืเชิญ
ชวนให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ ร้อยละ 60) 

8.3 ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ดำเนินการประกวดราคาใหม่ 
ประกาศผูช้นะ วันที่ 17 กันยายน 2563 (ขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่
ประกาศและเอกสารประกวดราคา รับเอกสารการประมูล/จัดทำ
หนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ ร้อยละ 60) 

8.4 ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) ลงนามในสัญญา 30 กันยายน 
2563 (ขั้นตอนที่ 11 ลงนามในสัญญา ร้อยละ 100) 

8.5 ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ลงนามในสัญญา 30 กันยายน 
2563 (ขั้นตอนที่ 11 ลงนามในสัญญา ร้อยละ 100) 
     8.6 ศูนย์เยาวชนหนองจอก ลงนามในสัญญา 30 กันยายน 
2563 (ขั้นตอนที่ 11 ลงนามในสัญญา ร้อยละ 100) 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

  

 

   

8.7 ศูนย์เยาวชนทวีวฒันา ลงนามในสัญญา 30 กนัยายน 2563 
(ขั้นตอนที่ 11 ลงนามในสัญญา ร้อยละ 100) 

  8.8 ศูนย์เยาวชนลุมพินี  ลงนามในสัญญา 30 กันยายน 2563 
(ขั้นตอนที่ 11 ลงนามในสัญญา ร้อยละ 100) 

  8.9 ศูนย์เยาวชนบางกะปิ  ลงนามในสัญญา 30 กันยายน 2563 
(ขั้นตอนที่ 11 ลงนามในสัญญา ร้อยละ 100) 
9. โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จัดทำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นรอ้ยละ 10 
10. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศนูย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 
อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ตรวจร่างสญัญา/ขอหลักค้ำประกันสัญญา  
คิดเป็นร้อยละ 95 

51) ร้อยละของผู้ใช้บริการใน
สถานทีบ่ริการด้านกีฬาของ
กรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ร้อยละ 90 งบประมาณทีไ่ด้รบั  
335,000 บาท 

 

 
ร้อยละ 
90.74 
 

  กำหนดทดสอบสมรรถภาพทางกายระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 
2563 ดังนี้ 
1. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2563  
ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 59 คน  
คิดเป็นร้อยละ 89.39 
2. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2563 
ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 60 คน  
คิดเป็นร้อยละ 90.90 
3. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2563 
ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 55 คน  
คิดเป็นร้อยละ 91.66 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

  

 

   

4. ศูนย์กีฬารามอินทรา ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2563 
ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91.80 
5. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 
2563 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิน้ 62 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.32 
6. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ระหว่างวนัที่ 17 – 19 กมุภาพนัธ์ 
2563 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิน้ 63 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 57 คน  
คิดเป็นร้อยละ 90.47 
7. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ระหว่างวันที่  23 – 25 กุมภาพันธ ์2563 
8. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ระหวา่งวนัที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 
9. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 
2563 
10. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2563 
11.ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2563 
12. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2563 
13. ศูนย์เยาวชนจตุจักร  
14. ศูนย์เยาวชนบางแค 
15. ศูนย์เยาวชนหนองจอก 
16. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง 
17. ศูนย์เยาวชนบางนา 
18. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน่) 
19. ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ 
20. ลานกีฬาชุมชนซอยบบุผาสวรรค์ 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

      21. ลานกีฬาชุมชนเคหะบางนา 2 
22. ลานกีฬาทรัพย์พัฒนานางเลิ้งรวมใจ 
23. ลานกีฬามสัยิดกามาลัลอีมานชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน 
24. ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จ 
พระเจ้าตากสนิมหาราช 
25. ลานกีฬาพฒัน์ 2 
26. ลานกีฬาแสงทิพย์ 
27. ลานกีฬาสวนคนันายาวรมณีย์ 
28. ลานกีฬาสาธารณะสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน 
ทั้งนี้ ได้เลื่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกายตั้งแต่ลำดับที่ 7 เนื่องจาก
สถานการณ์ ฝุ่น PM2.5 และสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

52) ร้อยละของสถานบริการดา้นกีฬา
และนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ร้อยละ 100 ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

 
ร้อยละ 
100 

 

  1. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์กีฬา ดำเนินการ
ตรวจประเมินศูนย์กีฬาและประเมินผลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 ศูนย์ 
ผ่านทั้ง 10 ศูนย์ ดังนี ้
    1) ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) 
ศูนย์กีฬารามอินทรา จำนวน 17 ข้อ ผ่าน 17 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 
    2) ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ศูนยก์ีฬาวชิรเบญจทัศ ศนูย์กีฬาอ่อนนุช  
ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน จำนวน 16 ข้อ ผ่าน 16 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 
    3) ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน จำนวน 14 ข้อ ผ่าน 14 ข้อ คิดเป็น 
ร้อยละ 100  
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

      2. กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชน ดำเนินการ
ตรวจประเมินศูนย์เยาวชน และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งระดับ
ศูนย์เยาวชน ดังนี ้
    1) ศูนย์เยาวชนมิติใหม่ จำนวน 12 ศูนย์ ได้แก่ บางกะปิ สะพานสูง 
หนองจอก จตุจักร ทวีวัฒนา ดอนเมือง ลุมพินี บางแค (เรืองสอน)  
บางขุนเทียน คลองสามวา บางกอกใหญ่ เกียกกาย เกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน 56 ข้อ ผ่าน 56 ข้อ 12 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 100 

2) ศูนย์เยาวชน ระดบั A จำนวน 12 ศูนย์ ได้แก่ วัดชัยพฤกษมาลา 
จอมทอง ทุ่งครุ คลองกุ่ม บ่อนไก่ คลองเตย บางนา ลาดกระบงั มีนบุรี 
สะพานพระราม 8 สะพานพระราม 9 หลักสี่  เกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 
54 ข้อ ผ่าน 54 ข้อ 12 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 100 
    3) ศูนย์เยาวชน ระดบั B จำนวน 11 ศูนย์ ได้แก่ วัดโสมนัส เทเวศร์ 
สวนอ้อย บางเขน เตชะวณชิ วดัฉัตรแก้วจงกลณี วัดเวฬุราชิณ อัมพวา  
วัดธาตุทอง วัดดอกไม้ วชิรเบญจทัศ เกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 54 ข้อ 
ผ่าน 54 ข้อ 11 ศูนย์ คิดเป็น ร้อยละ 100 

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน (มี 1 ตัวชี้วัด) 

53) จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬา
และนนัทนาที่มีความหลากหลาย
และสอดคล้องกับความต้องการ
เพิ่มข้ึนต่อปี 
 

1 กิจกรรม ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

 
1 กิจกรรม 

  สรุปผลการสำรวจความต้องการจัดกิจกรรมในศูนย์กีฬา และศนูย์เยาวชน 
รวมจำนวน 48 แห่ง เรียบร้อยแล้ว โดยมีสรปุผลการสำรวจความต้องการ
กิจกรรมที่ต้องการให้ศูนย์จัดเพิ่มเติม ดังนี้  
1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 
2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) คือ โยคะผู้สูงอาย ุ
3. ศูนย์กีฬารามอินทรา คือ มวยเพื่อสุขภาพ 
4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) คือ แชร์บอล 
5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช คือ เกทบอล 
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     6. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ คือ กิจกรรมวาดรูป รองลงมา คือ 
แบดมินตนั และหมากกระดาน  
7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คือ โยคะ 
8. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ คือ หมากกระดาน  
9. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน คือ มวย 
10. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน คือ Sup Board (Stand up 
Paddle Board)   
11. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี คือ แชร์บอล 
12. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ คือ โรลเลอร์สเก็ต 
13. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา คอื ฟิตเนส 
14. ศนูย์เยาวชนคลองกุม่ คือ การแต่งหนา้-ทำผมเพื่อการแสดง 
หรือการฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล หรือฟุตบอล 
15. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ คือ ว่ายนำ้ (แบบใช้ฟนิ) 
16. ศูนย์เยาวชนจอมทอง คือ ร้องเพลง 
17. ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ คือ สวดมนต์ฝึกสมาธิ  
18. ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง คอื กีฬามหาสนุกผูสู้งวัย 
19. ศูนย์เยาวชนลุมพินี คือ คีตมวยไทย/มวย/มวยไทย  
20. ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน คือ ส่งเสริมสุขภาวะผูสู้งอายุ 
21. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง คือ โยคะสำหรับผู้สูงวัย  
22. ศูนย์เยาวชนคลองเตย คือ ไลน์แดนซ์ 
23. ศูนย์เยาวชนวดัชัยพฤกษมาลา คือ อังกะลุง 
24. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง คือ เปตอง 
25. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) คือ นาฏศิลป์หุ่นละครเล็ก  
26. ศูนย์เยาวชนวดัเวฬุราชิณ คือ ยูยิตซู 
27. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 คือ รำวงผู้สูงอายุ  
28. ศูนย์เยาวชนเตชะวณชิ คือ ไลน์แดนซ์ 
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29. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา คือ ห้ิวปิ่นมากินกัน 
30. ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ คือ ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์  
31. ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ คือ แชร์บอล  
32. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา คือ เกษตรก้าวหน้า 
33. ศูนย์เยาวชนหนองจอก คือ การทำอาหารว่าง 
34. ศูนย์เยาวชนมนีบุรี คือ ยางยืดเพื่อสุขภาพ  
35. ศูนย์เยาวชนบางเขน คือ รำพัดจีน 
36. ศูนย์เยาวชนวดัดอกไม้ คือ การเตะเป้า (มวยไทย)  
37. ศูนย์เยาวชนวดัธาตทุอง คือ บาสโลป 
38. ศูนย์เยาวชนหลักสี่ คือ ผา้บาติก หรือผ้ามัดย้อม  
39. ศูนย์เยาวชนจตุจักร คือ E-Sport  
40. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 คือ การใช้โทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุ  
41. ศูนย์เยาวชนอัมพวา คือ ฮลูาฮปู 
42. ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย คือ ศิลปะบำบัด 
43. ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ คือ ฮูลาฮปู 
44. ศูนย์เยาวชนบางนา คือ สอนแต่งหน้า 
45. ศูนย์เยาวชนวดัโสมนัส คือ รำพัดจีน  
46. ศูนย์เยาวชนวดัฉัตรแก้วจงกลณี คือ ปลูกพืชผักสวนครัว  
47. ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ คือ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
48. ศูนย์เยาวชนเกียกกาย คือ ร้องเพลงพื้นบา้น 
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เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๔ ส่งเสรมิการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน กฬีาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่ออาชีพ ( มี 2 ตัวชี้วัด) 
54) จำนวนคร้ังในการจัด 
การแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬา
ตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อ 
ความเป็นเลิศและ/หรือ 
อาชีพต่อป ี
เป้าหมายปรบัลดตามแบบ
สำรวจตัวชี้วัดตามกรอบ 
การประเมินผลการปฏบิัติราชการ
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
กรณีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) 
เหตุผลเพิ่มเติม : เนื่องจากคณะกรรมการ-
จัดการแข่งขันแจ้งเลื่อนกิจกรรมและ
ยกเลิกการจัดการแข่งขัน เนื่องจาก 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้การ
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
 
 

๑๗ ครั้ง งบประมาณทีไ่ด้รบั 
135,407,400 บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
48,499,803 บาท

 

 
5 คร้ัง 

 

  1. โครงการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศระดับชาติ      
    1.1 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 
ระดับภาค จัดกิจกรรมวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2563 จ.ปราจีนบุรี  
    ผลการดำเนนิงาน ได้รับอนมุัติเงินประจำงวด จ.ปราจีนบุรี มีหนังสือ 
ขอเลื่อนการแข่งขันออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ไม่เกินวันที่ 
30 กันยายน 2563 
    1.2 การจัดส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขันกีฬาคนพิการแห่งชาต ิครั้งที่ 
37 ระดับภาค จัดกิจกรรมวนัที่ 17 – 21 สงิหาคม 2563 จ.ปราจนีบุรี  
    ผลการดำเนนิงาน ได้รับอนมุัติเงินประจำงวด จ.ปราจีนบุรี มีหนังสือ
ขอเลื่อนการแข่งขันออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ไม่เกินวันที่ 
30 กันยายน 2563 
    1.3 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 41 ดำเนนิการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง
วันที่  22 – 30 มกราคม 2563 จ.อุดรธานี ประกอบด้วย นกักีฬาชาย 
จำนวน 369 คน  นักกีฬาหญิง จำนวน 332 คน ผู้ฝึกสอนและ
เจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 156 คน รวมทั้งสิน้ จำนวน 857 คน ส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 35 ชนิดกีฬา  
    ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้อันดับที่ 1 โดยได้รับเหรียญดังนี้ 
เหรียญทอง จำนวน 105 เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 84 เหรียญ 
เหรียญทองแดง จำนวน 81 เหรียญ รวมทั้งสิ้น จำนวน 270 เหรียญ  
หมายเหตุ : โดยในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 42 
กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 
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20 – 30 มกราคม 2564 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน “กรุงเทพเกมส์” 
สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน “น้องไทรย้อย” 
     1.4 การจัดส่งนักกีฬาเข้ารว่มการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  
คร้ังที่ 36 ระดับภาค จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 4 – 14 พฤศจิกายน 2562 
จ.ตราด กรุงเทพมหานครส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขนั จำนวน 47 ชนดิกีฬา 
นักกีฬาที่สง่เข้าแข่งขัน นักกีฬาชาย จำนวน 605 คน นักกีฬาหญิง 
จำนวน 556 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 227 คน รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 1,388 คน  
    ผลการแข่งขัน  กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ ณ จ.ตราด จำนวน 1,221 คน 
ประกอบด้วย นักกีฬาชาย จำนวน 517 คน หญิง จำนวน 482 คน  
ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 222 คน ในจำนวน 39 ชนิดกีฬา 
     1.5 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 
36 ระดับชาติ จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 19 – 29 มีนาคม  2563 จ.ตราด  
     ผลการดำเนนิงาน เลื่อนกำหนดการแข่งขันเนื่องจากสถานการณ์ 
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดย
กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที ่18 – 28 เมษายน 2564 
     1.6 การจัดส่งนักกีฬาเข้ารว่มการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 23 จัดกิจกรรมเม่ือวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2563 
จ.สุพรรณบุรี เลื่อนจัดการแข่งขันเนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้ว 
ตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 
     1.7 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 
ระดับภาค สง่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อวันที่ 8 – 14 ธันวาคม 
2562 จ.ตราด กรุงเทพมหานครส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 
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14 ชนิดกีฬาประกอบด้วย นักกีฬาชาย จำนวน 221 คน นักกีฬาหญิง 
จำนวยน 102 คน ผูฝ้ึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 52 คน รวม
จำนวน 375 คน  
    ผลการแข่งขัน นักกีฬาชาย จำนวน 221 คน ผา่นการคัดเลอืก 
จำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 74.66 นักกีฬาหญิง จำนวน 102 คน  
ผ่านการคัดเลือก จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 84.31 
    1.8 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 
ระดับชาติ จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 24 – 30 เมษายน 2563 จ.ตราด  
    ผลการดำเนนิงาน ได้รับอนมุัติเงินประจำงวด เลื่อนการจัดการ
แข่งขันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด 19) จัดกิจกรรม 5 – 11 พฤษภาคม 2564 
     1.9 การจัดส่งนักกีฬาเข้ารว่มการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จัดกิจกรรมเมื่อวันที่  
13 – 16 กรกฎาคม 2563 จ.นครศรีธรรมราช  
     ผลการดำเนนิงาน ได้รับอนมุัติเงินประจำงวด เลื่อนการจัดการ
แข่งขันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด 19) ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้ว ตามหนังสือ ที่  
กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ระดบันานาชาติ 
     1.10 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก คร้ังที่ 54  
จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2563 ณ สาธารณรัฐ
ฮังการ ี 
     ผลการดำเนนิงาน อนุมัติเงนิประจำงวดแลว้ ยกเลิกการจัดการ
แข่งขันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด 19) ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้ว ตามหนังสือ ที่  
กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

     1.11 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of 
The Gulf Regatta 2020 จัดกิจกรรมเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563  
    ผลการดำเนนิงาน เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  โดยกำหนด
จัดในปงีบประมาณ 2564 ระหวา่งวนัที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564  
ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496  
ลงวันที่ 9 มิถนุายน 2563 
     1.12 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asia Junior 
Sports Exchange Games 2020 ครั้งที่ 14 จัดกิจกรรมเดือน
สิงหาคม 2563 ประเทศญี่ปุน่ 
    ผลการดำเนนิงาน ยกเลิกการจัดการแข่งขันเนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ขออนุมัติ
โอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่  
9 มิถุนายน 2563 
    1.13 ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการศูนยฝ์ึกกีฬาเยาวชน ประจำปี 2563  
          1) คา่อาหารทำการนอกเวลาราชการ  เบิกจา่ยเปน็ประจำทุกเดือน 
          2) ค่าใช้จ่ายในการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อยู่ระหว่างขอ
อนุมัติเงินประจำงวด สำหรับค่าใช้จ่ายเดือนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม 
2563 ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
          3) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพค์ู่มือศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ยกเลกิตาม
หนังสือที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ฯ และหมวด
รายจ่ายอื่นทีย่ังไม่ก่อหนี้ผูกพนัไว้ก่อนตามหนังสือสำนักงบประมาณ 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มนีาคม 2563 โดย
อนุมัติโอนเข้างบกลางแลว้ 
2. โครงการกีฬาเพื่ออาชีพ 
     2.1 ส่งทีมฟุตซอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอล 
หญิงไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2563” เลื่อนการแข่งขันมาเป็นเดอืน
สิงหาคม 2563 มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 8 ทีม แข่งขันเสร็จสิ้น 1 แมตซ์ 
ทีมกรุงเทพมหานครอยู่อันดับที ่4 ของตาราง เบิกจ่ายแลว้ จำนวน 
582,500 บาท 
     2.2 ส่งทีมฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน 
ฟุตบอลลีกหญิงอาชพี “thai women’s leage 2020” กำหนดการ
แข่งขันรอหนังสือแจ้งจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ยกเลิกการ
จัดการแข่งขัน ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้ว ตามหนังสือ ที่  
กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 
    2.3 ส่งทีมฟุตซอลชายกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลลีก 
ดิวิชั่น 1”  เริ่มการแข่งขันเดือนกรกฏาคม 2563 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 
8 ทีม แข่งขันเสร็จสิ้น 7 แมตซ ์ทีมกรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับที่ 4 
เบิกจ่ายแล้วจำนวน 582,500 บาท 

55) จำนวนทุนการศึกษา 
ที่กรุงเทพมหานครมีให้กับ 
ผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นด้าน
กีฬาและนันทนาการ 
เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย: 
เนื่องจากตัวชีว้ัดนี้ประกอบไปด้วยผล
การดำเนินงานของ 2 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น
กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) คร้ังที่ 
15 ประจำปี 2563  

๑,๓๕๐ ทุน งบประมาณทีไ่ด้รบั 
883,000 บาท 
งบประมาณทีใ่ช ้
883,000 บาท 

 

  
ร้อยละ 

64 
 

 1. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 
15 ประจำปี 2563 ประกาศรับสมัครและให้ส่งผลงานเพื่อคัดเลือก
เยาวชนดีเดน่แยกตามกลุ่มเปา้หมาย ตั้งแต่เดือนมกราคม – 16 มีนาคม 
2563 คณะกรรมการพจิารณาคดัเลือกผลงานเยาวชนดีเดน่กรุงเทพมหานคร 
(ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 – 15, 18 
พฤษภาคม 2563 มีผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน 64 ผลงาน จาก 132 
ผลงาน ดำเนินการจัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลเยาวชนดีเดน่
กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 1 
สิงหาคม 2563 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 โดยนายเกรียงยศ สุดลาภา  
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

2. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศ (การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาต ิครั้งที่ 36 
ระดับชาติ) 
ซ่ึงในงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถ
จัดโครงการได้เพียง 1 โครงการ คือ 
โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น
กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) คร้ังที่ 
15 ประจำปี 2563  
(ผลการดำเนินงาน จำนวน 64 ทุน) 
ส่วนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศ (การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาต ิครั้งที่ 36 
ระดับชาติ) ไม่สามารถดำเนินการได้ 
เนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
ยกเลิกการจัดการแข่งขัน เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) และได้เลื่อน
กำหนดการจัดกิจกรรมไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 
18 – 28 เมษายน 2564) ซ่ึงใน
รายการนีจ้ะมีเด็กและเยาวชนที่ได้รับ
ทุนการศึกษาจากการแข่งขันกีฬา รวมแล้ว 
1,000 กวา่ทุน จึงทำให้เมื่องดจัด
กิจกรรมแล้วส่งผลต่อค่าเป้าหมายที่
กำหนดไว ้

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัลแก่
เยาวชน  
2. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ) การกฬีาแห่ง
ประเทศไทยยกเลิกการจัดการแข่งขัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) และได้เลือ่น
กำหนดการจัดกิจกรรมไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 
18 – 28 เมษายน 2564) 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.6 ทั้งสิ้น 55 ตัวชี้วัด 50 5 0  
รวมตัวชี้วัดด้านที่ 1 ทั้งสิ้น 126 ตัวชี้วัด 102 18 6  

 
 
 



86 
 

ตัวช้ีวัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร กทม. ประกอบด้วย 3 มิต ิ3 เป้าหมาย 5 เป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
เป้าหมายที่1.1.3 กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.3.3 ควบคุมฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร 
1)ร้อยละของการแก้ไขปัญหามลพิษทาง
อากาศตามข้อเสนอและมาตรการ 
 

ร้อยละ 
65 

 
ร้อยละ 
98.67 

  จำนวนการรายงานผลดำเนินการตามข้อเสนอและมาตรการควบคุม
มลพิษทางอากาศที่หน่วยงานตอบกลับคิดเป็นคา่เฉลี่ยร้อยละ 98.67 
ของจำนวนหนงัสือสั่งการกรณีข้อมูลคุณภาพอากาศมีค่าเกินมาตรฐาน 
ผลการดำเนนิการสงูกว่าเปา้หมายที่กำหนด 

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนมิติที่ 1.1 ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด 1 0 0  
มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ (มี 1 เป้าหมาย 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด 2 โครงการ) 
เป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ  (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วดั) 
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุน และน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการ
จัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) ความสามารถในการจัดหาพืน้ที่เพื่อพัฒนา
ฟื้นฟูให้เป็นแหล่งรองรับ นำ้ฝนและนำ้หลาก
หรือพื้นที่ชะลอนำ้ (แก้มลิง)  

2 แห่ง  
3 แห่ง 

  ปี 2563 มีการก่อสร้างแก้มลิง 1 แห่ง คือ โครงการก่อสร้างแก้มลิง
เบญจกิติ ซึ่งผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างตอกเสาเข็มติดตั้งแผงกันดิน 
บน - ลา่งขุดลอกพร้อมขนย้าย คิดเป็นร้อยละ 66.5 

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนมิติที่ 1.4 ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด 1 0 0  
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ตัวชี้วัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ 1.6 ปลอดภัยโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย(มี 2 เป้าหมาย 3 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 5 โครงการ) 
เป้าหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจติมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพ (มี 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วดั 3 
โครงการ/กิจกรรม) 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.1 ส่งเสรมิให้ประชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพที่ดี 
1) จำนวนโลหิตที่ได้รับจากการบริจาค (โครงการ 
บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคล 
พระราชพิธบีรมราชาภิเษก)  
(ตัวชี้วัดตามภารกิจเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของ สนพ.) 

6,800 unit  
10,280 

unit 

  รวมได้จำนวนโลหิตที่ได้รับจาการบริจาคจำนวน 10,280 unit 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.5 ส่งเสรมิสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพเพ่ือให้มีสขุอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วดั 2 
โครงการ/กิจกรรม) 
2) ร้อยละของสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะ
กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในอาคาร
สถานที่ให้มีสุขลักษณะปลอดโรคปลอดภัย 
(ตัวชี้วัดตามภารกิจเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของ สนอ.) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

 
 

 
ร้อยละ 
100 

  ตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบการผลิตน้ำแข็ง จำนวน 71 
แห่ง หยุดประกอบการชั่วคราว จำนวน 4 ราย เลิก จำนวน 1 ราย 
คงเหลือ จำนวน 66 ราย และผ่านเกณฑ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน (มี ๑ เป้าประสงค์ ๒ ตวัชี้วัด ๒ โครงการ/กิจกรรม) 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 
3) ร้อยละของผู้บริโภคได้รบัการ
พิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเช้า
ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ร้อยละ ๑๐๐  
ร้อยละ
๑๐๐ 

  ฝ่ายสิง่แวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ๕๐ เขต ดำเนินการสุ่มตรวจสถาน
ประกอบการที่จำหนา่ยกระเชา้ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่เข้าร่วม
โครงการควบคุมคุณภาพสนิค้าของกรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๒๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรณีที่ผู้บริโภคไม่พึงพอใจในคุณภาพของสนิค้าในกระเชา้ของขวัญ 
ปีใหม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดย 
ผลดำเนินการสุ่มตรวจสถานประกอบการ จำนวน ๕๕๑ แห่ง ไม่มีการร้องเรียน   
หรือมีการนำสินค้าในกระเชา้ของขวัญปีใหม่มาแลกเปลี่ยน/คืน 

4) ร้อยละของสถานประกอบการ
ที่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ/
น้ำแข็งทางห้องปฏิบัติการ และ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ร้อยละ ๗๐  
ร้อยละ 
99.1 

  1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนำ้บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็ง  
โดยดำเนินการตรวจน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากสถานประกอบการ จำนวน 
150 แห่ง จากเป้าหมาย 165 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 90.9) ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 
148 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 98.7) และตรวจนำ้แข็งจากสถานประกอบการ จำนวน  
69 แห่ง จากเป้าหมาย 71 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 97.2) ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 
69 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
2. สรุปจำนวนสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และนำ้แข็งที่
ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คือ 219 แห่ง จากเป้าหมายรวม 236 แห่ง ได้ร้อยละของ
สถานประกอบการที่ได้รบัการตรวจคุณภาพน้ำ/นำ้แข็งได้ตามเป้าหมาย คือร้อยละ 92.8  
3. สรุปจำนวนสถานประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และนำ้แข็งที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 217 แห่ง จากสถานประกอบการที่เก็บตวัอย่างส่งตรวจทั้งหมด 
219 แห่ง ได้ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รบัการตรวจคณุภาพนำ้/นำ้แข็งและผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน คิดเปน็ร้อยละ 99.1  

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนมิติที่1.6 ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด 4 0 0  
รวมตัวชี้วัดสนับสนุนด้านที่ 1 ทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด 6 0 0  
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน 

ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย ได้กำหนดความปลอดภัยไว้ 6 มิติ ประกอบด้วยปลอดมลพิษ ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติดปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติสิ่งก่อสร้างปลอดภัยปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย โดยมีรายละเอียด
ผลการดำเนินงานสำคัญในแต่ละมิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1.1 ปลอดภัยมลพิษ 
 เป้าหมายที่ 1.1.1 แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ดำเนินการภายใต้ 9 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการบรรลุ 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 55.56
และไม่บรรลุ 4 ตัวชี้วัด (รวมถึงตัวชี้วัดหลักท่ีมีตัวชี้วัดย่อยบางตัวไม่บรรลุ) คิดเป็นร้อยละ 44.44 โดยสถานการณ์
คุณภาพน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เนื่องจากมีปริมาณฝนน้อยจึงมีน้ำมาเจือจางความสกปรกลดลง อย่างไรก็ตาม 
คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครยังเป็นไปตามเป้าหมาย โดยผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ จำนวน 310 จุด พบว่า มีค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 54.8 สูงกว่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้ร้อยละ 40 ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 2.9 สูงกว่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้ร้อยละ 2.5 และค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 5.2 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
ร้อยละ 2.5 ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ได้ส่งผลกระทบต่อมาตรการ
ลดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิดและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้การแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำเผชิญกับปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินการ 
 เป้าหมายที่ 1.1.2 มุ่งให้กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งปริมาณขยะ 
ที่เกิดขึ้นกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้จัดเก็บ รวบรวมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ไม่ให้มีขยะตกค้าง และนำไปกำจัด 
อย่างถูกสุขลักษณะให้หมดวันต่อวันทุกวัน โดยสร้างวินัยประชาชนด้วยการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ 
ในการตรวจและจับปรับการทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ การลักลอบทิ้งมูลฝอยในที่รกร้างว่างเปล่า และสร้างวินัย
และจิตสำนึกการคัดแยกขยะในโรงเรียน โดยอบรมนักเรียนให้ลดและคัดแยกขยะ จัดระบบถังรองรับมูลฝอยแยก
ประเภท ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด เก็บรวบรวมและขนส่ง 
ไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ โดยแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
 1. การจัดการขยะที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาปริมาณมูลฝอยที่เพ่ิมขึ้นสามารถทำได้โดย
การส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในสังคม ซึ่งกรุงเทพมหานครกำหนดแนวทางจัดการขยะในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี พ.ศ. 2556  
ถึง 2575 โดยมีวิสัยทัศน์ “มุ่งเน้นจัดการขยะ ที่แหล่งกำเนิด โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวคิดของเสียเหลือศูนย์ 
(Zero waste Management)” โดยการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และทำให้มูลฝอยเหลือน้อยที่สุดและกำจัด 
ที่เหลือ (Residue) ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล ซึ่งมีเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำกลับ 
ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 20 โดยผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 51.76 
 2. การจัดการขยะที่กลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขยะที่เกิดข้ึนในแต่ละวันกรุงเทพมหานครได้จัดรถเก็บ
ขนมูลฝอยให้ทุกสำนักงานเขตเข้าบริการจัดเก็บขยะ เพื่อนำเข้าสู่ระบบกำจัดอย่างทั่วถึง โดยส่วนใหญ่เป็นขยะท่ัวไป 
และบางส่วนได้จัดเก็บแยกประเภท เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและลดปัญหาเรื่องร้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. การจัดการขยะที่ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ ขยะที่จัดเก็บได้จาก 50 เขต จะถูกขนส่งไปยัง 
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม โดยนำไปกำจัดด้วยวิธีต่าง ๆ  
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเน้นสิ่งที่เหลือจากการกำจัดนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด  
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 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และผลกระทบ
จากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงทำให้โครงการที่เกี่ยวกับคนจำนวนมากต้องชะลอออกไปก่อน 
 เป้าหมาย 1.1.3 มุ่งให้กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้วยการลดจำนวนยานพาหนะ
ที่ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมและควบคุมฝุ่นจากกิจกรรม
การก่อสร้างอาคาร โดยจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานยังคงเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 7.41 การปรับปรุงระบบ
การจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศให้ครอบคลุม มีข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่ยัง
ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ทั้งในส่วนของข้อมูลคุณภาพอากาศท่ีมีการตรวจวัดในพ้ืนที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียง 
ร้อยละ 97.21 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 98.26 และฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 92.23 แต่สำหรับก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 99.73 สูงกว่าเป้าหมาย ทั้งนี้ การเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ 
ด้วยการพัฒนาระบบในรูปแบบแอพพลิเคชั่นรายงานคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร (AirBkk) สามารถดำเนินการ
แล้วเสร็จและเผยแพร่ให้ผู้สนใจดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว สำหรับการควบคุมฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร 
เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้แผนปฏิบัติการตรวจสอบ
อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างต้องล่าช้าออกไปโดยได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเตือนการนำส่งรายงานผล 
การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาต
ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้หน่วยงานกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศตามข้อเสนอ
และมาตรการในช่วงวิกฤต PM2.5 ได้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 
 เป้าหมาย 1.1.4 มุ่งให้กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยเฉพาะระดับเสียงในบรรยากาศ
บริเวณพ้ืนที่ทั่วไปและจัดการให้เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียงมีแนวโน้มลดลง ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียง 
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ตรวจวัดได้ 53.5-63.4 เดซิเบลเอ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของ
การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียง ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการที่มี
การจัดให้มีมหรสพการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวงฯ ที่เคยถูกร้องเรียนว่าประกอบกิจการส่งเสียงดังเมื่อปี พ.ศ. 2562 
โดยทำการปรับปรุงแก้ไขและได้รับการตรวจสอบด้านสุขลักษณะครบถ้วนเรียบร้อยแล้วซึ่งผู้ที่เคยร้องเรียนหรือผู้พัก
อาศัยใกล้เคียงไม่ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงรบกวนแล้ว จึงยุติเหตุรำคาญและไม่ต้องมีการตรวจวัดระดับเสียง
รบกวน 

มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
 การดำเนินงานในมิติที่ 1.2 มุ่งหวังการพัฒนามหานครใน 2 เรื่องสำคัญ คือ เสริมสร้างความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน และการขจัดปัญหายาเสพติด โดยภาพรวมการดำเนินงานในส่วนของการสร้างความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมโดยการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้ว 
58,000 ตัว ซึ่งในปี 2563 กรุงเทพมหานครมีแผนกำหนดติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 3,000 ตัว แต่ปัจจุบันได้
ดำเนินการเกินค่าเป้าหมายแล้ว โดยติดตั้งจำนวนทั้งสิ้น 3,342 ตัว นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือ
เสริมสร้างความปลอดภัยและลดจุดเสี่ยงต่อจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม รวมทั้งการดำเนินการเชิงรุกด้วย 
การจัดชุดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตราสภาพแวดล้อมและเฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณพ้ืนที่/จุดเสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรมซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน  

เนื่องจากในปัจจุบันประเด็นปัญหาเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ
ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกกรุงเทพมหานครก็ตาม ดังนั้น ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงอยู่ที่การบูรณาการ
ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้จึงควรนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายใน
กรุงเทพมหานคร เช่น สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา และหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร 
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เช่น กองบัญชาการตำรวจนครบาล ภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมกันวางแนวทางหรือแผนงานร่วมกันเพื่อดำเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการระบุพ้ืนที่เสี่ยง ประเด็นปัญหา แนวทางการดำเนินการ วิธีการติดตาม
และประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อการปัญหาความปลอดภัยได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ และทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งกรุงเทพมหานครอาจต้องแสดงบทบาทเชิงรุกในการนำหน่วยงาน ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
เข้ามาร่วมดำเนินการ 
 ในส่วนของการขจัดปัญหายาเสพติด กรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาได้มีโครงการจัดอบรมให้ความรู้ 
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา แต่เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จึงจำเป็นต้องงดการจัดอบรมและกิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน นอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ได้ดำเนินการทั้งการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด  
การป้องกันผู้เสพรายใหม่ ตลอดจนการบำบัดรักษาและติดตามผู้ผ่านการบำบัด โดยสถานการณ์การดำเนินงานในปี พ.ศ. 
2563 พบว่า มีหลายโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ทำให้โครงการ/กิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือต้องมีการชุมนุมระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชน นักเรียน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่
ทำให้ต้องมีการปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจากการพิจารณาแนวโน้มผลการดำเนินงาน
พบว่า โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่สามารถบรรลุผลสำเร็จที่กำหนดได้ แต่อาจมีบางตัวชี้วัดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม
ค่าเป้าหมาย อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ร้อยละการบำบัดของผู้ที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษา
แบบครบกำหนด เนื่องจากร้อยละ 50 ของผู้เข้ารับการบำบัดจะเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด และส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้างในกรุงเทพมหานคร แต่ด้วยการระบาดของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ทำให้คนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและเดินทางกลับภูมิลำเนา จึงทำให้ไม่สามารถเข้ารับการบำบัดได้ครบ  
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 
ในประเด็นความปลอดภัยจากอุบัติเหตุก็เช่นเดียวกับประเด็นปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

นั้นคือ มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกกรุงเทพมหานครก็ตาม ดังนั้น ความสำคัญในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวจึงอยู่ที่การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดพ้ืนที่เสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ การดำเนินการเพ่ือป้องกัน/แก้ปัญหาเพ่ือลดอุบัติเหตุ การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ 
เพ่ือประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจุบันได้มีการดำเนินโครงการ Zero Accident Zone ซึ่งเป็นโครงการเชิงบูรณาการท่ีกรุงเทพมหานคร 
โดย ศปถ. กทม. ได้ผลักดันเพ่ือนำไปสู่การลดอุบัติเหตุ โดยมี ศปถ. เขต (ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลายภาคส่วน) 
เป็นหน่วยงานที่คอยขับเคลื่อนและสร้างความร่วมมือในระดับพื้นท่ีร่วมถึงประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อมุ่งไปสู่
เป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็น “เมืองไร้อุบัติเหตุ (Zero Accident)” ซึ่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ได้ประกาศในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต (ศปถ. เขต) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  
25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีความคืบหน้า ดังนี้ 

1. จุดเสี่ยงอุบัติเหตุซึ่ง ศปถ. เขต ทั้ง 50 เขต กำลังรวบรวมเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข มีทั้งหมด 154 จุด 
ดำเนินการแก้ไขแล้ว 37 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการ 110 จุด ดำเนินการปงีบประมาณถัดไป 7 จุด ทั้งนี้มีการจัดส่งจดุเสี่ยงฯ 
แล้ว 37 เขต จากทั้งหมด 50 เขต  

2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ต่าง ๆ เพ่ือสร้างความตระหนักให้สังคมต่อปัญหาอุบัติเหตุมากขึ้น 
ร่วมถึงจัดทำสื่อสารต่าง ๆ ด้วย เช่น สติ๊กเกอร์ติดรถ Page on Facebook รณรงค์ช่วงเทศกาล การให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชน เป็นต้น 
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มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
ผลการดำเนินการตามเป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟ้ืนคืนจากภัยพิบัติ 

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุนและน้ำหลาก 
เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยจากปัญหา 
น้ำท่วมทีท่วีความรุนแรงขึ้นในอนาคต ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขยายตัวของเมือง อย่างไรก็ตาม
กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมด้วยมาตรการต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2563 เช่น การก่อสร้างระบบ
ป้องกันน้ำท่วม สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ และปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม อีกทั้งได้ดำเนินการ 
ขุดลอกคู คลอง ปรับปรุงท่อระบายน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุด สำหรับการฟื้นฟูสภาพ 
ป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นยังไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
หลักท่ีกำหนดไว้ เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งผลการพิจารณา EIA ผ่านเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2562 และจะต้องดำเนินการก่อสร้างคันหินรอดักตะกอนหลังได้รับงบประมาณ โดยใช้เวลาดำเนินการ 3 ปี หลังจากนั้น
จะได้มีการปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม ส่วนการป้องกันด้านสาธารณภัยจะต้องดำเนินการก่อสร้างสถานีดับเพลิงเพ่ือให้
กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร สำรวจข้อมูลชุมชนแออัดที่ยังไม่ได้
รับการประเมินความเสี่ยง จัดตั้งคลังข้อมูลด้านสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานได้ จัดหาอาสาสมัครและฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชนต่าง ๆ เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ในเบื้องต้นส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ให้ความรู้ด้านสาธารณภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงเรียน ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ 
 มิติที่ 1.5 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง 

ในประเด็นปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างก็เช่นเดียวกับประเด็นปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั้น 
คือ มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวจึงอยู่ท่ีการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดพ้ืนที่เสี่ยงการ
เกิดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง การป้องและการแก้ไขปัญหา การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ 
 นอกจากนี้ ยังควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเกิดอุบัติภัยจาก
สิ่งก่อสร้างที่เชื่อถือได้เพราะจะไม่ทำให้ข้อมูลเกิดการทับซ้อนและคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความจริง เพื่อนำไปกำหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาเพราะแต่ละพ้ืนที่อาจมีปัจจัยในการเกิดอุบัติภัยที่แตกต่างกัน 

มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
มุ่งให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของการบริโภคอาหารและลดความสูญเสียจากโรคคนเมือง 

ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สำคัญตลอดจนเพิ่มการเข้าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สุขาภิบาลอาหาร สนับสนุนการ 
ออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและดำเนินการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างความเข้าใจ
แก่ประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และมีสุขภาวะที่ดีต่อไป โดยในปี พ.ศ. 2563 ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก จำนวน 55 ตัวชีว้ัด ตัวชี้วัดสนับสนนุการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ตัวชี้วัด รวมจำนวน 59 ตัวชี้วัด บรรลุผล 
จำนวน 54 ตัวชีว้ัด คิดเป็นร้อยละ 91.53 ไม่บรรลุผล 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 8.47 

การส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบตื่นตัวและกระตือรือร้นโดยประชาสัมพันธ์ให้ชาว กทม. ทราบถึง 
การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index (BMI)) และการให้บริการของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของ 
กทม. ส่งเสริมให้ชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรงจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์กีฬาและศูนย์สร้างสุขทุกวัยของ กทม. 
จัดบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือให้เข้าถึงประชาชนรวมทั้งสนับสนุนให้ศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัยและ 
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ลานกีฬา กทม. ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานอีกทั้งสำรวจความต้องการในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และ
ประกอบกิจกรรมนันทนาการในสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของ กทม.โดยเพิ่มประเภทกิจกรรมให้มี 
ความหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการตลอดจนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันและจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือให้เป็นที่สนใจของประชาชน และเกิดเป็นแรงบันดาลใจจนเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาและ 
ออกกำลังกาย ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรงและสุขภาพใจที่เข้มแข็งปลอดจากโรคคนเมืองที่เป็น 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและปัญหาด้านสุขภาพจิต  
เป็นต้น 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน   

มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
 เป้าหมายที่ 1.1.1 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ 

(1) การจัดการคุณภาพน้ำ - ระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีการใช้งานไม่เต็มศักยภาพ น้ำเสีย  
ไม่เข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย  

(2) การจัดการคุณภาพน้ำ - ท่อรวบรวมน้ำเสียไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของโครงการ 
(3) การจัดการคุณภาพน้ำ - การใช้ประโยชน์จากน้ำที่ผ่านการบำบัดมีน้อย 
(4) การจัดการคุณภาพน้ำ - น้ำเสียมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 
(5) การจัดการคุณภาพน้ำ - การมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

ในการจัดการน้ำเสียมีน้อย 
• ด้านกฎหมาย 

(1) การจัดการคุณภาพน้ำ - ข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียอยู่ระหว่างการปรับปรุง 
(2) การจัดการคุณภาพน้ำ -การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private 

Partnership) ในโครงการบำบัดน้ำเสีย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 
ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน 

(3) การจัดการคุณภาพน้ำ - การบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการหรือผู้ที่ฝ่าฝืนลักลอบ
ปล่อยน้ำเสียยังไม่เข้มงวด   

• ด้านทรัพยากร 
(1) การจัดการคุณภาพน้ำ - ระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีจำนวนไม่เพียงพอ 
(2) การจัดการคุณภาพน้ำ - พ้ืนที่ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมีจำกัด 
(3) การจัดการคุณภาพน้ำ - ความล้าสมัยของเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องจักรในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ำ 
(4) การจัดการคุณภาพน้ำ - บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียมีน้อย  

ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในสาขาวิชาชีพที่ต้องการอย่างเพียงพอ หรือจำเป็นต้องใช้บุคคลที่มีความรู้หลายด้าน 
• ด้านงบประมาณ 

(1) การจัดการคุณภาพน้ำ - การลงทุนก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมต้องใช้งบประมาณสูง 
(2) การจัดการคุณภาพน้ำ - การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียยังไม่สามารถดำเนินการได้ 
(3) การจัดการคุณภาพน้ำ - การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) โครงการบำบัดน้ำ

เสียไม่มีผู้เสนอราคา  
(4) การจัดการคุณภาพน้ำ - การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการบำบัดน้ำเสียล่าช้า 
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• อ่ืน ๆ 
(1) การจัดการคุณภาพน้ำ - สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด 19) ทำให้โครงข่ายระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค 
ข้อเสนอแนะ   

• บริหารจัดการ 
(1) การจัดการคุณภาพน้ำ - ประเมินความคุ้มค่าโครงการบำบัดน้ำเสียที่เปิดดำเนินการ

สำรวจและเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียจากชุมชนและสถานประกอบการมายังระบบบำบัดน้ำเสียรวมในพื้นที่  
โรงควบคุมคุณภาพน้ำที่มีศักยภาพคงเหลือ 

(2) การจัดการคุณภาพน้ำ - ศึกษาทบทวนพ้ืนที่บริการบำบัดน้ำเสีย ก่อสร้างท่อรวบรวม 
น้ำเสียเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมพ้ืนที่โครงการ  

(3) การจัดการคุณภาพน้ำ - ก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัด เพ่ิมจุดจ่ายน้ำ ลงทุนจัดหา
ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นสูง (Advanced Treatment) ที่สามารถกำจัดโลหะหนักและเชื้อโรคได้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
ที่ผ่านการบำบัดให้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการใช้น้ำซ้ำของประชาชน 

(4) การจัดการคุณภาพน้ำ - สร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการ
ดูแลรักษาแหล่งน้ำและประหยัดการใช้น้ำเท่าที่จำเป็น    

(5) การจัดการคุณภาพน้ำ - จัดช่องทางให้ภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
ได้แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลหรือคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กำหนด
มาตรการจูงใจ/ชดเชยแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสีย 

• ด้านกฎหมาย 
(1) การจัดการคุณภาพน้ำ - เร่งปรับปรุงข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียให้แล้วเสร็จ 
(2) การจัดการคุณภาพน้ำ - แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพ่ือช่วยให้คำปรึกษาในการ

ร่วมทุนโครงการบำบัดน้ำเสียกับภาคเอกชน (Public Private Partnership) 
(3) การจัดการคุณภาพน้ำ - ตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียของชุมชนและสถานประกอบการ 

อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ข้อมูลผลการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียสู่สาธารณะ 
• ด้านทรัพยากร 

(1) การจัดการคุณภาพน้ำ - ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพ่ิมให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
และศักยภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงาน 

(2) การจัดการคุณภาพน้ำ - เน้นออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้ประหยัดพื้นที่และพลังงาน  
นำมาตรการผังเมืองมาใช้ในการจัดหาที่ตั้งโรงควบคุมคุณภาพน้ำ 

(3) การจัดการคุณภาพน้ำ - สำรวจและวางแผนการจัดหาเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องจักรใน
การจัดการน้ำเสียทดแทนของเดิมที่ล้าสมัย ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม การถ่ายโอนเทคโนโลยี หรือขยายตลาดธุรกิจการ
บำบัดน้ำเสีย  

(4) การจัดการคุณภาพน้ำ - ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง
และเดินระบบบำบัดน้ำเสียเอง ส่งเสริมการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ลดการจ้างที่ปรึกษาหรือหน่วยงาน
ภายนอกดำเนินการ (Outsourcing)  

• ด้านงบประมาณ 
(1) การจัดการคุณภาพน้ำ - ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนก่อนก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสีย 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ  
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(2) การจัดการคุณภาพน้ำ - ขอรับการสนับสนุนด้านนโยบายและการผลักดันให้มีการจัดเก็บ
ค่าบริการบำบัดน้ำเสียจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

(3) การจัดการคุณภาพน้ำ - ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างเน้นเจาะกลุ่มภาคเอกชนที่มี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการน้ำเสีย ฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

(4) การจัดการคุณภาพน้ำ - จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินโครงการบำบัดน้ำเสียตามกรอบ
ระยะเวลา จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีกลไกติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

• อ่ืน ๆ 
การจัดการคุณภาพน้ำ - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด 19) จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนในโครงข่ายระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย โดยควร
ดำเนินการฆ่าเชื้อโรคในโรงบำบัดน้ำเสียและสถานีสูบน้ำ และอาจตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ผ่าน 
น้ำเสียในชุมชนของแต่ละโรงควบคุมคุณภาพน้ำ เพ่ือเตือนภัยการระบาดและระบุพิกัดพ้ืนที่การระบาดจากพ้ืนที่บริการ
บำบัดน้ำเสีย 

คาดการณ์แนวโน้ม 
• บริหารจัดการ 

การจัดการคุณภาพน้ำ - แนวทางการทำงานมีแนวโน้มจะต้องศึกษาทบทวนแผนแม่บท 
การจัดการน้ำเสียใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ควบคู่กับส่งเสริมการลดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด
อย่างต่อเนื่อง โดยนำมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมายมาผสมผสานใช้ร่วมกัน  

• ด้านกฎหมาย 
การจัดการคุณภาพน้ำ - แนวทางการทำงานมีแนวโน้มจะต้องปรับปรุงกฎหมายมลพิษทางน้ำ

และมาตรฐานด้านคุณภาพน้ำให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนเร่งรัดการออกข้อบัญญัติการจัดเก็บ  
ค่าบำบัดน้ำเสียให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

• ด้านทรัพยากร 
การจัดการคุณภาพน้ำ - แนวทางการทำงานมีแนวโน้มจะต้องวางแผนการจัดการน้ำเสียให้

เหมาะสมกับศักยภาพของหน่วยงานและทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเฉพาะไม่ควรเลือกใช้เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียที่มีความ
ยุ่งยากเกินกว่าขีดความสามารถของบุคลากรจะบริหารจัดการเอง หรือการลงทุนจัดหาเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องจักร 
ต้องคำนึงถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและประมาณการรายได้ของกรุงเทพมหานคร 

• ด้านงบประมาณ 
การจัดการคุณภาพน้ำ - แนวทางการทำงานมีแนวโน้มจะต้องระดมทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก โดยการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนในการก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียที่ต้องใช้งบประมาณสูง  
และจัดหารายได้เพ่ิมด้วยการใช้มาตรการจัดเก็บค่าน้ำเสีย 

• อ่ืน ๆ 
การจัดการคุณภาพน้ำ - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด 19) แนวทางการทำงานมีแนวโน้มจะต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบหรือกำจัดเชื้อโรคในกระบวนการ
บำบัดน้ำเสีย รวมถึงปรับเปลี่ยนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นแบบ New Normal ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์มากขึ้น 
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 เป้าหมายที่ 1.1.2 
ปัญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ 
- ระบบการกำจัดมูลฝอยยังไม่สามารถนำขยะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ปัญหาขยะตกค้างในที่รกร้างว่างเปล่า และการทิ้งขยะนอกเวลา 

• ด้านกฎหมาย   
1. ขาดกลไกทางกฎหมายที่เหมาะสมในการควบคุมและ คัดแยกมูลฝอย  
2. ขาดมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างจริงจัง  
3. ขาดข้อกฎหมายในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด  
4. กรุงเทพมหานครยังคงใช้อัตราค่าธรรมเนียมอัตราเดิม ถึงแม้ว่าข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ตามกฎหมายการสาธารณสุขจะผ่านการพิจารณาแล้ว 
แต่ยังคงชะลอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ออกไปเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวกระทบภาคครัวเรือน 

• อ่ืน ๆ  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

และผลกระทบจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับคนจำนวนมากต้องชะลอออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ 

- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะให้มากที่สุด เพ่ือลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด  
• ด้านกฎหมาย   

- การบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งการควบคุมและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด  
คาดการณ์แนวโน้ม  

• บริหารจัดการ 
     เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ขยะเป็นวาระแห่งชาติ และได้มีการวาง 

ระบบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
1. การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างในพ้ืนที่วิกฤติ (ขยะเก่า) 
2. สร้างรูปแบบการจัดการขยะท่ีเหมาะสม (ขยะใหม่) 
3. วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะ 
4. สร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน  

สิ่งสำคัญท่ีกรุงเทพมหานครจะต้องดำเนินการคือการสร้างวินัยในการจัดการขยะของประชาชนเพื่อลดปัญหาขยะ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 เป้าหมาย 1.1.3 – 1.1.4 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ 

- การจราจรที่หนาแน่นในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้การปลดปล่อย
มลพิษทางอากาศและเสียงมากข้ึนตามไปด้วย ปัญหาสำคัญที่ไม่ได้รับการตอบสนอง คือ กรุงเทพมหานครขาดอำนาจ
เบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการด้านคุณภาพอากาศและเสียง แม้จะมีความพยายามในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ร่วมกับ
หน่วยงานภาคี แต่ยังไม่สามารถจัดการปัญหาคุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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- ระดับการรับทราบและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านมหานครปลอดภัยเกี่ยวกับการจดัการคณุภาพอากาศให้มีอากาศที่ดี
และการควบคุมระดับเสียงรบกวนเป็นประเด็นที่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครรับทราบและพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ของกรุงเทพมหานครน้อยที่สุด 3 อันดับแรก (ที่มา: ผลสำรวจการรับทราบและความพึงพอใจฯ ระหว่างเดือนธันวาคม 
2562 - มกราคม 2563 โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล) 

• อ่ืน ๆ 
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และ

ผลกระทบจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลให้การดำเนินการที่เก่ียวข้องกับการจัด
อบรม และการตรวจสอบสถานประกอบการ ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ 

- ผลักดันมาตรการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหา
มลพิษด้านฝุ่นละอองในภารกิจที่หน่วยงานกรุงเทพมหานครรับผิดชอบไปสู่การปฏิบัติ โดยบูรณาการมาตรการและ 
แนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับช่วงสถานการณ์วิกฤตปัญหา 
ฝุ่นละออง (4 ระดับ) 

- ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ร่วมกับ นักวิชาการสนับสนุนการดำเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ต่อประชาชน 

- เตรียมความพร้อม (ช่วงก่อนวิกฤต) โดยจัดทำแผนเผชิญเหตุการณ์แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 (ช่วงวิกฤต) ให้ชัดเจน เน้นการดำเนินการมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 บูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดับพ้ืนที่โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นผู้บัญชาการ 

- ป้องกันและลดการเกิดมลพิษท่ีต้นทาง (แหล่งกำเนิด) ประเภทยานพาหนะ การเผาในที่โล่ง 
การเผาในภาคการเกษตร การก่อสร้างและผังเมือง อุตสาหกรรม เตาเผาศพ และภาคครัวเรือน  

- ควบคุมยานพาหนะ (เก่า) โดยผลักดันการนำข้อมูลการตรวจจับยานพาหนะท่ีมีผลการ
ตรวจวัดเกินมาตรฐานมาใช้เป็นข้อพิจารณาประกอบการต่อทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้
ประชาชนดูแลบำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์ของยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ 

- ผลักดันการปรับปรุงมาตรฐานการระบายสารพิษจากยานพาหนะใหม่และมาตรฐานคุณภาพ
เชื้อเพลิงให้เป็นไปตามเกณฑ์ Euro 5 หรือ Euro 6 เพ่ือลดการระบายมลพิษของรถยนต์ 

- ส่งเสริมการผลิตยานพาหนะที่ประหยัดพลังงานและระบายมลพิษต่ำและส่งเสริมให้เกิดการ
เดินทางที่ประหยัดพลังงานและไม่เกิดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- จัดเตรียมแนวปฏิบัติการจำกัดปริมาณรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินรองรับ
โครงข่ายรถไฟฟ้าเมื่อสร้างแล้วเสร็จ 

- กำหนดช่วงเวลา และประกาศคำสั่งห้ามเผาขยะ ชีวมวล วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ชัดเจนส่งเสริมวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการกำหนดมาตรการจูงใจเพ่ิมเติม 

- ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในรูปของอัตราการระบาย (Loading) ขีดความสามารถ
การรองรับการระบายมลพิษของพ้ืนที่ (Carrying Capacity) ระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ (Emission Permit) 
และกำหนดมาตรฐานการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด โดย (นำร่อง) ในพ้ืนที่ที่มีการสะสมของมลพิษทางอากาศสูง 
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- บริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนที่ที่มีการสะสมของมลพิษและพ้ืนที่อ่อนไหว โดยเฉพาะการจัด
ให้มีพ้ืนที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันช่วงวิกฤต (Safety Zone) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

- ควบคุมการขยายตัวของอาคารสูงตามแนวรถไฟฟ้าและถนนที่ตัดขึ้นใหม่ให้มีระยะห่าง
ช่องทางของลมพัดผ่าน 

- ศึกษาวิจัยแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำรายงานการ
ปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ (Inventory Report) ที่เป็นปัจจุบัน และวางแผนจัดการที่แหล่งกำเนิดจากการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาระบบ Big Data เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ รวมทั้งบริหารความเสี่ยงของ
พ้ืนที่ที่เป็นอันตราย เพ่ือคาดการณ์และแจ้งเตือนความหนาแน่นของปริมาณฝุ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ล่วงหน้าอย่างน้อย 
1 สัปดาห์) เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ เช่น การแจ้งปิดโรงเรียนบางแห่งเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง การแจ้งเตือน
กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นต้น 

- ผลักดันการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเป็นวาระสำคัญในการพิจารณาของอาเซียน หรือ
บ้านพี่เมืองน้อง 

- จัดหาจุดตรวจวัดระดับเสียงที่เป็นตัวแทนของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และบูรณาการข้อมูล/
สารสนเทศผลการตรวจวัดระดับเสียงกับกรมควบคุมมลพิษ โดยพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน เพ่ือประเมินสถานการณ์ 
แบบ Real Time และกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ 

- เผยแพร่การดำเนินงานควบคุมระดับเสียงรบกวนของกรุงเทพมหานครให้ประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครรับทราบเป็นระยะผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ 

คาดการณ์แนวโน้ม 
• บริหารจัดการ 

- การเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม และการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคอสังหาริมทรัพย์
ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลในปัจจุบนั ส่งผลต่อสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เช่น ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นต้น ปัญหาการจราจร การเผาในที่โล่งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ตลอดจนการพัดพาของมลพิษข้ามแดนยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) อีกทั้งระดับเสียงริมถนนที่เกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาว 

มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
ปัญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ 
- ขาดระบบการประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ที่มีประสิทธิภาพ  
- ขาดการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังอาชญากรรมจากประชาชน และชุมชน  
- ปัญหาด้านการรายงานในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ 

(บสต.) / การส่งข้อมูลการรายงานจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหน่วยบำบัดของกรุงเทพมหานคร 
ยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบยังขาดความสมบูรณ์ และเมื่อได้ข้อมูลจากระบบแล้ว หน่วยงานต้องนำมาวิเคราะห์
ซ่ึงมีกระบวนการที่ต้องใช้เวลาทำให้ขาดการรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 

• ด้านกฎหมาย 
- เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่มีอำนาจในการจับกุมผู้ก่ออาชญากรรม 
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• ด้านทรัพยากร 
- เจ้าหน้าที่ของส่วนตรวจและบังคับการ 3 ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) มีผลทำให้

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเฝ้าสังเกตอาการ และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อของโรค ตั้งแต่
วันที่ 19 มีนาคม - 2 เมษายน 2563 เป็นระยะเวลา 14 วัน ทำให้ขาดบุคลากรในการลงพ้ืนที่ และติดต่อประสานงาน
เพ่ือตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานเขต 

- เจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ จึงทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดได้ไม่เต็มที่ 

• อ่ืน ๆ  
- ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่ม ไม่สามารถดำเนินการได้   
อาจส่งผลให้ตัวชี้วัดบางตัวไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

- ผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ   

• บริหารจัดการ 
- การสำรวจความพึงพอใจ/ความเชื่อม่ัน/ทัศนคติของประชาชน ควรมอบหมายให้ผู้ประเมิน

อิสระ หน่วยงานกลาง ฯลฯ เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ เพ่ือให้ผลการสำรวจมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ 
- ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้ประชาชนแจ้งการพบพ้ืนที่เสี่ยงภัยในพ้ืนที่ 50 เขต

ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นช่องทางสำหรับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการกับกรุงเทพมหานคร 
- โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดควรมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อโครงการ/กิจกรรมได้ 
• อ่ืน ๆ 

- หน่วยงานควรเพ่ิมโครงการเชิงรุกเก่ียวกับการจัดอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติดในเด็กนักเรียนโดยควรมุ่งให้ความรู้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนมากขึ้น เนื่องจาก
ในปัจจุบันเป็นการทำงานเชิงรับด้วยการให้โรงเรียนส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรม  

คาดการณ์แนวโน้ม 
• บริหารจัดการ 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินการปรับ แก้ไขหรือการเพ่ิมเติม
สภาพแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย และลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามสภาพของพื้นที่ อาทิ การติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV)  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในบริเวณสถานที่สุ่มเสี่ยง 
ต่อการเกิดอาชญากรรม หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เพ่ือช่วยในการเฝ้าระวัง ป้องกันและป้องปราม ตรวจสอบ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะส่งเสริม
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งคาดว่าจะช่วยทำให้กรุงเทพมหานครได้รับ
ทราบข้อมูล ความต้องการ และปัญหาที่แท้จริงในเชิงพ้ืนที่ 

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้ 
การเปิดเทอมปีการศึกษา 2563 ต้องล่าช้าไปเป็นเดือนกรกฎาคม และงดการปิดเทอมในช่วงเดือนตุลาคม 2563 และ
เมษายน 2564 จึงเกิดผลกระทบต่อการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
อาจส่งผลกระทบถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานจึงควรพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานโครงการในแต่ละ
ตัวชี้วัดให้รอบคอบมากขึ้น 
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• ด้านงบประมาณ 
- ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้

แนวโน้มงบประมาณของกรุงเทพมหานครลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่องบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนั้น 
หน่วยงานจึงควรสร้างเครือข่ายในระดับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกมาร่วมดำเนินกิจกรรม/โครงการที่ส่งผลต่อตัวชี้วัด 

• อ่ืน ๆ 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้โครงการ

จำนวนมากต้องถูกชะลอ/เลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมออกไป รวมถึงการปรับลดงบประมาณของหน่วยงานลง 
จึงต้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและติดตามประเมินผลกระทบอยู่เป็นประจำ 

มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 
ปัญหาและอุปสรรค  

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

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ  

ควรมีการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นเอกภาพและเชื่อถือได้ 
เพราะข้อมูลอุบัติเหตุในครั้งหนึ่ง ๆ อาจมาจากหลายหน่วยงาน เช่น ตำรวจ หน่วยกู้ภัยภาคประชาสังคม โรงพยาบาล 
บริษัทประกันภัย เป็นต้น ซึ่งอาจะทำให้เกิดการทับซ้อนของข้อมูลหรือคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลหลักในการประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุของกรุงเทพมหานคร และเพ่ือนำไปใช้ในการกำหนดแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาเพราะแต่ละพ้ืนที่อาจมีปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุที่แตกต่างกัน  

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

คาดการณ์แนวโน้ม  
• บริหารจัดการ  -ไม่มี- 
• ด้านกฎหมาย  -ไม่มี- 
• ด้านทรัพยากร -ไม่มี- 
• ด้านงบประมาณ -ไม่มี- 
• อ่ืน ๆ  -ไม่มี- 
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มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
ปัญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ 
- การปรับโครงสร้างหน่วยงานทำให้เนื้องานเดิมบางอย่างถูกเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ มีการส่งมอบ

งานแต่ไม่มีการสอนงานให้กับผู้รับผิดชอบใหม่ จึงทำให้มีการดำเนินงานที่ไม่ต่อเนื่องรวมทั้งการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับ
ตำแหน่งด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเน้นด้านปฏิบัติเพียงอย่างเดียว 

• ด้านกฎหมาย 
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่มีกฎหมายรองรับในการเข้าตรวจสอบอาคารต่าง ๆ  

ทีอ่ยู่ในพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร จึงมีหน้าที่เพียงให้การสนับสนุนเมื่อมีการร้องขอจากสำนักงานเขต ทำให้การ
ดำเนินการตามตัวชี้วัดการตรวจสอบอาคารในพ้ืนที่เขตต้องอาศัยอำนาจจากฝ่ายโยธาของสำนักงานเขต สำนักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปตรวจสอบเองไม่ได้ 

• ด้านทรัพยากร 
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังขาดเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัย รวมทั้งขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ที่ครอบคลุมทุกประเภทภัย ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญเพียงด้านอัคคีภัย ส่วนด้านการป้องกันอุทกภัยยังไม่มีเครื่องมือ 
เครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีทันสมัย และยังติดตั้งไม่ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่จุดเสี่ยง อีกท้ังบางส่วนยังขาดอยู่เนื่องจากการยุบ
สภาพและยังไม่ได้งบประมาณมาจัดซื้อทดแทน  

• ด้านงบประมาณ 
- โครงการสำคัญบางโครงการที่อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการ ส่งผลให้

ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งหน่วยงานก็ได้มีการจัดทำกิจกรรมที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว  
แต่ก็ส่งผลต่อความสำเร็จของตัวชี้วัดได้ไม่มากนัก เช่น โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย  
และโครงการจัดตั้งฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย (สปภ.) เป็นต้น 

• อ่ืน ๆ 
- การเพ่ิมขนาดที่ดินเลนชายฝั่งทะเล/ป่าชายเลนเพิ่มข้ึนมาตรฐานตามมาตรฐาน (Baseline 

Data/Benchmark) 50 เมตร และการปลูกป่าชายเลนเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝั่งตามมาตรฐาน (Baseline Data/ 
Benchmark) ปลูกป่าชายเลน 360 ไร่/ปี ยังไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มได้ เนื่องจากต้องรอการก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันการกัดเซาะถาวร   

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้การดำเนนิงาน
ของตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับชุมชนหรือประชาชนจำนวนมากต้องหยุดชะงักหรือชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากอาจทำให้
เกิดการแพร่เชื้อเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นอาจส่งผลทำให้หลาย ๆ ตัวชี้วัดไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 

ข้อเสนอแนะและคาดการณ์แนวโน้ม  
• บริหารจัดการ 

- โครงการไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ประจำปีไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมมีอายุ 5 ปี เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอาจต้องทบทวนมาตรการฯ และเสนอขอความเห็นชอบใหม่ 
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้การดำเนินงานของตัวชี้วัด 
ที่เก่ียวข้องกับชุมชนหรือประชาชนจำนวนมากต้องหยุดชะงักหรือชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากอาจทำให้เกิดการแพร่
เชื้อเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น อาจส่งผลทำให้หลาย ๆ ตัวชี้วัดไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 
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- หน่วยงานควรนำหลักการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารงานภายในหน่วยงาน เช่น  
การสอนงาน การประสานงานภายในหน่วยงาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยให้มีความสามารถหลากหลายมากขึ้น เป็นต้น 

• ด้านกฎหมาย 
- ควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

• ด้านทรัพยากร 
- ควรมีการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและสรรหาบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญ  

ในประเภทภัยหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจป้องกันภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างต่อเนื่อง 
และครอบคลุมพ้ืนที่จุดเสี่ยง รวมทั้งการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

• ด้านงบประมาณ 
- ควรผลักดันให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อตัวชี้วัด โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ

ดำเนินการ และจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อตัวชี้วัด  
• อ่ืน ๆ 

- อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ ควรถอด
บทเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพ่ือหามาตรการในการรับมือ
หรือเตรียมความพร้อม หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก เพ่ือลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีส่งผลต่อ 
การดำเนินงานของหน่วยงาน 

- ถอดบทเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
เพ่ือหามาตรการในการรับมือหรือเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก เพ่ือลดความเสี่ยงหรือผลกระทบ
จากเหตุการณ์ท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน 

มิติที่ 1.5 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง 
ปัญหาและอุปสรรค  

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

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ  

ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเกิดอุบัติภัยจาก
สิ่งก่อสร้างที่เชื่อถือได้เพราะจะไม่ทำให้ข้อมูลเกิดการทับซ้อนและคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความจริง เพื่อนำไปกำหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาเพราะแต่ละพ้ืนที่อาจมีปัจจัยในการเกิดอุบัติภัยที่แตกต่างกัน 

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

มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
ปัญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ 
- การเชื่อมโยงการรักษาพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
- ยังไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการได้ทั้งหมด 
- สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด “ร้อยละของ

ชาวกรุงเทพมหานครมีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” ยังไม่ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานร่วม 
ได้แก่ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานเขต 

• ด้านทรัพยากร 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้

ทรัพยากรด้านการป้องกันและควบคุมโรคมีจำกัดและขาดแคลน 
• ด้านงบประมาณ 

- ยังไม่มีการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับเขต 

- การดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน
ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 

• อ่ืน ๆ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เป็นเรื่องสำคัญ 
เร่งด่วน ส่งผลให้หน่วยงานต้องบริหารงานในภาวะวิกฤติและต้องยกระดับการให้บริการประชาชนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรค ทำให้ได้รับผลกระทบในการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด  

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ 

- การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพโดยพัฒนาคน
ให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ การเผยแพร่และการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริมการลด
อุบัติเหตุทางถนน 

- การสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเฝ้าระวัง ควบคุมและการป้องกัน
โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือป้องกันความเสี่ยงใหม่และลดความ
เสี่ยงที่มีอยู่เดิม 

- การใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยบริหารจัดการด้านการให้บริการและการรวบรวมข้อมูล 
ด้านสุขภาพของประชาชน 

- สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด  
“ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานครมีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” ควรบูรณาการการทำงานร่วมกับ
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หนว่ยงานร่วม ได้แก่ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานเขตเพ่ือให้ได้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของชาว
กรุงเทพมหานครที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

- เพ่ิมบริการกีฬาและนันทนาการในสถานบริการกีฬาและนันทนาการของ กทม. ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มาใช้บริการที่เป็นผู้สูงอายุ กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน อาชีพค้าขายและผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ในช่วง
เวลา 05.00 – 17.00 น.  

- เพ่ิมการวัดองค์ประกอบร่างกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งให้คำปรึกษา
แนะนำเรื่องเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายเพ่ือป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับ
ร่างกายและวัยให้กับผู้มาใช้บริการในสถานบริการกีฬาและนันทนาการของ กทม. อย่างทั่วถึง 

- ประสานสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์เพ่ือส่งเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้
คำแนะนำประจำสถานบริการกีฬาและนันทนาการของ กทม. ทุกเดือนสลับกันไป 

• ด้านกฎหมาย 
- ควรมีการปรับแก้ไขกฎหมายให้อำนาจกับ อปท. ให้สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่าง

ครบวงจรในการกำกับดูแลความปลอดภัยของอาหารภายในประเทศ และควรมีการถ่ายโอนงบประมาณให้กรุงเทพมหานคร 
• ด้านทรัพยากร 

- การสร้างภาคีเครือข่ายและทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดบริการ 
ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างท่ัวถึง 

- การบูรณาการระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิระหว่าง 
หน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 

คาดการณ์แนวโน้ม 
• บริหารจัดการ 

- การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพกรุงเทพมหานครเพ่ือให้เห็นภาพรวมปัญหาสุขภาพ 
ของประชาชนสำหรับจัดทำแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสุขภาพจริง 

- การมีระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่กระจายตัวครอบคลุมเขตพ้ืนที่ที่ยังไม่มีสถานบริการสุขภาพ  
- การบริหารจัดการด้านกีฬามีความสำคัญมากเนื่องจากเก่ียวข้องกับการพัฒนาในเรื่อง

ทรัพยากรทางการกีฬาในส่วนของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
ทางการกีฬาและนันทนาการเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสร้างเครือข่าย 
ความรว่มมือภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน จึงนบัได้ว่าเปน็ทางออกที่ดีอย่างหนึ่งในการทีจ่ะทำให้กีฬาและนันทนาการ
เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวันของชาวกรุงเทพมหานคร เช่น การทำข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
ในอันที่จะนำนักศึกษาที่เรียนมาทางด้านพลศึกษา โดยเฉพาะศาสตร์ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้
ในการฝึกปฏิบัติในสถานการณจ์ริง ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความพร้อม 
และมีสมรรถภาพสูงสุดสามารถสร้างความเป็นเลิศให้แก่ประเทศชาติ รวมทั้งพัฒนาสุขภาพและพลานามัยของประชาชน
ไปพร้อมกัน เป็นต้น และผลกระทบในเชิงบวกที่จะเกิดตามมาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน คือ ความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัย สามัคคี มีคุณธรรม และกล้าแสดงออกใน 
เชิงสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมแก่วัย เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต อันจะนำไปสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข และพร้อมจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 

• ด้านทรัพยากร 
- สร้างกระบวนการบูรณาการข้อมูลการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศและทรัพยากรทางดิจิทัล 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขจากข้อมูล 
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ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 

มิติ 
จำนวนตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงานหลัก 

ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 
ดำเนินการ 

ไม่ได้ดำเนินการ บรรลุผล ไม่บรรลุผล 
มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม   5 4 1 0 
มิติที่ 2.2 พ้ืนที่สวนสาธารณะ 
พ้ืนที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ 

5 4 0 1 

มิติที่ 2.3  ระบบขนส่งมวลชน
ทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจร
คล่องตัว และมีทางเลือก   

12 6 5 1 

มิติที่ 2.4 การใช้พลังงานที่มี
ประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก 

4 3 1 0 

                     รวมทั้งสิ้น 
26 

17 7 2 
คิดเป็นร้อยละ 65.39 26.92 7.69 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านที่ 2 กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้จำนวน 26 ตัวชี้วัด 
หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 24 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.31 ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
และบรรลุผลสำเร็จ 17 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 65.39) มีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผล 7 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 26.92)  

กรณี ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลสำเร็จ มีตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก คือ ตัวชี้วัดซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของประชาชนที่ใช้ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ผู้สัญจรทางน้ำ และผู้ใช้จักรยานในการสัญจร 
และได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีการสื่อสาร จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ เรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์
รถจักรยานยนต์หรือขับข่ีรถจักรยานยนต์ บนทางเท้าลดลง เนื่องจากช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายขึ้น ทำให้จำนวน
เรื่องร้องเรียนมากข้ึน นอกจากนี้ มีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลสำเร็จจากความล่าช้าของการดำเนินงาน จำนวน 2 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ ร้อยละของเส้นทางท่ีดำเนินการตามผลการศึกษาความต้องการในการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง 
(Feeder) กรณีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีทอง และพ้ืนที่ (ทางแยก) ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบจราจร 
กรณีโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบการจัดการจราจรเป็นพ้ืนที่ (ATC) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และมี 
ตัวไม่ได้รับงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ 1 ตัวชี้วัด คือ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากไม่ได้รับ
งบประมาณโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) อาคารสำนักการโยธา และอาคารสำนักการระบายน้ำ  

มีตัวชี้วัดซึ่งไม่ได้ดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด คือ พ้ืนที่สีเขียวและ/หรือพ้ืนที่ทางธรรมชาติ ได้รับการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษาและป้องกันการทำลายจนกลายเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากข้อจำกัด
ด้านพื้นที่ และตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการใช้จักรยาน เนื่องจากไม่ได้
รับงบประมาณ 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ปรากฏตามตาราง 
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียวสะดวกสบาย ประกอบด้วย 4 มิติ  5 เป้าหมาย 11 เป้าประสงค์  26  ตัวชีว้ัดหลัก 
ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงานหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 
มิติที่ 2.1  ภูมิทัศน์สวยงาม  (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด 18 โครงการ รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 221,972,400 ล้านบาท/งบประมาณที่ใช้ 70,830,000 บาท) 
เป้าหมายที่ 2.1.1  กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด  (2 เป้าประสงค์  5 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 2.1.1.1  ตลาดหรือแผงค้าที่กีดขวางทางเทา้ กีดขวางการจราจรและบดบงัทัศนียภาพได้รับการจัดระเบยีบได้ ครบทุกกลุ่มเขต (4 ตัวชีว้ัดหลัก) 
1) ร้อยละความสำเร็จใน
การดำเนินการบังคับการ
ตามมาตรการและ
กวดขันการจัดระเบียบ
หาบเร่แผงลอย 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

✓ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

  กรุงเทพมหานครดำเนินการบังคับการตามมาตรการกวดขันจัดระเบียบหาบเร่ – 
แผงลอย ในพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้ 

1.  จุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว 
เป็นพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง ควบคุมห้ามมิให้ผู้ค้ากลับมาค้าขาย/ตั้งแผง 

กีดขวางทางเท้าได้อีกอย่างเด็ดขาดโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานคร
มีจำนวนจุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว 512 จุด ผู้ค้าที่ถูกยกเลิกจำนวน 
12,249 ราย 

2.จุดผ่อนผัน(ที่ยังไมไ่ด้ประกาศยกเลิก) 
เป็นพื้นทีท่ี่กรุงเทพมหานครยังคงกวดขัน ควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้ค้า

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่สาธารณะที่กรุงเทพมหานคร
กำหนด ปัจจุบันจุดผ่อนผนัที่ยังไม่ได้ประกาศยกเลิกมีจำนวน 171 จุด ผู้ค้า 
7,947 ราย (เป็นพื้นทีท่ี่อยู่ในความรับผิดชอบของ 18 สำนักงานเขต) 

ผลการบังคับการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสำนักเทศกิจ  
   สำนักเทศกิจได้จดัชดุสายตรวจออกตรวจกวดขนัพืน้ที ่รวมทั้งตรวจสอบการปฏบิัติ
หน้าที่ของสำนักงานเขตในการกวดขันและควบคุมมิให้ผู้คา้กลับมาค้าขาย/ตั้งแผง 
กีดขวางทางเทา้ได้อีกอยา่งเดด็ขาดบริเวณจุดผ่อนผนัทีป่ระกาศยกเลิกแล้วเปน็ประจำ
ทุกเดือน หากพบผู้กระทำผิดซึง่หน้า สำนักเทศกิจจะประสานแจง้ให้สำนักงานเขตบงัคับ
การ หรือลงโทษผู้ไมป่ฏบิัติตามกฎหมายตามอำนาจหนา้ที่ขั้นตอนวิธีการหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เพื่อร่วมผลักดันให้สำนักงานเขตมีการบงัคับใช้กฎหมายอยา่ง
เข้มงวด จรงิจัง อันจะนำไปสู่จำนวนผู้กระทำผดิในพืน้ที่เขตลดลง 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

  

 

   

- จุดผ่อนผนัที่ประกาศยกเลิกแล้วจำนวน 512 จุด สำนักเทศกิจตรวจสอบแล้ว
ไม่พบผู้คา้ฝา่ฝนืหรือกระทำความผิดจำนวน 512 จุด (คิดเปน็รอ้ยละ 100)  

- จุดผ่อนผนัที่ยังไม่ได้ยกเลิกจำนวน 171 จุด สำนักเทศกิจตรวจสอบแล้วไม่
พบผู้ค้าฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดจำนวน 171 จุด คิดเปน็ร้อยละ 100 

ร้อยละความสำเร็จ ณ เดือนกันยายน 2563 = 100 + 100/2 = 100 
 

ข้อมูลประกอบตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย 
เดือน จุดผ่อนผันท่ีประกาศยกเลิกแล้ว  จุดผ่อนผันท่ียังไม่ได้ยกเลิก  ร้อยละ

ความสำเร็จ 
ของงานตาม

ตัวช้ีวัด               
ในส่วนท่ี 2 
(1) + (2) 

2 
 

จำนวน 
จุดผ่อน

ผัน 
ท่ีประกาศ

ยกเลิก
แล้ว

ท้ังหมด 

จำนวนผู้ค้า 
ท่ีถูกยกเลิก 

(ราย) 

จำนวน 
จุดท่ีพบ 

การกระทำ
ผิด/ 

ฝ่าฝืน 
ตั้งวาง           
แผงค้า 

จำนวนผู้ค้า 
กระทำผิด/ฝ่า
ฝืนในพื้นท่ี 

(ราย) 

การบังคับการ จำนวนจุด 
ท่ีไม่พบ 

การกระทำผิด/ 
ฝ่าฝืนตั้งวาง 

แผงค้า 

(1) 
ร้อยละของพื้นท่ีเป้าหมาย 

(จุดผ่อนผัน 
ท่ีประกาศยกเลิกแล้ว) 
ท่ีไม่พบการกระทำผิด/ 

ฝ่าฝืน 
ตั้งวางแผงค้า 

(เป้าหมายร้อยละ 80) 

หมาย
เหตุ 

 จำนวน 
จุดผ่อน
ผันท่ียัง
ไม่ได้

ยกเลิก
ท้ังหมด 

จำนวนผู้ค้า 
(ราย) 

จำนวนจุด 
ท่ีตรวจพบ
ผู้ค้าทำผิด
หลักเกณฑ์
เง่ือนไข 

จำนวนจุด 
ท่ีไม่พบ
ผู้ค้า           

ทำผิด
หลักเกณฑ์
เง่ือนไข 

(2) 
ร้อยละของ           

พื้นท่ีเป้าหมาย             
ท่ีไม่พบการทำ
ผิดหลักเกณฑ์

เง่ือนไข 
(เป้าหมาย ร้อย

ละ 80) 

 
ว่ากล่าว
ตักเตือน 

และประสาน
สำนักงานเขต
ดำเนินการ 

(ราย) 

สั่งการ 

ให้แก้ไข 

(ราย) 

เปรียบ 

เทียบปรับ 

(ราย) 

ดำเนินคดี 

(ราย) 

  

ตุลาคม 62 508 12,150 72 159 72 87 - - 436 85.83   175 8,021 - - 100  92.92 
พฤศจิกายน 62 508 12,150 58 98 58 20 - - 450 88.58   175 8,021 - - 100  94.29 
ธันวาคม 62 508 12,150 47 76 47 29 - - 461 90.75   175 8,021 - - 100  95.38 
มกราคม 63 508 12,150 34 48 34 14 - - 474 93.31   175 8,021 - - 100  96.66 
กุมภาพันธ์ 63 508 12,150 22 30 22 8 - - 486 95.67   175 8,021 - - 100  97.48 
มีนาคม 63 508 12,150 13 13 13 - - - 495 97.44   175 8,021 - - 100  99.72 
เมษายน 63 508 12,150 5 10 10 - - - 503 99.02   175 8,021 - - 100  99.51 
พฤษภาคม 63 512 12,224 2 5 5 - - - 510 99.61   171 7,947 - - 100  99.81 
มิถุนายน 63 512 12,224 - - - - - - 512 100   171 7,947 - - 100  100 
กรกฎาคม 63 512 12,224 - - - - - - 512 100   171 7,947 - - 100  100 
สิงหาคม 63 512 12,224 - - - - - - 512 100   171 7,947 - - 100  100 
กันยายน 63 512 12,224 - - - - - - 512 100   171 7,947 - - 100  100 

 
 
 
 



108 
 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

2) ร้อยละเรื่องร้องเรียน
ผู้กระทำผิดในการจอด
รถยนต์รถจักรยานยนต์หรือ
ขับขีร่ถจักรยานยนตบ์นทาง
เท้าลดลง 

ลดลงร้อยละ ๕ 
จากปีที่ผา่นมา 

ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

 ✓ 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 68.61 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้เพิ่ม
มาตรการสำคัญภายใต้การดำเนนินโยบาย “จับจริง ปรับจริง รถจอดวิ่ง
บนทางเท้า” เพื่อลดจำนวนผู้กระทำผดิ และเร่ืองร้องเรียนจากประชาชน 
ดังนี ้

- เพิ่มอัตราค่าปรับผูฝ้่าฝนืขับ/จอดรถบนทางเทา้ให้มากข้ึน จาก 
1,000 บาท เป็น 2,000 บาท และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้ง
เบาะแสผู้กระทำผิด ซึ่งหากสามารถนำไปสู่การจับปรบัผู้กระทำความผิด 
ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงนิรางวลักึ่งหนึง่ของคา่ปรับ โดยคา่ปรับ 2,000 บาท 
จะได้รับส่วนแบ่งรางวัลนำจบั 1,000 บาท 

- เพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดหลายช่องทาง อาทิ 
Line E-mail และ Facebook สำนักเทศกิจ ระบบแจ้งเบาะแสเพื่อรับ
ส่วนแบง่ค่าปรบัของประชาชน 4.0 ฯลฯ และได้มีการประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบอยา่งทั่วถงึ รวมทั้งรณรงค์อย่างต่อเนื่องผา่นสื่อ
ออนไลน์ตา่ง ๆ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนที่พบเห็นผู้กระทำผิดแจ้ง
เบาะแสของผู้กระทำผิดมายังชอ่งทางต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครเปิดไว้
อำนวยความสะดวก 

- เพิ่มจำนวนจุดกวดขนัจับปรับบริเวณถนนสายหลัก/ถนนที่มี
การจราจรหนาแนน่ จาก 155 จุด เป็น 233 จุด และเปลี่ยน/หมุนเวียน
ที่ตั้งจุดจับปรับไปเร่ือย ๆ เน้นจดุที่มีปัญหาการฝา่ฝนื 

ผลการดำเนินงาน 
- เรื่องร้องเรียนมีจำนวนลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผา่นมา จำนวน 1 ชอ่งทาง 

ได้แก่ Line สำนักเทศกิจ Line ID : @ebn6703w โดยลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 93.27 

- เร่ืองร้องเรียนมีจำนวนเท่าเดิม เม่ือเทียบกับปีที่ผา่นมา จำนวน 4 
ช่องทาง ได้แก่ 1) E-mail สำนกัเทศกิจ 2) Facebook สำนักเทศกิจ 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

ไม่ได้
ดำเนินการ 

  

 

   

3) ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ 1555 และ 4) ไลน์แอด “อัศวินคลายทุกข์”) 
- เร่ืองร้องเรียนเพิ่มข้ึนเมื่อเที่ยบกับปีทีผ่่านมา จำนวน 1 ช่องทาง ได้แก่ ระบบแจง้

เบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งคา่ปรบัของประชาชน 4.0) โดยเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 74.98 
สรุปภาพรวมจำนวนเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทาง 
เรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขีร่ถจักรยานยนต์

บนทางเท้าไม่ลดลง แต่เพิ่มข้ึนคดิเป็นร้อยละ 68.61  
เร่ืองร้องเรียนในปี 2562 = 36,884 เรื่อง 
เร่ืองร้องเรียนในปี 2563 = 62,190 เรื่อง 

สาเหตุที่ทำให้เร่ืองร้องเรียนไม่ลดลงเกิดจากการเพิ่มอัตราค่าปรบัผู้ฝา่ฝนืขับ/จอดรถบน
ทางเท้าให้มากข้ึน จาก 1,000 บาท เปน็ 2,000 บาท ส่งผลให้ส่วนแบ่งรางวัลนำจบั
เพิ่มข้ึนเป็น 1,000 บาท และการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส
ผู้กระทำผิดผ่านระบบแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งคา่ปรบัของประชาชน 4.0 จึงทำให้มี
ประชาชนสนใจ และแจ้งเบาะแสผ่านระบบดังกลา่วเปน็จำนวนมาก รวมทั้งปัจจัย
ภายนอกอ่ืน ๆ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนต้องการรายได้เพิ่ม ต้องการ
ช่องทางหารายได้ สื่อต่าง ๆ นำเสนอข้อมูล เรื่อง “การแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดเพื่อรับ
เงินรางวัลกึ่งหนึง่ของค่าปรับ” เพื่อแนะแนว/ชี้ช่องทางอาชีพใหม่/ช่องทางเงินดีให้แก่
ประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 
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จำนวนเร่ืองร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ทีไ่ด้รับแจ้งจากประชาชน 

ช่องทาง 

Line 
สำนักเทศกิจ 

Line ID : @ebn6703w  

Email 
สำนักเทศกิจ 

citylaw_bma@hotmail.com 

Facebook 
สำนักเทศกิจ 

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข ์
1555 

  

Line Add 
อัศวินคลายทุกข์ 

  

ระบบแจ้งเบาะแส 
เพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับ 

ของประชาชน 4.0 
รวม 

เดือน ปี 
2562 

ปี 
2563 

ร้อยละเร่ือง
ร้องเรียนท่ี
ลดลง(-)/
เพิ่มข้ึน(+) 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ร้อยละเร่ือง
ร้องเรียนท่ี
ลดลง(-)/
เพิ่มข้ึน(+) 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ร้อยละเร่ือง
ร้องเรียนท่ี
ลดลง(-)/
เพิ่มข้ึน(+) 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ร้อยละ
เร่ือง

ร้องเรียนท่ี
ลดลง(-)/
เพิ่มข้ึน(+) 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ร้อยละเร่ือง
ร้องเรียนท่ี
ลดลง(-)/
เพิ่มข้ึน(+) 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ร้อยละเร่ือง
ร้องเรียนท่ี
ลดลง(-)/
เพิ่มข้ึน(+) 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ร้อยละเร่ือง
ร้องเรียนท่ี
ลดลง(-)/
เพิ่มข้ึน(+) 

ต.ค. 127  60  -(52.75) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,288  6,121  +(375.25) 1,415  6,181  +(336.82) 

พ.ย. 182  14  -(92.30) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,675  4,970  +(196.71) 1,857  4,984  +(168.38) 

ธ.ค. 362  8  -(97.79) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3,092  7,456  +(141.13) 3,454  7,464  +(116.09) 

ม.ค. 165  2  -(98.78) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,733  8,076  +(366.01) 1,898  8,078  +(325.44) 

ก.พ. 111  2  -(98.19) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,296  11,643  +(798.37) 1,407  11,645  +(727.64) 

มี.ค. 52  6  -(88.46) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,146  12,254  +(969.28) 1,198  12,260  +(923.37) 

เม.ย. 10  1  -(90) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  857  4,482  +(422.98) 867  4,483  +(417.07) 

พ.ค. 53  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,092  4,663  +(327.01) 1,145  4,663  +(307.24) 

มิ.ย. 10  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,158  6,982  +(502.93) 1,168  6,982  +(497.77) 

ก.ค. 103  1  -(99.02) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3,817  7,978  +(109.01) 3,920  7,979  +(103.54) 

ส.ค. 152  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9,183  8,612  -(6.21) 9,335  8,612  -(6) 

ก.ย. 70  0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9,150   7,035 -(23.11) 9,220   7,035 -(23.69) 

รวม 1,397  94 -(93.27) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  35,487  83,237    +(134.55) 36,884  83,331  +(125.92) 

                 62,096 +(74.98)  62,190 +(68.61) 

หมายเหตุ : จำนวนเร่ืองร้องเรียนจากระบบแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบง่ค่าปรบัของประชาชน 4.0 ในปี 2563 มีจำนวนทั้งสิน้ 83,237 เรื่อง ถูกจำหน่ายเร่ือง จำนวน 21,141 เรื่อง คงเหลือ
เร่ืองร้องเรียนที่ต้องดำเนินการ จำนวน 62,096 เร่ือง 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

3) ร้อยละความสำเร็จ
ในการจัดระเบียบป้าย
โฆษณาตามแผนการจัด
ระเบียบปา้ยฯ จำแนก
รายเขต 

ร้อยละ 
1oo 

ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

✓ 
ร้อยละ 100 

  กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจและสำนักงานเขตได้ดำเนินการจัดระเบียบ
ป้ายโฆษณาในทีส่าธารณะบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 100 เส้นทาง โดยสำนกังานเขตได้มีการขอความร่วมมอืจากเจ้าของ
หมู่บ้านจัดสรร คอมโดมิเนียม ร้านค้า รา้นอาหาร และผูป้ระกอบการต่าง ๆ มิให้
ติดตั้งปา้ยโฆษณาในทีส่าธารณะ และจัดชุดเจ้าหนา้ที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่
กวดขัน ตรวจสอบ และจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตัง้โดยไมไ่ด้รับอนุญาต
บนทางเท้าสาธารณะ บริเวณถนนสายหลักและถนนสายรองตามเป้าหมายที่กำหนด 
หากยังพบการฝา่ฝนืจะลงโทษปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ปา้ยผิดกฎหมายที่
กรุงเทพมหานครกำหนดดำเนนิการกวดขันอย่างเข้มงวด ในปงีบประมาณ พ.ศ. 
2562 มีจำนวน 9 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ป้ายเกาะกลางถนน 2) ป้ายบนสะพานลอย 
3) ป้ายบดบงัทัศนวสิัยการจราจร 4) ป้ายที่อยู่ในเขตทาง 5) ป้ายอวยพร/เทศกาล
ต่าง ๆ 6) ป้ายเลียนแบบปา้ย กทม. 7) ป้ายติดตามผนังกำแพงรั้ว 8) ป้ายหมู่บา้น
จัดสรร/ป้ายคนถือ และ 9) ปา้ยต่าง ๆ 

ผลการตรวจสอบพืน้ทีโ่ดยสำนกังานเขต ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง 
กันยายน 2563  พบปา้ยผิดกฎหมาย จำนวน ๔6,380 ป้าย มีผู้กระทำความผิด
ด้วยการติดตั้งปา้ยผดิกฎหมายที่ถูกจับปรับ จำนวน ๒,490 ราย เป็นเงนิค่าปรบั 
จำนวน 5,564,9๐๐ บาท 

และเพื่อให้การจัดระเบียบป้ายโฆษณามีความจริงจังยิ่งขึ้น กรุงเทพมหานครได้
จัดชุดสายตรวจของสำนักเทศกิจออกตรวจสอบ กำกับ ดูแลการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำรายงานผลการตรวจการจัดระเบียบ
ป้ายโฆษณาเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบพื้นทีโ่ดย
สำนักเทศกิจ ระหว่างเดือนตลุาคม 2562 – กันยายน 2563 ไม่พบการติดตัง้
ป้ายผดิกฎหมายบริเวณถนนปลอดป้าย แต่พบในถนนสายหลัก - สายรองที่ไมไ่ด้
กำหนดเป็นถนนปลอดป้าย จำนวน ๒๘๖ ปา้ย 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

ไม่ได้
ดำเนินการ 

4) ร้อยละของประชาชนมีความ
พึงพอใจในระดับมากต่อการออก
ตรวจจุดกวดขันทิ้งจบั-ปรับของ
สำนักงานเขต 

ร้อยละ 90 ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

✓ 
ร้อยละ 96 

  กรุงเทพมหานครได้กำหนดจุดกวดขันทิ้งจบัปรับผู้ทิ้งขยะมลูฝอย
ในพื้นที่สาธารณะในยา่นการคา้และย่านชุมชนหนาแนน่ ทั้งหมด 61
จุดและจัดเจ้าหนา้ที่ของฝา่ยเทศกิจ สำนักงานเขต อยู่ประจำจดุ เพื่อ
กวดขัน จับกุม และรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนลดพฤตกิรรม
การทิ้งขยะในทีส่าธารณะ 

และเพื่อเป็นการประเมินวา่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการต่อ
การออกตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ – ปรับฯ ของสำนักงานเขตมากน้อย
เพียงใด สำนักเทศกิจได้ดำเนนิการสำรวจความพงึพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ – ปรับฯ ของสำนักงานเขตเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2562  โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
570 ชุด จากประชาชนทีพ่ักอาศัยหรือสัญจรบริเวณในพื้นที่เป้าหมาย
ครอบคลุมทุกพื้นที่เขต ผลการสำรวจพบวา่ ประชาชนให้คะแนนความ
พึงพอใจต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ – ปรับ ของสำนักงานเขต 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเทา่กับ 
4.80 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 96 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

ไม่ได้
ดำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่  2.1.1.2 นำระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณปูโภคลงใตดิน (มี 1 ตัวชี้วัด)  
5) ความยาวของระยะทางที่ไดด้ำเนินการ
นำสาย สาธารณปูโภคตา่ง ๆ ลงใต้ดิน 
 
 

5 กิโลเมตร งบประมาณทีไ่ด้รบั 
221,972,400 บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
70,830,000 บาท 

✓ 
51.776 

กม. 

  1. โครงการในความรับผิดชอบของ สนย. เป้าหมาย 
การนำสายต่าง ๆ ลงใต้ดินตามแผนของการไฟฟ้านครหลวง 
ในป ี2563 ระยะทางรวม 10.65 กม. จำนวน 4 เส้นทาง 
แล้วเสร็จจำนวน 1 เสน้ทาง คือ ถนนราชนิี และถนนอัษฏางค์ 
ระยะทาง 4 กม. ส่วนอีก 3 เส้นทาง คาดวา่จะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2563 
2.โครงการในความรับผิดชอบของ สจส. ดำเนนิการได้ 
47.776 ก.ม. 
2.1 โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน : ดำเนนิการแล้ว
เสร็จ 40.52 ก.ม. จำนวน 2 เส้นทางอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 11 เส้นทาง 
2.2  โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินตามบันทึกข้อตกลง
มอบหมายดำเนนิการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขต กทม. 
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด 
ดำเนนิการก่อสรา้งท่อ ร้อยสายสือ่สารแลว้เสร็จ 7.256 กม.  

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 2.1 ทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด 4 1   

 
 
 
 
 
 
 



114 
 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พ้ืนที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด 13 โครงการ 3 กิจกรรม รวมงบประมาณทีไ่ด้รบั 429,552,100.- บาท/
งบประมาณที่ใช้ 241,693,757.10.- บาท) 
 เป้าหมายที่ 2.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล  (มี 2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด) 
 เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.1 พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับผักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพ่ิมขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่ (มี 3 ตัวชี้วัด) 
1) สัดส่วนพื้นทีส่ีเขียวในรูปแบบสวน 
ต่อประชากร 

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

งบประมาณทีใ่ช ้
160,102,170.- บาท 

✓   7.03 ตร.ม./คน  
(พื้นที่รวม 39,947,174.29 ตารางเมตร) 

2) สัดส่วนพื้นทีส่ีเขียวยั่งยืนปลกูเลียนแบบ
ระบบธรรมชาต ิ

อย่างน้อย  
2.19 ตร.ม/คน 

งบประมาณทีไ่ด้รบั
2,338,700.- บาท
งบประมาณทีใ่ช ้
219,907.- บาท 

✓   2.79 ตร.ม./คน  
(พื้นที่รวม 15,888,722 ตารางเมตร) 

3) สัดส่วนพื้นทีส่วนสาธารณะได้รับ 
การพัฒนาเพิ่ม 

ไม่น้อยกว่า  
1.05 ตร.ม/คน 

งบประมาณทีไ่ด้รบั
21,000,000.- บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
17,467,000.- บาท 

✓   1.05 ตร.ม/คน  
(พื้นที่รวม 5,989,855.60 ตารางเมตร) 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าหมายที่ 2.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล  (มี 2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร ( มี 2 ตัวชีว้ัด) 
1) ร้อยละของพื้นที่สีเขียวเพื่อ
สภาพแวดล้อมที่ดีต่อพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 12.25 งบประมาณทีไ่ด้รบั
109,908,400.- บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
63,904,680.- บาท 

✓   ร้อยละ 12.68 (พื้นที่รวม  
198,956,588.11 ตารางเมตร) 

2) พื้นที่สีเขียวและ/หรือพื้นที่
ทางธรรมชาติ ได้รบัการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาและป้องกนั
การทำลายจนกลายเปน็พื้นที่ทีม่ี
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

มากว่าหรือเท่ากับ 1 แห่ง    ✓ 
(เนื่องจาก 

ข้อจำกัดด้านพืน้ที่) 

สำนักสิ่งแวดล้อมใช้พืน้ที่ สวนลุมพินี สวนหลวง ร.9 
และอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร 
ดำเนินการเตรียมความพร้อมบคุลาการให้ความรู้
ในการจัดการพื้นทีส่ีเขียวเมือง ได้แก่ ความรู้
พื้นฐานทางนิเวศวิทยาและพรรณไม้เมือง  
การป่าไม้ในเมืองและการเลือกพรรณไม้ปลูก 
เพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศและภมูิทัศน์เมือง  
การประเมินสุขภาพตน้ไม้ การประเมินความเสี่ยง
ของต้นไม้ การใช้อุปกรณ์สำหรับปีนต้นไม้และการ
ปฏิบัติงานบนทีสู่งอย่างปลอดภยั เครื่องมือต่าง ๆ
ที่ใช้ในการตัดแต่งต้นไม้ การตัดแต่งต้นไม้ขนาดใหญ่ 
และการศัลกรรมและบำรุงรักษาต้นไม ้

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 2.2 ทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด 4 - 1  
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

ไม่ได้
ดำเนินการ 

มิติที่ 2.3  ระบบขนสง่มวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก   
(มี 2 เป้าหมาย 6 เป้าประสงค์ 12 ตัวชี้วัด 43 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 5,750,652,949 ล้านบาท/งบประมาณที่ใช้ 2,322,182,552.36 บาท) 
เป้าหมายที่ 2.3.1  ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทาง ไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล  (มี 4 เป้าประสงค์  8 ตัวชี้วัด)  
เป้าประสงค์ที่ 2.3.1.1  ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที่  (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนที่ใช้ระบบขนส่ง 
มวลชนกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 10 
(เทียบกับปี 

2562) 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
1,777,961,799 

บาท 
 

 ✓ 
ลดลงร้อยละ 
58.56% 

เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลา

เดียวกันในปี 
62 

 

 
 

ข้อมูลปี 2562  
- ปริมาณผูโ้ดยสารส่วนสัมปทาน เฉลี่ย 678,250 เที่ยวคน/วัน 
- ปริมาณผูโ้ดยสารส่วนต่อขยาย 1 เฉลี่ย 326,803 เที่ยวคน/วัน 
- ปริมาณผูโ้ดยสารส่วนต่อขยาย 2 (แบริ่ง - สมุทรปราการ) เฉลี่ย 
74,266 เที่ยวคน/วัน 
ข้อมูลปี 2563 (ม.ค. – ก.ค) 
- ปริมาณผูโ้ดยสาร เฉลี่ยทั้งระบบ 455,944 เที่ยวคน/วัน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การให้บริการ
รถไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาให้บริการ 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

2)  ร้อยละของเส้นทางที่ดำเนนิการตาม 
ผลการศึกษาความต้องการในการใช้บริการ
ระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง (Feeder) 
* โครงการรถไฟฟ้าขนาดรองสายสีทอง (สถานี
รถไฟฟ้ากรุงธนบุรีถึงสำนักงานเขตคลองสาน) 
เอกชนสนับสนนุงบประมาณ 
** โครงการก่อสร้างรถไฟฟา้รางเดี่ยว 
(Monorail) สายสีเทา ชวงวัชรพลถึง สะพาน
พระราม ๙ และโครงการก่อสรา้งรถไฟฟ้ารางคู
ขนาดเบา (Light Rail Transit) สายบางนา - 
ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิอยู่ระหว่างขอจัดสรร
งบประมาณ 
*** โครงการรถ BMA Feeder Bus ใน 3 
เส้นทาง เป็นการขอความสนับสนุนการเดินรถ
จากเอกชนโดยไม่ใช้งบประมาณของ กทม. ใน
ปี 2563 

ร้อยละ 100  
  

 ✓ 
ล่าชา้กว่า

กำหนดเดิม 

 1.โครงการรถไฟฟ้าขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี -
สำนักงานเขตคลองสาน) ระยะทาง 1.80 กม. เร่ิมดำเนินการ
ก่อสร้าง เดือน มี.ค. 61 ปัจจุบันดำเนนิการไปแล้ว 90% กำหนด
เปิดให้บริการภายในเดือน ธ.ค. 63 (เดิมกำหนด ต.ค. 63) 
๒. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา  
ชวงวัชรพล - สะพานพระราม ๙ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างขอจัดสรร
งบประมาณปี 2563 เพื่อดำเนนิโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
และวิเคราะห์โครงการก่อสรา้งรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา  
(ช่วงวชัรพล - ทองหล่อ) ให้สอดคล้องตาม พรบ. การร่วมลงทนุ
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส่วนที่ 1 การเสนอ
โครงการ 
๓. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางคูขนาดเบา (Light Rail Transit) 
สายบางนา - ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ปัจจุบันอยู่ระหวา่งขอจัดสรร
งบประมาณปี 2563 เพื่อดำเนนิโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
และวิเคราะห์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สาย 
สีเทา (ชว่งวัชรพล-ทองหล่อ) ให้สอดคล้องตาม พรบ.การร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 
ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ 
- การเปิดให้บริการเดินรถ BMA Feeder Bus ใน 3 เส้นทาง ดงันี ้
     B1 เส้นทาง สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ - BTS บางหว้า 
     B2 เส้นทาง ดนิแดง (กทม.2) - BTS สนามเป้า 
     B3 เส้นทาง ชุมชนเคหะร่มเกล้า - ARL ลาดกระบัง 
* ในปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานไม่ไดง้บประมาณในการศกึษา
ระบบขนส่งระบบเสริม (Feeder) สำหรับเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชน 

 
 



118 
 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 2.3.1.2  เพิ่มเส้นทางจักรยานให้มีความสะดวกและทั่วถึง  (มี 3 ตัวชี้วัด) 
3)  จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้น
หรือได้รับการปรับปรุง 

1 เส้นทาง * รวมงบประมาณที่
เป้าประสงค์ 2.3.2.1 

เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย
ถนนในกรุงเทพมหานคร 

✓ 
 

  1. สนย. ดำเนนิการจัดทำทางจกัรยานตามโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนน 3 เสน้ทาง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 
เส้นทาง ไดแ้ก่ โครงการก่อสร้างปรับปรงุถนนประชาร่วมใจ – 
ถนนมิตรไมตรีและโครงการก่อสร้างปรบัปรุงถนนคุ้มเกล้า 
อยู่ระหว่างดำเนนิการ 1 เส้นทาง คือ โครงการต่อเชื่อม
ถนนกาญจนาภิเษก - ถนนพุทธมณฑลสาย 2 
2. สจส.ได้รับงบประมาณปรับปรุงเส้นทางจักรยานถนน
บางขุนเทียนชายทะเล ช่วงคลองสนามชัย - สะพานข้าม
คลองเชิงตาแพ ความยาวประมาณ 7.00 กม. ปัจจุบัน
ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้รับการประสานจากสำนัก
งบประมาณให้ยกเลิกโครงการฯ เพราะสำนักการโยธาได้รับ
งบประมาณกลางปี 2563 ให้ดำเนินการปรับปรุงถนน 
เส้นดังกล่าว 

4) ร้อยละความสำเร็จในการจัดสิ่ง
อำนวยความสะดวกเพื่อสนบัสนุนการ
ใช้จักรยาน 

ร้อยละ 100    ✓ 
 

ไม่ได้รับงบประมาณดำเนนิการที่จอดรถจักรยาน 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
ไม่ได้

ดำเนินการ 
 

5)  ร้อยละของผู้สัญจรด้วยจักรยาน ร้อยละ 2 
(เทียบกับปี 

2562) 
 

  ✓ 
ลงลง 

ร้อยละ 
22.42 

 - จำนวนผู้สญัจร ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 38,181 คร้ัง 
- จำนวนผู้สญัจร ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 29,619 คร้ัง 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) ทำให้คร่ึงหลังของปีงบประมาณ 2563 มีผู้สญัจร
ด้วยจักรยาน/ผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะลดลง 

เป้าประสงค์ที่ 2.3.1.3  ส่งเสริมการเดินทางทางน้ำ (มี 2 ตวัชี้วัด) 
6)  ร้อยละความสำเร็จของการจัด 
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุน
การเดินทางทางน้ำ 

ร้อยละ 100 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
70,363,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
6,764,000 บาท 

 

✓ 
 

  1. ก่อสร้างท่าเรือในคลองภาษีเจริญเพิ่มจำนวน 2 ท่า (ท่าเรือ 
เพชรเกษม 69 และท่าเรือวัดหนองแขม) แล้วเสร็จ 
2. ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม 
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 และโครงการเดินเรือคลองแสนแสบ
ส่วนต่อขยาย 

7) ร้อยละของผู้สัญจรทางนำ้เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 2 
(เทียบกับปี 

2562) 
 

 ✓ 
ลดลง 
ร้อยละ 
38.29 

 ข้อมูลการเดินทางสญัจรทางน้ำคลองผดงุกรุงเกษม 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 95,033 คน 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 58,645 คน 

ข้อมูลการเดินทางสญัจรทางน้ำคลองแสนแสบ ส่วนต่อขยาย  
(วัดศรีบุญเรือง – ห้างพาซโิอ) 

- ปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือน ก.พ. - ธ.ค. 62 จำนวน 154,609 คน 
- ปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือน ม.ค. - เม.ย. 63 จำนวน 40,404 คน 

1. การเดินเรือคลองแสนแสบ หยุดเดินเรือตั้งแต่ 14 เมษายน 2563 
2. เนื่องจากหมดสัญญาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และอยู่ระหว่างปรับปรุง
เส้นทางเดนิเรือหลายเส้นทาง ทำให้ผู้สัญจรทางนำ้ลดลง 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

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

12,226,000 บาท 
 

✓   ความพึงพอใจจำแนกตามประเภทขนส่งสาธารณะในความ
รับผิดชอบของ กทม.  
1. ความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการ BTS ส่วนสัมปทาน ร้อยละ 79.40  
2. ความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการ BTS ส่วนต่อขยาย 1 ร้อยละ 71.15  
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเรือ ร้อยละ 76 
4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศาลา ที่พักผูโ้ดยสาร  
อยู่ระหว่างดำเนนิการ 

เป้าหมายที่ 2.3.2 การจราจรมีความคล่องตัว ไม่แออัด (มี 2 เป้าประสงค์  4 ตัวชี้วัด)  
เป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร (มี 1 ตัวชี้วัด) 
9) จำนวนถนน ทางยกระดับ 
ทางลอดใต้ทางแยก ฯลฯ ที่มีการ
เชื่อมโยงโครงข่ายถนน แก้ไข
ปัญหาคอขวด จุดตัด ทางแยก 

3 เสนทาง งบประมาณทีไ่ด้รบั 
4,558,943,250 บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
1,443,220,784.47

บาท 

✓ 
 

  ดำเนินการจำนวน 30 โครงการ  ไม่ได้รับงบประมาณ 5 โครงการ  
ยกเลิก 1 โครงการ คงเหลือที่ดำเนินการ 24 โครงการ 
สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 โครงการ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 3 โครงการ ได้แก ่
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า 
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ – ถนนมิตรไมตรี 
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 
 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 
เป้าประสงค์ที่ 2.3.2.2  เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจร (มี 3 ตัวชี้วัด) 
10) พื้นที่ (ทางแยก) ทีน่ำเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดระบบจราจร 

ร้อยละ 2 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
39,867,000 บาท 
 

 ✓ 
ประกาศเชิญชวน
ที่ปรึกษายื่นเสนอ 
โครงการพัฒนา

ระบบ ATC 
(ครั้งที่ 2) 

 

 1. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบการจัดการจราจร
เป็นพื้นที่ อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างโดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2 และ
ประกาศเชิญชวนที่ปรึกษายื่นเสนอ ทั้งนี้ มีการดำเนินงานอ่ืน ๆ 
เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัด ได้แก่  
2. ที่สจส. มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร รวมทั้งสิ้น 31 ทางแยก 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการบำรุงรักษารายเดือน 
3. งานติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้สาย แผนงานติดตั้งใน 
ทางแยกทั้งหมด 525 ทางแยก 
ปี 2561 ติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้สาย 110 ชุดใน  
110 ทางแยก 
ปี 2563 ติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้สาย 100 ชุดใน  
100 ทางแยก ขณะนี้ลงนามสัญญาจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตามสัญญา ผลงานร้อยละ 90 

11) ร้อยละความสำเร็จในการติดตั้ง/
บำรุงรักษากล้องโทรทัศนว์งจรปดิ 
(CCTV) ดา้นการจราจร 

ร้อยละ 
100 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
52,000,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
52,000,000 บาท 

 

✓ 
 

  1. ในปี 2563 ไม่ได้รับงบประมาณในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ด้านการจราจรใหม่ 
2. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
เป็นประจำทุกเดือน เพื่อการตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหา
การจราจร การบริหารจัดการ รวมถึงตรวจวัดและรายงานสภาพ
การจราจร โดยมผีลสำเร็จร้อยละ 100 เทยีบตามแผนงานปี 2563 

12) ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดา้น
การจราจร ให้สามารถใช้การได้ภายใน  
24 ชั่วโมงเมื่อได้รับการแจ้งหรือตรวจพบ 

ร้อยละ 
100 

 ✓ 
 

   

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 2.3 ทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วัด 6 5 1  
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

ไม่ได้
ดำเนินการ 

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

- พลังงานไฟฟ้า 
(เพิ่มข้ึนไม่เกิน 
ร้อยละ 1.22) 

- พลังงานเชื้อเพลิง 
(เพิ่มข้ึนไม่เกิน 
ร้อยละ 1.18) 

 

งบประมาณทีไ่ด้รบั  
1,200,000 บาท 
งบประมาณทีใ่ช้
238,000 บาท

 

✓ 
- พลังงานไฟฟ้า
ลดลงร้อยละ 

47.12 
- พลังงานเชื้อเพลิง 

ลดลงร้อยละ 
19.45 

  ปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 
(ข้อมูลระหว่าง 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563) 
ได้แก่ พลงังานไฟฟา้ 144,006,497.85 กโิลวัตต-์ชัว่โมง 
(kWh) ส่วนพลังงานเชื้อเพลิง 34,034,528.73 หน่วย 
(Unit) จำแนกเป็นน้ำมัน 32,269,679.74 ลิตร  
แก๊สโซฮอล์ 408,586.19 ลิตร ก๊าซธรรมชาติ 
1,356,262.80 กิโลกรัม (เมื่อเทียบกับปีฐาน 2560) 
พลังงานไฟฟ้า 272,318,223.64 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
(kWh) และพลังงานเชื้อเพลิง 42,251,392.75 หน่วย 
(Unit)) พบว่า พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 47.12 และ
พลังงานเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 19.45 

2) ร้อยละความสำเร็จของผล
การดำเนินงานตามแผนแม่บท
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. 2556 - 2566 ด้านการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และการใช้พลงังานทางเลือก 

ร้อยละ 45 งบประมาณทีไ่ด้รบั  
100,400 บาท 



✓ 
ร้อยละ 44 

  คิดเป็นร้อยละ 44 โดยดำเนินการแล้วเสร็จใน 5 
ขั้นตอนหลัก ได้แก่  
1) การประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อการดำเนินงาน
ตามแผนแมบ่ทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชัน้ 19  
อาคารธานนีพรัตน ์
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

  

 

   

2) การประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงาน ร่วมการดำเนินงาน
โครงการ ฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชัน้ 8  
อาคารธานนีพรัตน์ 
3) การอบรมหลักสูตรมุ่งสู่อาคารเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมแนวปฏิบัติทีด่ีในการออกแบบและใช้งานอาคาร เมือ่วันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบนัอีอีซี อคาเดมี เขตคันนายาว โดยการ
สนับสนนุ จากผู้เชี่ยวชาญ JICA  
4) การประชุมทางไกลออนไลน ์ เมื่อวันที่ 17 และ 24 เมษายน 2563 
เพื่อสรุปแนวทางและวิธีการในการคำนวณเพื่อกำหนดเปา้หมายการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในแผนแม่บทกรุงเทพฯ ฉบับใหม่ 
5) การฝึกอบรมทางไกลออนไลน์ จำนวน 3 คร้ัง ได้แก่ 
(1) Training module 3 เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2563 เพื่อ
จัดทำเปา้หมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฯ 
(2) Training module 4 เมื่อวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อ
รวบรวมข้อมูลและหารือโครงการที่เก่ียวข้องด้านการลดกา๊ซเรือนกระจก
และการปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเตรียมการ
สำหรับแผนแมบ่ทกรุงเทพฯ ฉบบัใหม่ 
(3) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เพื่อชี้แจงแหล่งเงินทุนภายในประเทศ 
อุปสรรคของภาคเอกชนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศไทย และเครื่องมือทางการเงิน กลไกตลาดเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) Training Module 5 เมื่อวันที่ 9 - 10 กันยายน และ 17 กันยายน 
2563 เพื่อสรุปผลการฝึกอบรมและแนวทาง การจัดทำเปา้หมายใหม่ 
รวมถึงโครงการที่มีความสำคญัเร่งด่วนสำหรับแผนแมบ่ทรุงเทพฯ ฉบับใหม ่
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 2.4.1.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) ร้อยละของปริมาณพลงังาน
ไฟฟ้าทีล่ดได้เพิ่มข้ึนจาก
โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อ 
ลดโลกร้อน (ปีฐานเฉลี่ย พ.ศ.
2558 - 2561) 

ร้อยละ 4.72 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
2,000,000บาท 
งบประมาณทีใ่ช้

1,000,000 บาท
 

✓ 
ร้อยละ 
5.92 

  โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน จัดขึ้นเป็นประจำ
ทุกปีต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 โดยในปีนี้จดัขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 
28 มีนาคม 2563 ซึ่งมีการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการจัด
กิจกรรมเป็นแบบ Virtual Event และรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และผลกระทบ
จากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวสามารถลดความต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้ 2,482 เมกะวัตต์ (เมื่อเทียบกับข้อมูลปี
ฐานเฉลี่ย 2558 - 2561 จำนวน 1,979 เมกะวัตต์)  
คิดเป็นร้อยละ 5.92 สูงกว่าเปา้หมายที่กำหนด 

เป้าประสงค์ที่ 2.4.1.3 เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) สัดส่วนการใช้พลงังาน
ทดแทนเพิ่มข้ึน 
 
 

เพิ่มข้ึน ไม่ได้รับงบประมาณ  ✓  เนื่องจากโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) 
อาคารสำนักการโยธา และอาคารสำนักการระบายน้ำไมไ่ด้รับ
งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงดำเนินงานในลักษณะ
งานประจำในการสำรวจข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงาน
ทดแทนในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวม
จัดเก็บเป็นข้อมูลฐาน 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 2.4 ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด 3 1 0  
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน  

มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม 
ในการดำเนินการเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองนั้น กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจและ

สำนักงานเขต ได้ดำเนินการบังคับการตามมาตรการกวดขันจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย ในพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ 
1. จุดผ่อนผันที่ประกาศยกเลิกแล้ว 512 จุด ผู้ค้าที่ถูกยกเลิกจำนวน 12,224 ราย  ซ่ึงเป็นพื้นที่ท่ียังคงต้องเฝ้าระวัง 
ควบคุมห้ามมิให้ผู้ค้ากลับมาค้าขาย/ตั้งแผงกีดขวางทางเท้าได้อีกอย่างเด็ดขาดและ 2. จุดผ่อนผัน (ท่ียังไม่ได้ประกาศ
ยกเลิก) 171 จุด ผู้ค้า 7,947 ราย (เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 18 สำนักงานเขต) ซึ่งกรุงเทพมหานคร
ยังคงกวดขัน ควบคุมอย่างเข้มงวด เพ่ือให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค้าขายในพ้ืนที่สาธารณะที่
กรุงเทพมหานครกำหนด รวมถึงการกวดขันจับปรับผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับข่ีรถยนต์ รถจักยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบน 
ทางเท้า และที่สาธารณะ กรุงเทพมหานครได้เพ่ิมมาตรการสำคัญเพ่ือลดจำนวนผู้กระทำผิด และเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชน ได้แก่ เพ่ิมอัตราค่าปรับผู้ฝ่าฝืนขับ/จอดรถบนทางเท้าให้มากข้ึน จาก 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท  
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด ซึ่งหากสามารถนำไปสู่การจับปรับผู้กระทำความผิด ผู้แจ้ง
เบาะแสจะได้รับเงินรางวัลกึ่งหนึ่งของค่าปรับ โดยค่าปรับ 2,000 บาท จะได้รับส่วนแบ่งรางวัลนำจับ 1,000 บาท 
เพ่ิมช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดหลายช่องทาง อาทิ Line E-mail และ Facebook สำนักเทศกิจ ระบบ
แจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน 4.0 ฯลฯ และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึง รวมทั้งรณรงค์อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือเชิญชวนให้ประชาชนที่พบเห็นผู้กระทำผิดแจ้งเบาะแส
ของผู้กระทำผิดมายังช่องทางต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครเปิดไว้อำนวยความสะดวก และการเพ่ิมจำนวนจุดกวดขันจับ
ปรับบริเวณถนนสายหลัก/ถนนที่มีการจราจรหนาแน่น จาก 155 จุด เป็น 233 จุด และเปลี่ยน/หมุนเวียนที่ตั้งจุดจับ
ปรับไปเรื่อย ๆ เน้นจุดที่มีปัญหาการฝ่าฝืน มาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวส่งผลให้เรื่องร้องเรียนจากประชาชนเพิ่มข้ึนจากปี
ที่ผ่านมาเป็นจำนวนมากถึง 25,306 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 68.61  (ปี 2562 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 36,884 เรื่อง 
และปี 2563 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 62,190 เรื่อง)  นอกจากนี้ สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตได้ดำเนินการจัด
ระเบียบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 100 เส้นทาง 
โดยสำนักงานเขตได้มีการขอความร่วมมือ จากเจ้าของหมู่บ้านจัดสรร คอมโดมิเนียม ร้านค้า ร้านอาหาร และผู้ประกอบการ
ต่าง ๆ มิให้ติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ และจัดชุดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่กวดขัน ตรวจสอบ และจัดเก็บ
ป้ายโฆษณาผิดกฎหมายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตบนทางเท้าสาธารณะ บริเวณถนนสายหลักและถนนสายรองตาม
เป้าหมายที่กำหนด โดยข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 พบป้ายผิดกฎหมายในถนนสายรอง รวม 286 ป้ายโดยไม่พบ
ป้ายผิดกฎหมายในถนนสายหลัก 

ในการปรับทัศนียภาพถนนสายต่าง ๆ โดยการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินนั้น กรงุเทพมหานครดำเนินการ
รวม 51.776 ก.ม. โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการนำสายต่าง ๆ ลงใต้ดินของตามแผน
ของการไฟฟ้านครหลวงในปี 2563 ระยะทางรวม 10.65 ก.ม. และสำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินโครงการ  
นำสายสื่อสารลงดิน จำนวน 13 เส้นทาง แล้วเสร็จ 40.52 ก.ม. รวมทั้งมอบหมายบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 
ดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินตามบันทึกข้อตกลงมอบหมายดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขต กทม. 
ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 7.256 ก.ม. จากเป้าหมาย 2,400 ก.ม. ภายในปี 2564 
 การดำเนินการเป็นการตรวจตรา กวดขัน กำหนดข้อบังคับ การสร้างเครือข่าย ประสานงาน และติดตาม
ผลงาน ผลงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ หากสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด  จะส่งผลให้
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้างทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามสอดคล้องกับเป้าประสงค์ท่ีกำหนดไว้  
มิติที่ 2.2  พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายท่ัวทุกพื้นที่ 

พ้ืนที่สีเขียวเป็นความสำคัญของเมือง เนื่องจากสภาพแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร มีสิ่งปลูกสร้าง ตึก อาคาร และ
บ้านพักอาศัยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีมลภาวะอันเกิดจากการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน ตลอดจนจำนวน
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ประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่พ้ืนที่สีเขียวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จากมาตรฐานขององค์การอนามัย
โลก (World Health Organization : WHO) เสนอแนะให้เมืองควรมีสัดส่วนของพ้ืนที่สีเขียวเพื่อสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชนคิดเป็น 9 ตารางเมตร/คน และจากมาตรการในการเพ่ิมและการจัดการพ้ืนที่สีเขียว  ในเขตชุมชนอย่าง
ยั่งยืน จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เสนอให้ชุมชนขนาดใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนคร  ควรมีพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน 
อย่างน้อย 12 ตารางเมตร/คน และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการบริการ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สัดส่วน อย่างน้อย 
4 ตารางเมตร/คน ด้วยเหตุนี้กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาและ
ปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม การจัดหาพ้ืนที่เพ่ือสร้างสวนสาธารณะใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ให้ดียิ่งขึ้น 

โดยในปี 2563 กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7 ตร.ม./คน เพ่ิมสัดส่วน
พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ ให้ได้อย่างน้อย 2.19 ตร.ม./คน และให้มีสัดส่วนพ้ืนที่สวนสาธารณะ
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 1.05 ตร.ม./คน ซึ่งในรอบระหว่าง เดือนตุลาคม 2562 – เดือนสิงหาคม 2563 กรุงเทพมหานคร
สามารถดำเนินงานได้ในทิศทางที่เข้าสู่เป้าหมาย  

ผลการดำเนินงานสำคัญ กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนเพิ่มขึ้นเป็น 8,532 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 
39,947,174.29 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากร 7.03 ตร.ม./คน หรือร้อยละ 2.55 ของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในรูปแบบพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนคิดเป็นพ้ืนที่ 15,888,722 ตารางเมตร หรือ 2.79 ตร.ม./คน พ้ืนที่
สวนสาธารณะหลัก จำนวน 39 แห่ง กระจายในพ้ืนที่ 22 เขตของกรุงเทพมหานคร ขนาดพ้ืนที่รวม 5,989,855.60 
ตารางเมตร  คิดเป็นสัดส่วน 1.05 ตร.ม./คน พ้ืนที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ซึ่งไม่ใช่
สวน) จำแนก 9 ประเภท ตามแผนแม่บทพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 ได้แก่ สนามกีฬากลางแจ้ง 
สนามกอล์ฟ แหล่งน้ำ ที่ลุ่ม ที่ว่าง พ้ืนที่ไม้ยืนต้น พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ จำนวน 
5,706 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 159,009,413.83 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากร  27.99 ตร.ม./คน  

จากข้อมูลข้างต้น แม้ว่าการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนจะสามารถดำเนินการได้ถึง ร้อยละ 78.11 
ของพ้ืนที่สีเขียวที่องค์การอนามัยโลกเสนอแนะ แต่เป็นการเพ่ิมขึ้นในเชิงปริมาณ การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว  เชิงคุณภาพยังมี
ไม่เพียงพอพิจารณาได้จากเมืองที่ขาดความร่มรื่นและมีสภาพความร้อนสูงภายในเมือง ควรต้องให้ความสำคัญในการ
แก้ไขปัญหาการกระจายตัวของพรรณไม้เพื่อสร้างร่มเงาให้แก่เมืองเป็นอันดับแรกโดยการเพิ่มปริมาณการปลูกไม้ยืนต้น
ในพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ ของเมืองให้มากข้ึน ในส่วนของสวนสาธารณะหลักซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ประชาชนจะสามามารถใช้เป็นพ้ืนที่
เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและดำเนินกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ กรุงเทพมหานคร ยังมีข้อจำกัดด้านสถานที่ทำให้ยังไม่
สามารถบริการได้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่เขต โดยใน 28 เขต ยังไม่มีพ้ืนทีส่วนสาธารณะหลักให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
56 ของเขตในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ แม้ว่าสวนสาธารณะหลักจะยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดแต่ กรุงเทพมหานคร
พยายามที่จะบริหารจัดการให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่สีเขียวให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นปัญหาที่กรุงเทพมหานครให้
ความสำคัญในลำดับต้น และเดินหน้าโครงการสำคัญและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการรณรงค์ส่งเสริม
ควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วม กับทุกภาคส่วนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และเป็นพลังร่วมสร้างกรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และน่าอยู่สำหรับทุกคน 
มิติที่ 2.3  ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก 

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

เพ่ือบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทาง ไม่ต้องพึงพารถ 
ส่วนบุคคลนั้น กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพ้ืนที่ โดยสำนักการจราจรและขนส่ง 
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ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้า (BTS) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัท กรุงเทพธนาคม   
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเป็นประจำทุกปี ได้แก่ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสีลม 
(ตากสิน - เพชรเกษม) และบริหารจัดการเดินรถ (ดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 - 2563) และโครงการบริหารจัดการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ดำเนินการตั้งแต่ปี 2555) รวมทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย (หมอชิต - 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) (เปิดให้บริการปลายปี 2562) นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการเพ่ือผลักดันให้เกิดการ
เชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง (Feeder) ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าขนาดรองสายสีทอง  
(สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - สำนักงานเขตคลองสาน) ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในเดือนตุลาคม 2563 และ
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา (ช่วงวัชรพล - 
ทองหล่อ) และโครงการกอสร้างรถไฟฟ้ารางคูขนาดเบา (Light Rail Transit) สายบางนา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ให้สอดคล้องตาม พรบ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 รวมทั้งดำเนินโครงการรถ BMA Feeder 
Bus ใน 3 เส้นทาง ซึ่งเป็นการขอความสนับสนุนการเดินรถจากเอกชนโดยไม่ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร ในปี 
2563 ได้แก่ เส้นทาง B1 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ - BTS บางหว้า เส้นทาง B2 ดินแดง (กทม.2) - BTS สนามเป้า 
และเส้นทาง B3 ชุมชนเคหะร่มเกล้า - ARL ลาดกระบัง นอกจากนี้ สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินโครงการ 
ก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) ลานจอดรถแล้วจร (Park & Ride) เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
เดินทาง 

ในการสร้างทางเลือกในการเดินทางของประชาชนนั้น กรุงเทพมหานครมีการดำเนินการเพ่ือเพ่ิมเส้นทาง
จักรยานให้มีความสะดวกและทั่วถึง ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีทางจักรยาน 70 แห่ง รวมระยะทางทั้งสิ้น 447 กิโลเมตร 
(หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2559) และได้ดำเนินการเพ่ือสร้างเส้นทางจักยานเพ่ิมเติมบริเวณถนนที่มีการก่อสร้างใหม่
และมีทางเท้ากว้างกว่า ๑.๒๐ เมตร จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนนประชารว่มใจ – ถนนมิตรไมตรี ถนนคุ้มเกล้า และถนน
กาญจนาภเิษก - ถนนพุทธมณฑลสาย 2 สำหรับบริการประชาชนตามเส้นทางจักรยานต่าง  ๆนอกจากนี้ สำนักการจราจรและ
ขนส่งได้ดำเนินโครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 2) โดยมีบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดเป็นผู้รับ
สัมปทาน ซึ่งได้ออกมาตรการคุ้มครองอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่จักรยานในโครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น โดยได้ทำกรมธรรม์
ประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากการใช้รถจักรยานของโครงการฯ ให้กับสมาชิกโครงการฯ กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด 
(มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายจำนวน 66 แห่ง และสำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินการศึกษาความ
เหมาะสมเพ่ือการเสนอออกข้อบังคับทางจักรยาน ร่วมกับสำนักงานตำรวจนครบาลและสำนักงานเทศกิจ  
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางจักรยาน 

นอกจากนี้ ในการสร้างทางเลือกในการเดินทางของประชาชนนั้น กรุงเทพมหานครยังได้ ส่งเสริมการ
สัญจรทางน้ำ โดยสำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเรือในคลองภาษีเจริญเพ่ิมจำนวน 2 ท่า 
(ท่าเรือเพชรเกษม 69 และท่าเรือวัดหนองแขม) โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2562 และโครงการเดินเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยายระยะทาง 10.50 กิโลเมตรระยะเวลา
ดำเนินการ 3 ปี (งบ 2563 - 2565) โดยขยายเส้นทางเดินเรือต่อจากเส้นทางเดิมตั้งแต่ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ไปยัง
สำนักงานเขตมีนบุรี และในส่วนของรถโดยสารสาธารณะซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของการเดินทางในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครนั้น สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางในพ้ืนทีทีย่ังไม่
มีศาลาที่พักผู้โดยสาร ได้แก่ ถนนประชาสำราญ เขตหนองจอก และถนนไมตรีจิต เขตคลองสามวา รวมทั้งเร่งรัดงาน
บำรุงรักษาและทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสาร 

ในส่วนของการผลักดันให้การจราจรในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีความคล่องตัว ไม่แออัดนั้น 
กรุงเทพมหานครโดยสำนักการโยธามีการดำเนินการโครงการในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 23 โครงการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิมโดยการก่อสร้าง (ถนนสายหลัก สะพานข้ามทางแยก ทางลอด และสะพานข้ามแม่น้ำ
เจ้าพระยา) เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักและสายรอง เพ่ิมประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม พัฒนา
โครงข่ายถนนตามที่ผังเมืองกำหนด ขยายช่องจราจรเพ่ือรองรับปริมาณการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้         
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เพ่ือลดปัญหาการจราจรติดขัด กำหนดเป้าหมายให้แล้วเสร็จ 3 เส้นทาง/โครงการในปี 2562 ปัจจุบันดำเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คือ ถนนประชาร่วมใจ – ถนนมิตรไมตรี  ถนนคุ้มเกล้า และถนนกาญจนาภิเษก - 
ถนนพุทธมณฑลสาย 2 และอยู่ระหว่างดำเนินการ 20 โครงการ  

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจร โดยโครงการที่นำไปสู่
ผลสำเร็จของเป้าประสงค์ ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการจราจรและขนส่ง ซึ่งดำเนินการ  บำรุงรักษา
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือการตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจรและการบริหารจัดการ
จราจร แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักการจราจรและขนส่งไม่ได้รับงบประมาณในการจัดหาและปรับปรุง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร จึงเป็นเพียงการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) และระบบบริหารจัดการกล้องที่มีอยู่เดิม จำนวน 31 ทางแยกเท่านั้น นอกจากนี้ ในการสนับสนุน
การควบคุมการจราจรในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ของเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณทางแยก สำนักการจราจรและขนส่งได้ติดตั้ง
ชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้สาย ในพ้ืนที่เป้าหมาย 525 ทางแยก และ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบ
การจัดการจราจรเป็นพ้ืนที่ ทั้งนี้ สำนักการจราจรและขนส่งอยู่ระหว่าง การจัดทำฐานข้อมูลการจราจรซึ่งปรากฏใน
หนังสือสถิติการจราจร เช่น ปริมาณการจราจรและอัตราเร็วในการเดินทาง สถิติอุบัติเหตุจราจร ข้อมูลสะพาน 
สัญญาณไฟและอุปกรณ์ความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บทุกปี  
 มิติที่ 2.4 การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก 

มุ่งให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ประหยัดพลังงานใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ด้วยการลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
ของเมืองและเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น โดยสามารถลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร 
ได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งพลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 50.35 และพลังงานเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 29.05  
การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566   
ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือกสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด  
ทั้งการเสริมสร้างศักยภาพองค์กร และการดำเนินงานตามมาตรการในแผนแม่บทฯ ส่วนการให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการประหยัดพลังงานของเมืองผ่านกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพ่ือลดโลกร้อน สามารถลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.92 สำหรับการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ยังคงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในอาคารกรุงเทพมหานคร แต่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูล 
การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในลักษณะอ่ืน ๆ ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือรวบรวมจัดเก็บเป็น
ข้อมูลฐานต่อไป 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  
มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานด้านการจัดระเบียบเมืองตามแผน   

2. เจ้าหน้าที่เทศกิจมีไม่เพียงพอ เนื่องจากมีภารกิจที่ซ้ำซ้อน หรือมีงานนโยบายเร่งด่วนของ 
ผู้ บริหารกรุงเทพมหานคร 

3. การบริหารจัดการโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินตามบันทึกข้อตกลงมอบหมายดำเนินการ
นำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด มีปัญหาที่ 
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน ดังนี้ 
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- การร้องเรียนจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมถึงไม่สามารถบังคับให้ผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมเจ้าของสายสื่อสารโทรคมนาคมนำสายสื่อสารลงใต้ดินได้ เนื่องจากผู้ประกอบการโทรคมนาคมอยู่
ภายใต้การกำกับของสำนักงาน กสทช. 

- สำนักงาน กสทช. ให้ยกเลิกการดำเนินการที่ผ่านมาและให้ดำเนินการโครงการใหม่ จึงไม่
สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้ 

• ด้านงบประมาณ  
1. ที่ดินมีราคาสูง การใช้ประโยชน์ที่ดินมุ่งเน้นให้ความสำคัญทางด้านธุรกิจและพ้ืนที่อยู่อาศัย

เป็นหลักพิจารณาได้จากการจัดทำผังเมืองรวมทุกฉบับมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สีเขียวไปเป็นพื้นที่เพ่ือ
การพานิชย์และอยู่อาศัยมากขึ้น 

2. การบริหารจัดการโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินตามบันทึกข้อตกลงมอบหมายดำเนินการ
นำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ไม่ได้รับเงินทุน
สนับสนุนจากสำนักงาน กสทช. จึงต้องหาแหล่งเงินทุนมาดำเนินการโครงการตาม  

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ 

ควรให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างกลไกความร่วมมืออย่าง
จริงจังจากภาคประชาชนในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ สนับสนุนให้หน่วยงานจัดรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย     
ในการจัดระเบียบเมือง รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของประชาชนต่อการจัดระเบียบเมือง 
ซึ่งคาดว่าจะช่วยทำให้กรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูล ความต้องการ และปัญหาที่แท้จริงในเชิงพ้ืนที่ 

คาดการณ์แนวโน้ม  
การจัดระเบียบและการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองในอนาคตนั้น เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งจากการดำเนิน

โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของการฟ้านครหลวง และการสายสื่อสารลงดินของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงดำเนนิการ
ครอบคลุมพ้ืนที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลักของกรุงเทพมหานคร แต่ทั้งนี้ ความสำเร็จในขั้นต่อไปในการจัดระเบียบ
ไม่ให้กรุงเทพมหานครมีสายไฟฟ้าและสายสื่อสารบดบังทัศนียภาพเมือง ขึ้นอยู่กับการจัดระเบียบการขออนุญาตพาด
สายสื่อสารต่าง ๆ ของผู้ให้บริการภาคเอกชนซึ่งมีจำนวนมากตามประชาชนผู้ขอรับบริการ จึงเป็นหน้าที่
กรุงเทพมหานครในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการกำหนดมาตรการรว่มกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารต่าง ๆ 
นอกจากนี้ แนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีทางสื่อ Social Network ในการแจ้งเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกบัการจัด
ระเบียบทางเท้า หาบเร่ - แผงลอย และการใช้พ้ืนที่สาธารณะอ่ืน ๆ ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น กรณีการแจ้ง
เบาะแสผู้กระทำผิดบนทางเท้า ณ เดือนมีนาคม 2563 มีจำนวน  26,704 เรื่อง ซึ่งเพ่ิมขึ้นถึง ร้อยละ 193.97  
จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 (9,084 เรื่อง) กรุงเทพมหานครต้องมีมาตรการในการกำหนดกระบวนการใน 
การบริการจัดเรื่องเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้เหมาะสม และรวดเร็ว  
มิติที่ 2.2  พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายท่ัวทุกพื้นที่ 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ  

1. ทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวของเมืองขาดแผนหลักที่ชัดเจนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา 
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของเมืองปัจจุบันหลายเขตหน่วยงานไม่สามารถจัดหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวใน
รูปแบบสวนได้ 

2. ขาดการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร  
การพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นทำให้พ้ืนที่สีเขียวในเมืองที่มีไม่เพียงพออยู่แล้วได้รับความเสียหายเพ่ิมขึ้นและลดจำนวนพ้ืนที่ลง 
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เช่น การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ทำลายไม้ยืนต้นที่ปลูกไว้โดยไม่มีการปลูกทดแทนการปรับปรุง
ทางเดินเท้ามีการปิดทับโคนต้นไม้ด้วยซีเมนต์ทำให้ต้นไม้เติบโตไม่ได้ แคระแกรน การตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้โดยไม่
คำนึงถึงหลักการตัดแต่งที่ถูกต้องทำให้ต้นไม้ได้รับความเสียหาย และสูญเสียร่มเงาที่เป็นสิ่งจำต่อการลดปัญหาความ
ร้อนภายในเมือง เป็นต้น 

3. การจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็นสีเขียวนโยบายไม่ชัดเจน เปลี่ยนแปลงไปตามวาระของ
ผู้บริหาร ไม่มีนโยบายในการจัดหาที่ดินเป็นของตนเองเน้นใช้ขอรับการสนับสนุนโดยขอใช้พ้ืนที่ของหน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ โดยวิธีเช่า ซึ่งแนวทางดังกล่าวส่งผลให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถคาดการณ์การพัฒนาพื้นที่
สวนสาธารณะ/สวนหย่อมและการกระจายตัวของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการบริการให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและ
เหมาะสม และในระยะยาวหากหน่วยราชการที่เป็นเจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะนำพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือนำไปใช้ใน
ภารกิจอ่ืน ๆ พื้นที่สวนสาธารณะที่มีอยู่มีแนวโน้มลดลง 

• ด้านกฎหมาย  
กฎหมายไม่เอ้ือให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นสามารถนำมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการ

ทางภาษีมาใช้เพื่อการผลักดันให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษา และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของเมืองได้แม้จะมี
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 บังคับใช้แล้ว 

• ด้านงบประมาณ  
ที่ดินมีราคาสูง การใช้ประโยชน์ที่ดินมุ่งเน้นให้ความสำคัญทางด้านธุรกิจและพ้ืนที่อยู่อาศัย 

เป็นหลักพิจารณาได้จากการจัดทำผังเมืองรวมทุกฉบับมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สีเขียวไปเป็นพื้นที่ 
เพ่ือการพานิชย์และอยู่อาศัยมากขึ้น 

• ด้านอ่ืน ๆ  
พ้ืนที่สีเขียวซึ่งพัฒนาไว้แล้วเกิดความเสียหายและถูกทำลายจากนโยบายการพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาสาธารณูปโภคของเมือง และจากประชาชน 
       ข้อเสนอแนะ 

• บริหารจัดการ  
1. สร้างความชัดเจนของทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวของเมืองโดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาสีเขียวของกรุงเทพมหานครเพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนาให้มีความชัดเจนเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกัน 

2. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวเพิ่มเติมจาก 
ระบบฐานข้อมูลพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่แล้ว เช่นระบบบริหารจัดการไม้ยืนต้นของ
กรุงเทพมหานคร ระบบบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

3. ควรมีนโยบายในการจัดหาพ้ืนที่ดินเพ่ือการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเป็นของกรุงเทพมหานครเอง 
เพ่ือให้พ้ืนที่การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเกิดความเหมาะสม และสามารถควบคุมการกระจายตัวของพ้ืนที่สีเขียวได้
ครอบคลุมการให้บริการประชาชน 

4. การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครนำหลักการ 4M  
(Man Money Material Management) มาใช้ เช่น ควรมีกระบวนการจัดหาที่ดินซึ่งเป็นของตนเอง กระจาย 
ความเสี่ยง ของหน่วยงานเพิ่มความโปร่งใสตามกรอบภารกิจของหน่วยงานลดภาระงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดย 
สำนักผังเมืองพิจารณากำหนดความเหมาะสมของพ้ืนที่สีเขียวให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม สำนักการคลังจัดหาที่ดิน
ตามแผนแม่บทฯ ที่จัดทำขึ้นในฐานะหน่วยงานดูแลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและสำนักสิ่งแวดล้อมพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียวตามที่กำหนด 
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5. สอดแทรกการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวไปในทุกมิติของการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนา
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร เช่น  

5.1 การก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของเมือง เช่นการก่อสร้างถนน ปรับปรุงทางเท้า 
ปรับปรุงฟ้ืนฟูคูคลอง การสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ากำหนดให้การปลูกไม้ยืนต้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เป็นต้น  

5.2 นำหลักการด้านภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม (Landscape architecture) ใช้เพิ่มมูลค่า
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่ภาพรวมของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครสร้างความสวยงามให้แก่พ้ืนที่ 
โดยการออกแบบควบคู่ไปกับการเพ่ิมความร่มรื่นของพรรณไม้ไม่ควรดำเนินการสร้าง ปรับปรุงถนน สะพานลอย  
ทางเท้า เกาะกลางถนน ทางจักรยาน เพียงอย่างเดียว 

6. ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเน้นการประเมินผลในรูปแบบ
การบูรณาการโดยใช้พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเป็นหลัก (Agenda) มีเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และเจ้าภาพรวมในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

• ด้านกฎหมาย 
1. ประสานงานกับรัฐบาลเพ่ือขอรับการสนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่

ของท้องถิ่นต่าง ๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานครพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ว่างเปล่าที่หน่วยงานเป็นเจ้าของเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียวให้แก่เมืองและลดปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยประชาชน 

2. ประสานงานกับรัฐบาลเพื่อขอรับการสนับสนุนนโยบายให้ท้องถิ่นสามารถนำมาตรการทาง
ภาษีและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสร้างความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้กับพ้ืนที่สีเขียวซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน 

3. ผลักดนัให้มาตรการทางผงัเมืองตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคบัผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2556 เรื่องการจัดให้มีพ้ืนที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ “ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

4. ผลักดันมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกำหนดของแผนผังการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การควบคุมความหนาแน่น มวลอาคาร และที่ว่างในเรื่องอัตราส่วนของที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (OSR)  ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มีพ้ืนที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมที่มีความสัมพันธ์กับขนาดพ้ืนที่ของอาคารโดยในส่วนพื้นที่ว่าง 
อันปราศจากสิ่งปกคลุมดังกล่าวได้กำหนดให้มีพ้ืนที่น้ำซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 เพื่อเหตุผลของ
การบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบนพื้นผิวและลดปัญหาภาวะโลกร้อนและให้มีพ้ืนที่น้ำซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของที่ว่าง 

คาดการณ์แนวโน้ม 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของที่พ้ืนที่สีเขียวในภาพรวมของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะเพ่ิมจำนวนและ

กระจายตัวเพ่ือให้บริการประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่เขตต่าง ๆ มีมากขึ้น แต่หากจะพิจารณาพ้ืนที่สีเขียวเป็นรายกลุ่มเขต
พบว่าพ้ืนที่สีเขียวซึ่งให้บริการประชาชนเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครมี
การกระจายตัวที่แตกต่างกัน พื้นท่ีเขตพระนครและประเวศมีสวนสาธารณะหลักมาก เป็นอันดับ 1 จำนวน 4 แห่ง 
รองลงมาคือ เขตจตุจักร จำนวน 3 แห่ง ปทุมวัน บึงกุ่ม คลองเตย บางเขน ลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก บางกอกน้อย 
และบางพลัด เขตละ 2 แห่ง คลองสามวา ทุ่งครุ ทวีวัฒนา ลาดพร้าว ราชเทวี ดอนเมือง สาทร บางคอแหลม  
บางบอน และบางแค เขตละ 1 แห่ง  

กรณีพ้ืนที่สีเขียวซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองให้ 
ไม่เกิดความแออัด เป็นเมืองที่น่าอยู่และน่ามาเยี่ยมเยือน ได้แก่สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ แหล่งน้ำ ที่ลุ่ม ที่ว่าง 
พ้ืนที่ไม้ยืนต้น พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ซึ่งหลายพ้ืนที่ ทีผ่่านมาการผลักดันทาง
ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครร่มรืน่ด้วยพรรณไม้ มีพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ือการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากลมุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
ร่มรื่นสวยงามกระจายทั่วพื้นที่ ตลอดจนดำเนินความพยายามอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือรักษา
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สภาพแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้น แต่เนื่องจากการขยายตัวของระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ทั่วพ้ืนที่กรุงเทพฯ ให้เป็น
มหานครทางรางประกอบขาดแนวทางการปลูกทดแทนที่ชัดเจนทำให้กรุงเทพฯ สูญเสียพื้นที่สีเขียวและไม้ยืนต้นไปเป็น
จำนวนมาก แนวทางพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือใช้พัฒนาเป็นพ้ืนที่สวนกรุงเทพฯ ยังคงใช้แนวทางการเช่า และขอใช้พ้ืนที่จาก
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นหลักซึ่งขาดความยั่งยืน ควบคุมการกระจายตัวเพ่ือการให้บริการแก่ประชาชนได้ยาก ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพฯ เปลี่ยนพื้นที่สีเขียวเป็นพ้ืนที่เพ่ือการพานิชย์และพ้ืนที่
อยู่อาศัยมากข้ึน การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาพ้ืนที่สีเขียวประเภทอ่ืน ๆ ไม่เอ้ือให้ท้องถิ่นสร้างความร่วมมือร่วมกับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนากรุงเทพมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นท่ีสีเขียวเพ่ือการพักผ่อน
เพียงพอตามมาตรฐานสากลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงมีแนวโน้มเป็นไปได้ยากมากยิ่งข้ึน ยุทธศาสตร์สำคัญที่สามารถ
ดำเนินการได้ทันที ลงทุนน้อย ส่งผลกระทบสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม และบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ คือมุ่งเน้นความสำคัญไปที่การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในรูปแบบการเพ่ิมปริมาณไม้ยืนต้น
ให้มากขึ้นในรูปแบบการสร้างการเชื่อมต่อของพ้ืนที่ร่มเงาให้แก่เมือง ระยะยาวจะเป็นสร้างสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กลับคืนสู่เมืองซึ่งจะเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
มิติที่ 2.3  ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก 

ปัญหาและอุปสรรค  
• ด้านกฎหมาย   

1. การประกาศใช้บัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ส่งผลให้การดำเนิน
โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้า จำเป็นต้องดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส่วน
ที่ 1 การเสนอโครงการ ทำให้การดำเนินงานล่าช้าออกไป 

2. กรุงเทพมหานคร ควรมีมาตรการในการควบคุมมิให้รถประเภทอ่ืน ๆ มาวิ่งบนเส้นทางจักรยาน 
เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันการชำรุดของทางจักรยาน 

3. เส้นทางสัญจรทางน้ำ มีความทับซ้อนของภารกิจและกฎหมายระหว่างกรมเจ้าท่าและ
กรุงเทพมหานคร เช่น การขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือ การเปิดเส้นทางสัญจรทางน้ำ การดูแลรักษาความปลอดภัย
ในการเดินทาง เป็นต้น  

4. ยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการควบคุมการจราจรให้กรุงเทพมหานครอย่างครบถ้วน 
• บริหารจัดการ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้เกิด
มาตรการการลดรอบการให้บริการของขนส่งมวลชน การใช้มาตรการ Social Distancing  และการจำกัดช่วงเวลาการ
ออกนอกเคหสถานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนลดลง  
ทั้งรถไฟฟ้า และเส้นทางการเดินเรือในคลองต่าง ๆ  

2. การบูรณาการระบบขนส่งมวลชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก เนื่องจากมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบรถไฟฟ้านอกเหนือจากกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงาน เช่น 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม) การรถไฟแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาการเชื่อมต่อการดำเนินทาง
ด้วยรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ร่วมกัน รวมถึงการเดินทางด้วยรถประจำทาง และการเดินทางสัญจรทางน้ำ ซึ่งควรมีการ
สำรวจสถิติผู้ใช้งานเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากขนส่งมวลชนแต่ละประเภทสู่ขนส่งมวลชนประเภทอื่น ในแต่ละจุด  

3. การพัฒนาเส้นทางจักรยาน ขาดการศึกษาประเมินศักยภาพของเส้นทางจักรยานที่มีอยู่เดิม 
รวมถึงการสำรวจเส้นทางใหม่ ๆ และยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของเส้นทางที่ชัดเจน ระหว่างเส้นทางจักรยาน
เพ่ือการท่องเที่ยง กับเส้นทางจักรยานเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทาง  
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ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ 

1. ควรผสานการดำเนินงานด้านการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวไปในทุกมิติของการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของกรุงเทพมหานครด้านการเดินทาง ได้แก่ การก่อสร้างถนน ปรับปรุงทางเท้า ปรับปรุงฟ้ืนฟูคูคลอง การสร้าง
เส้นทางรถไฟฟ้ากำหนดให้การปลูกไม้ยืนต้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เป็นต้น  

2. กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือ 
การบูรณาการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนระบบรางสายต่าง ๆ ร่วมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก 
มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบรถไฟฟ้านอกเหนือจากกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงาน เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย  

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

• ด้านกฎหมาย 
ควรมีการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา พ้ืนที่

โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน หรือ TOD (Transit Oriented Development) ทั้งข้อกำหนดผังเมืองรวม กฎหมาย
ควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และข้อกำหนดต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง  

คาดการณ์แนวโน้ม  
แนวโน้มในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในความรับผิดชอบของ

กรุงเทพมหานครและในความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน ในปีงบประมาณ 2563 นั้น  ยังอยู่ระหว่ างการ
ดำเนินการให้ครอบคุลมพ้ืนที เส้นทางส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรืออยู่ในกระบวนการศึกษาความคุมค่า  
แต่ทั้งนี้ การขนส่งมวลชนระบบรางสายหลัก ตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลสายหลักและสายรอง  
ในกรุงเทพฯและปริมณฑล (M-MAP) ได้รับการกำหนดพ้ืนที่ เส้นทาง และระยะเวลาการดำเนินงานไว้ทั้งหมดแล้ว  
สิ่งที่กรุงเทพมหานครจำต้องดำเนินการต่อไป คือ การกำหนดมาตรการเพ่ือรองรับขนส่งมวลชนระบบรางสายต่าง ๆ  
ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีบริการขนส่งประชาชนเพ่ือเชื่อมต่อการเดินทางสู่ระบบหลัก (Feeder) การพัฒนา
พ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development : TOD) และการพัฒนาจุดเชื่อมต่อระหว่าง
ขนส่งมวลชนแต่ละประเภท ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีแนวโน้มลดการพึ่งพาการเดินทางทางถนนลง 

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังต้องคำนึงถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือ
สนับสนุนการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง (Non-Motorized Transport) โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ทางจักรยานในพ้ืนที่ถนนสายใหม่ และการสร้างมาตรฐานและมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยผู้ใช้จักรยานในเขต
เมือง รวมทั้งการพัฒนามาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานในการจัดระบบการจราจร ด้วยการนำระบบ
เทคโนโลยีระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport Systems) มาใช้ในการจัดการจราจร เช่น  
การบูรณาการข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณแยกสำคัญต่าง ๆ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
จราจรเป็นพื้นที่ (Area Traffic Control) เป็นต้น  

ในส่วนของการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายถนนที่มีอยู่นั้น กรุงเทพมหานครได้ศึกษาและพัฒนาถนนทั้งสายหลัก
และสายรองเพ่ือการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน ซึ่งปัจจุบันระบบขนส่งมวลชนระบบรางที่จะแล้วเสร็จหลายเส้นทาง  
จึงควรมีการศึกษาแนวทางการเชื่อมต่อเครือข่ายถนนกับการขนส่งระบบรางและการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถ
เชื่อมต่อหรือให้สะดวกต่อการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาโครงการ ตามที่ผังเมือง กำหนดนำมา
พิจารณาดำเนินการ แต่ทั้งนี้การเพ่ิมพ้ืนที่ถนนและขยายช่องจราจรตามที่เมืองเติบโต ซึ่งการพัฒนาอาจจะทำได้ยาก
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เนื่องจากต้องมีการเวนคืนที่ดินในราคาสูงมาก แต่เป็นภารกิจของกรุงเทพมหานครที่ต้องดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าว 
จึงต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยจัดลำดับความสำคัญของโครงการจากความวิกฤติของปัญหาแต่ละพ้ืนที่  
มิติที ่2.4 การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ 

1. ประเด็นการใช้พลังงานทางเลือกเป็นประเด็นที่มีความสำคัญสอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (หมวด ๖ มาตรา ๗๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) (เป้าหมายที่ 7) แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 
2579) ของกระทรวงพลังงาน เป็นต้น แต่กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจด้านการใช้
พลังงานทางเลือกได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ระดับการรับทราบและความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร 
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย เกี่ยวกับ การส่งเสริมการใช้
พลังงานทางเลือกเป็นหนึ่งในประเด็นที่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครรับทราบและพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ
กรุงเทพมหานครน้อยที่สุด 3 อันดับแรก (ที่มา: ผลสำรวจการรับทราบและความพึงพอใจฯ ระหว่างเดือน ธ.ค. 62 - 
ม.ค. 63 โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล) 

• ด้านงบประมาณ 
- ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน เช่น การซ่อมบำรุงระบบบริหารจัดการพลังงานอาคาร 

(Building Energy Management System : BEMS) ที่ติดตั้งใน 50 สำนักงานเขต ส่งผลให้ระบบ BEMS ไม่สามารถ
ใช้งานได้ ทำให้กรุงเทพมหานครสูญเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีของระบบ BEMS เพ่ือการบริหาร 
จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการติดตั้งระบบเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในอาคารกรุงเทพมหานครทำให้ 
ไม่อาจสร้างรูปธรรมของการดำเนินการและการเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ 
และภาคประชาชน เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ 

1. กรุงเทพมหานครควรยกระดับความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือก
อย่างจริงจัง และสร้างรูปธรรมของการดำเนินการด้านพลังงานทางเลือกให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนระดับชาติ 
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี 

2. กรุงเทพมหานครควรทบทวนมาตรการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน (รายปี) โดยกำหนด
มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประกาศแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน ตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน
โดยเฉพาะการจัดทำแผนการสำรวจประเมินศักยภาพอาคาร และจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงและปรับปรุงอาคารตาม
แผนการสำรวจประเมินศักยภาพอาคารของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 

3. สำนักสิ่งแวดล้อมควรผลักดันให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครมอบหมายผู้จัดการพลังงานของ
แต่ละหน่วยงาน และประกาศมาตรการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานให้ชัดเจน ร่วมกับการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการ
พลังงานของหน่วยงาน และบุคลากรกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลังงาน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานอย่างเคร่งครัด 

4. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารสังกัดกรุงเทพมหานครและทางสาธารณะเป็น
แบบ LED ทดแทนหลอดไฟแบบเก่า 
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5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะการทบทวน
สถานะการใช้งานของระบบบริหารจัดการพลังงานอาคาร (BEMS) ให้พร้อมใช้งาน เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ
โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ที่จะดำเนินการติดตั้งในอนาคต  

6. ส่งเสริมการก่อสร้างอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) 
สำหรับอาคารก่อสร้างใหม่ หรือต่อเติมขนาดมากกว่า 2,000 ตารางเมตร ให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารเขียว 
(TREES)  

7. สนับสนุนระบบผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่าย เช่น การผลิตและใช้ก๊าซ
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ทดแทนก๊าซหุงต้ม เป็นต้น 

8. เผยแพร่การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกของกรุงเทพมหานครให้
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครรับทราบเป็นระยะผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ 

• ด้านกฎหมาย 
สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักการคลัง ควรศึกษาความเป็นไปได้ของการนำมาตรการลด การใช้

พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร เช่น การใช้ยานยนต์มลพิษต่ำ (LEV) สำหรับรถยนต์ราชการของกรุงเทพมหานคร 
การปรับเปลี่ยนระเบียบสถานที่เติมเชื้อเพลิงและโควตาน้ำมัน การปรับเปลี่ยน หลอดไฟอาคารกรุงเทพมหานครเป็น
หลอดประหยัดพลังงาน LED หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูงให้สอดคล้อง ตามหลักการและแนวทางปฏิบัติ
ของ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง 

• ด้านงบประมาณ 
สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม ควรศึกษาความคุ้มค่าของระบบ

บริหารจัดการพลังงานอาคาร (BEMS) ที่ติดตั้งในอาคารสำนักงานเขต เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานของระบบ
การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หากพบว่า ไม่คุ้มค่า สมควรให้มีการรื้อถอนระบบออกไป/จำหน่าย 
หรือหากพบว่า ยังมีความจำเป็น/คุ้มค่า สำนักงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจ้างเหมา ซ่อมบำรุงระบบ 
BEMS ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามศักยภาพของระบบและบริหารจัดการพลังงานของหน่วยงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

คาดการณ์แนวโน้ม  
แนวโน้มการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต กรุงเทพมหานครควร

ดำเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือก โดยดำเนินการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงาน ส่งเสริมการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานสำหรับอาคารก่อสร้างใหม่ 
หรืออาคารที่มีการต่อเติมเกิน 2,000 ตารางเมตร นำร่องส่งอาคารเพ่ือเข้ารับการประเมินมาตรฐานอาคารเขียว 
ในระดับสากล (เช่น มาตรฐาน LEED หรือมาตรฐาน TREES ของสถาบันอาคารเขียว) เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 
ในอาคารและทางสาธารณะเป็นแบบ LED ส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มสัดส่วนการผลิต
และการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทนมากข้ึน โดยเฉพาะส่งเสริมการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานเพ่ือการลดขยะ
เป็นศูนย์แบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน และพลังงานแสงอาทิตย์ 
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ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 

ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน 

มิติ 
จำนวนตัวช้ีวัด 

ผลการ
ดำเนินงานหลัก 

ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 
ดำเนินการ ไม่ได้

ดำเนินการ บรรลุผล ไม่บรรลุผล 
มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก 
สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการ
ดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
และผู้ด้อยโอกาส 

๑๕ 11 4 - 

มิติที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ ๖ 6 - - 
มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน ๑๓ 11 2 - 
มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม ๔ 4 - - 

                     รวมทั้งสิ้น 
๓๘ 

32 6 0 
คิดเป็นร้อยละ 84.21 15.79 0 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ด้านที ่๓ มหานครสำหรับทุกคน กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้
จำนวน ๓๘ ตัวชีว้ัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 38 ตัวชีว้ัด คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุผล 32 ตัวชีว้ัด  
คิดเป็นร้อยละ 84.21 ไม่บรรลุผล 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 15.79  

 นอกจากนีห้น่วยงานยังได้กำหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุผล 3 ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 100 

มิติ 

จำนวนตัวช้ีวัด 
สนับสนุนภารกิจ 
ของหน่วยงาน/ 
นโยบายผู้บริหาร 

ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ บรรลุผล ไม่บรรลุผล 

มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวก สวัสดิการและการ
สงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

๓ ๓ - - 

                     รวมทั้งสิ้น 
๓ 

๓ - - 
คิดเป็นร้อยละ 100 - - 

 ภาพรวมการดำเนินงานด้านที่  ๓ มหานครสำหรับทุกคน ประกอบด้วย ตัวชี ้ว ัดผลการดำเนินงานหลัก 
และตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมและครบถ้วนตามภารกิจ  
ของกรุงเทพมหานครยิ่งขึ้น รวมทั้งสิ้น ๔1 ตัวชี้วัด บรรลุผล 35 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.36 ไม่บรรลุผล 6 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 14.63   
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตามตาราง 
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน ประกอบด้วย ๔ มิต ิ๙ เป้าหมาย ๑๗ เป้าประสงค์ ๔๑ ตัวชี้วัดหลัก (รวมตัวชี้วัดเพ่ิมเติม ๓ ตัวชี้วัด) 
ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงานหลัก 
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพใหกับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  
(มี 3 เป้าหมาย 4 เป้าประสงค์ 15 ตัวชี้วัด 19 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 7,196,466,006 บาท/งบประมาณที่ใช้ 712,724,051.18 บาท) 
เป้าหมายที่  3.1.1  ผู้สูงอายแุละคนพิการสามารถใชชีวิตได้สะดวก  (มี 1 เปา้ประสงค์ 4 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่  3.1.1.1  ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใชชีวิตไดส้ะดวก  ( มี 4 ตัวชีว้ัด)  
1) ร้อยละของอาคาร
สถานที่ของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครที่ได้รับการ
จัดสาธารณูปโภคสำหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการอย่าง
ทั่วถึง 

ร้อยละ 100 
(50 เขต 
ออกแบบ/
ปรับปรุง) 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 
100  

 
 

ผลงานเปน็ไปตามเปา้หมายที่กำหนดไว้ในแผนตัง้แต่ปี 2562  
ปี 2562  สำนักการโยธาได้จัดทำรูปแบบ และประมาณราคา
ให้ 50 เขต ดำเนินการไดท้ั้ง 50 เขตแล้ว (10 เขตเป็นเขต
เช่าและเขตก่อสร้างใหม่)    
ปี 2563  ดำเนินการออกแบบก่อสร้างปรับปรุงศนูย์บริการ
สาธารณสุข 68 แห่ง ดำเนินการได้ทั้ง 68 แห่งแล้ว (3 ศูนย์
เป็นอาคารเช่า 8 ศนูย์เป็นศนูย์ใหม่กำลังก่อสร้าง อีก 2 ศูนย์ 
เขตบางคอแหลมได้ดำเนนิการแล้วเสร็จ)  

2) ร้อยละความครบถ้วนใน
การติดตั้งสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการใช้ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 100 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
114,500,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
110,000,000 บาท 

 ✓ 
อยู่ระหว่างพิจารณา
ทบทวนราคากลาง
โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงจุด
รับส่งคนพิการใน

ระบบขนส่งมวลชน 

 
 

1. โครงการก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตามแนวสัมปทาน 
(110,000,000 บาท) จำนวน 19 ตัว ใน 16 สถานี  
อยู่ระหว่างดำเนนิการตามสัญญา 
2. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการในระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (4,500,000 บาท)  จำนวน 
22 จุด ใน 16 สถานีอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนราคากลาง 
คาดว่าการดำเนินงานแล้วเสร็จไม่ทันในปงีบประมาณ 2563 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

3) ร้อยละของสัญญาณไฟ
จราจรที่มีทางขา้ม มีการ
ติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์
เสียงประกอบ ทางข้าม
สำหรับคนพิการ 

ร้อยละ 
100 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
11,090,000 บาท  

 ✓ 
ปัจจุบนัยังไม่ได้
รับอนุมัติเงินงวด  

 ติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้าม 
(11,090,000 บาท)   ดำเนินการติดตั้งจำนวน 272 ชดุ  
บริเวณ 54 ทางแยก (เป้าหมายจำนวน 138 ทางแยก 
ดำเนินการไปแลว้ จำนวน 84 ทางแยก) อยู่ระหว่างลงนามใน
สัญญา แต่ยังมไิด้รับอนุมตัิเงินงวด คาดว่าการดำเนนิงานแล้ว
เสร็จไม่ทันในปีงบประมาณ 2563  

4) ความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุและคนพิการที่ใช้
บริการรถรับ - ส่ง 

ร้อยละ 
80 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
25,943,706 บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
25,943,706 บาท  

✓ 
ร้อยละ 83.36 

 

 
 โครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ซึ่ง

ดำเนินโครงการต่อเนื่องระหว่าง ปี 2559 – 2563 รวม 5 ปี 
โดยกรุงเทพมหานครมอบหมาย บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด  
เป็นผู้บริหารจัดการแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สงูอายุ จำนวน 
30 คัน  

เป้าหมายที่ 3.1.2 ผู้สงูอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี (มี 1 เป้าประสงค์ 7 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิศ์รี ( มี 7 ตัวชี้วัด)   
5) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มี
ชื่อในทะเบียนราษฎร์ได้รบั
การจัดสรรเบี้ยยังชีพ 
 

ร้อยละ 
75 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
6,992,863,20 บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
544,984,200 บาท 

 

✓ 
ร้อยละ 81.34 

  จำนวนผู้สงูอายุทีไ่ด้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 830,419 คน 
จำนวนผู้สงูอายุที่มชีื่อในทะเบียนราษฎร์กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 1,020,917 คน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
81.34 

6) ร้อยละของการจัด
สวัสดิการดา้นที่อยู่อาศัย
ให้แก่ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ  

ร้อยละ 
100 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
22,826,000 บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
13,126,182.18 บาท 

 

✓ 
ร้อยละ 100 

  จำนวนผู้สงูอายุที่ต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ใน
ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 220 คนหน่วยงานให้การ
ช่วยเหลือเข้าพักอาศัยในบ้านผูสู้งอายุบางแค 2 จำนวน 130 
ราย และบา้นพักฉุกเฉินของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง 
จำนวน 90 ราย รวม 220 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

7) ร้อยละของผู้สูงอายุทีผ่่าน
การฝึกอบรมมีงานทำเพิ่มข้ึน  

ร้อยละ 30 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ  
31.47 

 
 ผู้สูงอายุทีผ่่านการฝึกอบรมวิชาชีพในวิชาหลักสูตรต่อเนื่องและ

เรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนทั้งสิน้ 5,488 คน 
และได้รับการติดตามผลแล้วมงีานทำหรือมีรายได้จากการทำงาน 
1,727 คน ผลการดำเนนิงานคดิเป็นร้อยละ 31.47 

8) ร้อยละของผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่
ขอรับการช่วยเหลือได้รับ
อุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิต
ประจำวนัตามที่จำเปน็ 

ร้อยละ 85 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
2,042,200 บาท 
งบประมาณทีใ่ช ้

1,948,360 บาท 

✓ 
ร้อยละ 100 

  สำนักอนามัยไดด้ำเนนิการรวบรวมรายชื่อคนพิการ ผูสู้งอายุ และ 
ผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวจากนักสังคมสงเคราะห์ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 แห่ง พบว่ามผีู้ต้องการความช่วยเหลือ 
จำนวนรวม 920 คน (รถเข็น 350 คน ไม้เท้าขาเดียว 200 คน 
ไม้เท้าสามขา 270 คน และอุปกรณ์ช่วยเดิน walker จำนวน 
100 คน) หน่วยงานไดด้ำเนนิการจัดซื้ออุปกรณ์และส่งมอบ
เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน 1,949,100 บาท 

9) จำนวนภูมิปัญญาจาก
ผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน 

1 ภูมิปัญญา/
สำนักงานเขต 
(ร้อยละ 100) 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
383,000 บาท
งบประมาณทีใ่ช ้
383,000 บาท 

✓ 
ร้อยละ 100 

  สำนักงานเขตดำเนินการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
จำนวนเขตละ 1 ภูมิปัญญา รวม 50 ภูมิปัญญา ผลการดำเนนิงาน
ร้อยละ 100 และมีการทำกิจกรรมต่อยอดโดยดำเนินการสำรวจ
ผู้สูงอายุทีจ่ะนำภูมิปัญญาไปถ่ายทอด ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถสู่สังคม ผลการดำเนินงาน พบว่าผูสู้งอายทุี่ได้รับการ
จดทะเบียน ฯ และทำงานถา่ยทอด มีจำนวน  45 คน จากจำนวน
ผู้สูงอายุทีไ่ด้รับการจดทะเบียนทั้งหมด 50 คน  คิดเป็นร้อยละ 
90 และผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดฯ ที่สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวนั มีจำนวน 5,715 คน จากจำนวนผู้ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทั้งหมด 11,904 คิดเป็นร้อยละ 48.01 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

10) ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร
ระดับดีขึ้นไป   

ร้อยละ 90 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
6,176,300 บาท 
งบประมาณทีใ่ช ้

6,167,778 บาท 

✓ 
ร้อยละ 
91.75 

  จำนวนศูนย์พฒันาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครทั้งหมด 
จำนวน 291 ศูนย์ ในพืน้ที่ 45 สำนักงานเขต จากการประเมิน
ตามแบบประเมินศนูย์พัฒนาเดก็ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
พบว่า มีศนูย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป จำนวน 267 ศูนย์ 
คิดเป็นร้อยละ 91.75 

11) ร้อยละของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานครมีพัฒนาการ
สมวัย  

ร้อยละ 85 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 
93.54 

  จำนวนเด็กก่อนวัยเรียนในศูนยพ์ัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร ทั้งหมดจำนวน 19,086 คน ในพื้นที่ 45 
สำนักงานเขต จากการประเมินและเฝ้าระวงัโดยวิธสีังเกตของ
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ตามคู่มือเฝ้าระวังและสง่เสริมพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and Promotion 
Manual (DSPM) พบว่า เด็กมพีัฒนาการสมวัยจำนวน 17,853 
คน คิดเป็นร้อยละ 93.54 

เป้าหมายที่ ๓.๑.๓  ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รบัการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร (มี  ๒ เป้าประสงค์ ๔ ตัวชี้วดั) ๖ โครงการ/กิจกรรม    
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๑ พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ  (มี ๒ ตัวชี้วัด) ๒ โครงการ/กิจกรรม 
12) จำนวนคลินิกผู้สูงอายทุี่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “คลินิก
ผู้สูงอายุคุณภาพ” 
 

ครบทุก
โรงพยาบาล 

 
 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ 
 
 
 

✓ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

 
 

  โรงพยาบาลในสังกัดทัง้ ๙ แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินคลนิิก
ผู้สูงอายุคุณภาพตามเกณฑ์ฯ ทีก่ำหนด คิดเป็นอัตราความสำเร็จ
ร้อยละ ๑๐๐  โดยผ่านคลนิิกคุณภาพระดับเงนิ (S) จำนวน ๘ แห่ง 
ได้แก่ ๑. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ๒. โรงพยาบาล 
หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ๓. โรงพยาบาลสิรินธร   
๔. โรงพยาบาลตากสิน  ๕. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร  
๖. โรงพยาบาลกลาง ๗. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  
๘. โรงพยาบาลผูสู้งอายบุางขุนเทียน ผา่นคลนิิกผู้สงูอายุระดบั
เพชร จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผลการดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

13) ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุที่มารับบริการใน
คลินิกผู้สูงอาย ุ
 

ร้อยละ ๙๐ ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 96.80 

 

  - จำนวนผู้สูงอายุที่มารับบริการที่คลินิกสูงอายุมีความพึงพอใจ
ระดับมากข้ึนไป เทา่กับ 2,963 ราย  
- จำนวนผู้สงูอายุที่มารับบริการที่คลินิกสูงอายุที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด เท่ากับ 3,061 ราย คิดเป็นร้อยละ 
96.80 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๒ ดูแลผูสู้งอายุอย่างครบวงจร (มี ๒ ตัวชี้วัด) ๔ โครงการ/กิจกรรม 
14) ร้อยละของผู้สูงอายุที่เปน็
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขสำนัก
อนามัยและสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายโุรงพยาบาลสังกัดสำนกั
การแพทย์ได้รับการคัดกรอง
สุขภาพหรือตรวจสุขภาพ
ประจำป ี
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
๗๗๗,๕๐๐ บาท 
งบประมาณทีใ่ช ้
405,000 บาท 

 

 ✓ 
ร้อยละ 82.61 

 - สำนักอนามัย ดำเนินการคัดกรองสุขภาพ/ตรวจสุขภาพ
ให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 11,519 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.61 จากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของสำนักอนามัย 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ๔ ครั้ง/ปี จำนวน ๑๔,๑๑๔ คน  
- ในส่วนของสำนักการแพทย์ ดำเนินการ ๑ กิจกรรม คือ
กิจกรรมการตรวจสุขภาพสมาชกิชมรมผู้สูงอายปุระจำปี 
๒๕๖๓ ผู้สูงอายุที่เปน็สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุของ
โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
คัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 811 
ราย  และได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพ
ประจำปี จำนวน 811 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผลการดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

15) ร้อยละของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึง่พิง
ได้รับความรู้และฝึกทักษะ
ในการดูแลผู้สงูอายุตามที่
ต้องการ 

ร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณทีไ่ด้รบั 
๑๙,๘๖๔,๑๐๐ บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
9,765,825 บาท 

 
 

 
 

✓ 
ร้อยละ 97.66 

 

 สำนักอนามัยไมไ่ด้กำหนดตัวชี้วดัตัวนี้ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักอนามัย แตไ่ด้มีการ
ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาล
ผู้ป่วยและผู้สงูอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บา้น โดยได้ให้
ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุแก่ ผู้ดูแล (Caregiver) แล้ว
จำนวน 1,758 คน จากกลุ่มเปา้หมายทั้งหมด 1,800 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.66 (ผ่านการอบรมเป็น Caregiver ใหม่ จำนวน 584 
คน ผ่านการอบรมทบทวนจำนวน 1,174 คน) 

รวมตัวชี้วัดมิติที่  3.1  ทั้งสิ้น 15 ตัวชี้วัด 11 4   
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ : การสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ที่มั่นคง (มี 2 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด 6 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รบั 3,401,100 บาท/
งบประมาณที่ใช้ 114,080 บาท) 
เป้าหมายที่ 3.2.1 แรงงานนอกระบบเข้าถงึสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม  (มี 1 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 3.2.1.1 แรงงานนอกระบบทราบสทิธิทางสวสัดิการสังคมและแหล่งเงินทุน (มี 3 ตัวชี้วัด) 
1) ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ 
 
 
 
 

ระดับ 5 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ระดับ 5 

  ดำเนินการแลว้เสร็จตามค่าเป้าหมาย ทั้ง 3 กลุ่มเขต ได้แก่  
1. กลุ่มกรุงธนใต้ 7 เขต จำนวนวินทัง้หมด 690 วิน 
จำนวนผู้ขับขี่ทัง้หมด 13,327 คน 
2. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 9 เขต จำนวนวินทัง้หมด 862 
วิน จำนวนผู้ขับขี่ทั้งหมด 14,087 คน 
3. กลุ่มกรุงเทพใต้ 10 เขต จำนวนวนิทั้งหมด 1,287 วิน 
จำนวนผู้ขับขี่ทัง้หมด 21,428 คน 
รวม 3 กลุ่มเขต 2,839 วิน จำนวนผู้ขบัขี่ทั้งหมด 
48,842 คน 

2) ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ
รับทราบสวัสดิการและแหลง่เงินทนุ 

ร้อยละ 100 
 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 100 

 

  สำนักพฒันาสังคมได้ดำเนินการประชาสัมพนัธ์ให้แรงงาน
นอกระบบได้รับทราบสวสัดิการและส่งเสริมสนับสนนุการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยใช้ช่องทาง QR CODE ของ 
สำนักพฒันาสังคมเปน็หลักในการประชาสัมพนัธ์เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลสู่กลุ่มเป้าหมายได้ง่าย ซึ่งแลว้เสร็จตาม 
ค่าเป้าหมาย ทัง้ 3 กลุ่มเขต ประกอบด้วย 
1. กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวน 7 เขต 690 วิน 
2. กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวน 10 เขต 1,287 วิน 
3. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน 9 เขต 862 วิน 
รวม 26 เขต 2,839 วิน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 
3) ร้อยละของแรงงานนอกระบบ/
ผู้มีรายไดน้้อยที่ได้รบัความรู้เรื่อง
การบริหารการเงิน มีการวางแผน
ทางการเงินเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 5 งบประมาณที่
ได้รับ 

2,268,900 บาท 
 

✓ 
ร้อยละ 
12.17 

  ดำเนินโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง โดยออกหน่วย
รณรงค์เคลื่อนที่ ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไข
ปัญหาหนี้สนิของสำนักงานเขต ๕๐ เขต ซึ่งเป็นการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม ณ สถานที่ตา่ง ๆ เชน่ ชุมชน สถานศึกษา บริษัท ห้าง ร้าน 
โรงงาน ในพื้นที่เขตเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการวางแผนใช้
จ่ายเงิน การทำบัญชีรายรบั-รายจ่าย การส่งเสริมวนิัยการออมพร้อมทั้ง
ให้คำปรึกษาแนะนำเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ตลอดจนกจิกรรม
ของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
หรือการจัดกิจกรรมเสริมอื่น ๆ เช่น การฝึกอาชีพ หรือกิจกรรมตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่หรือกลุม่เป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ทั้งหมด 1,964 คน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับความรู้และมีการ
วางแผนทางการเงิน จำนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 12.17 

เป้าหมายที่ 3.2.2 แรงงานนอกระบบ ผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไปมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง  (มี 1 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 3.2.2.1 แรงงานนอกระบบ ผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไป ได้รับการพฒันาทักษะฝีมือเพื่อการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ (มี 3 ตัวชี้วัด) 
4) ความสำเร็จในการจัดหลักสตูร
วิชาชีพ 
    1.1 ร้อยละของหลักสูตร
วิชาชีพที่เปิดสอน ตรงตามความ
ต้องการของตลาดงาน 
    1.2 ร้อยละของจำนวนผู้เข้าการ
อบรมประเมินผลหลักสูตรที่เปิด
สอนมีความเหมาะสมและตรงตาม
ความต้องการของตลาดงานใน
ระดับดีขึ้นไป 
 

 
 

ร้อยละ 
100 

 
 

ร้อยละ 
80 

ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

✓ 
 

ร้อยละ 
100 

 
 

ร้อยละ 
82.03 

 

  1.1 ดำเนินงานโดยสำรวจความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานใน
แต่ละพื้นที่ และมีการจัดประชมุคณะกรรมการพิจารณาการเปดิสอน
หลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝกึอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยมี
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ ทั้งสิ้น 101 หลักสูตร 
ซึ่งโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 10 แห่ง ได้ทำการเปดิสอน
หลักสูตรระยะสั้นตามมติกรรมการฯ 101 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 
1.2 สำนักพัฒนาสังคมดำเนนิการโดยทอดแบบประเมินความพงึพอใจ
ในการใช้บริการฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร พบวา่มีผู้เข้ารับการอบรมที่
ประเมินผลหลักสูตรที่เปิดสอนมีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานในระดบัดีขึ้นไป มีจำนวน 5,390 คน  จากจำนวนผู้เข้า
รับการอบรมฯ ทั้งหมด 6,571 คน คิดเป็นร้อยละ 82.03 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 
5) ร้อยละของผู้ผ่านการอบรม
วิชาชีพสามารถนำความรู้ใช้
ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้
เสริม 

ร้อยละ 
75 

งบประมาณที่
ได้รับ 

1,000,000 บาท 
 

 

✓ 
ร้อยละ 
84.21 

  ดำเนินการโดยโรงเรียนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานครทั้ง ๑๐ โรงเรียน 
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษา
ที่ศึกษาในโรงเรียนสายสามัญ สงักัดสำนักการศึกษา จำนวน ๑๔ 
โรงเรียน แบ่งเปน็ 3 ภาคเรียน ดังนี ้

1) ภาคเรียนท่ี 2/2562 (ระหว่าง 1 กันยายน - 3 ธันวาคม 
2562) มผีูส้มัคร 7,701 คน มีผูส้ำเรจ็การศึกษา 5,670 คน และมีผู้ที่
นำความรูไ้ปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 4,844 คน 

2) ภาคเรียนท่ี 3/2562 (ระหว่าง 22 ธันวาคม 2562 - 
17 มีนาคม 2563) มผีู้สมัคร 6,571 คน มีผูส้ำเร็จการศึกษา 4,710 
คน มีผู้ที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 
3,948 คน 

3) ภาคเรียนที่ 1/2563 (ระหว่าง 1 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 
2563) มผีู้สมัคร 2,578 คน มีผูส้ำเรจ็การศึกษา 2,020 คน และมี 
ผู้ที่นำความรูไ้ปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายไดเ้สริม 1,650 คน 
             รวมผู้สมัคร 16,850 คน ผู้สำเร็จการศึกษา 12,400 คน 
ผู้ที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 
10,442 คน คิดเป็นร้อยละ 84.21 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

6) ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ร้อยละ 90 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
132,200 บาท 
งบประมาณทีใ่ช ้
114,080 บาท 

 

✓ 
ร้อยละ 
93.37 

  ดำเนินการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจำนวน 4 สาขา
วิชาชีพ ดังนี ้
1. ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มี.ค. 63  
ผู้เข้าทดสอบ 13 คน ผ่าน 10 คน 
2. สาขาพนักงานนวดไทย ระดบั 1 ระหว่างวนัที่ 5 - 13 มี.ค. 63 
ผู้เข้าทดสอบ 152 คน ผา่น 143 คน 
3. สาขาผูป้ระกอบการอาหารไทย ระหว่างวนัที่ 9 - 11 มี.ค. 63 ผู้
เข้าทดสอบ 16 คน ผา่น 16 คน 
4. สาขาชา่งแต่งผมสตรี ยกเลิกการทดสอบฯ เนื่องจากเกิดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) รวมจำนวน 
ผู้เข้ารับการทดสอบ 181คน ผูผ้่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 93.37 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 3.2  ทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด 6 0 0  
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

ไม่ได้
ดำเนินการ 

มิติที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทกุคน  (มี 3 เป้าหมาย 7 เป้าประสงค์ 12 ตัวชี้วดั 32 โครงการ รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 319,388,500 บาท งบประมาณทีใ่ช้ 142,319,526 บาท) 
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเทา่เทียมและเสมอภาค (มี 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กทีอ่าศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะตองได้รับการศึกษาตามความตองการ ( มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) ร้อยละของการเข้าเรียนสุทธใินระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
 

ร้อยละ 100  ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

✓ 
ร้อยละ 

111.04 

  - จำนวนนักเรียนสทุธิในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร    
- จำนวนเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษา
ภาคบังคับในโรงเรียนสงักัด กทม. มีจำนวน 179,085 คน 
เมื่อเทียบกับจำนวนเด็กในแต่ละช่วงอายุ คิดเป็นร้อยละ 
20.37 แบ่งเป็น 
- ระดับชัน้ ป.1 - ป.6 มีจำนวน 150,923 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.63 (เทียบกับเด็กอายุ 6-11 ปี จำนวน 
330,728 คน) 
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีจำนวน 24,446 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.52 (เทียบกับเด็กอายุ 12 - 14 ปี จำนวน 
180,820 คน) 
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มีจำนวน 3,716 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.98 (เทียบกับเด็กอายุ 15 - 17 ปี จำนวน 
186,884 คน) 

เป้าประสงค์ที่ 3.3.1.2 พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (มี 1 ตัวชี้วัด) 
2) จำนวนของโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร 
ที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) 
สำหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
(ตัวชี้วัดเจรจา) 

จำนวน 
137 โรงเรียน  
(ร้อยละ 100) 

งบประมาณที่ได้รับ 
3,907,000 บาท 

✓ 
143 

โรงเรียน 

  ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดการศึกษาพิเศษใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) ได้มีโรงเรียนเพิ่มขึ้น
จำนวน 8 โรงเรียน รวมเป็น 143 โรงเรียน 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าหมายที่ ๓.๓.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (มี 3 เป้าประสงค์ 8 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 3.3.2.1 โรงเรยีนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดบัชาตขิั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ( มี 3 ตัวชี้วัด) 
3) ร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน  
(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาที่
สอบ (ปรับเป็น ผลสัมฤทธิท์างการเรียนในวิชา
หลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ตามเกณฑ์ที่กำหนด) 

ร้อยละ 20   ✓ 
ร้อยละ 
10.89 

 ร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ
ทุกรายวิชาที่สอบ มีรายละเอียด ดังนี ้
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา 
สูงกว่าระดับประเทศ ต่ำกว่าระดับประเทศ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 275 63.80 156 36.20 
ภาษาอังกฤษ 148 34.34 283 65.66 
คณิตศาสตร ์ 188 43.62 243 56.38 
วิทยาศาสตร ์ 210 48.72 221 51.82 
ทั้ง ๔ วิชา 89 20.65 110 25.52 

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชา 
สูงกว่าระดับประเทศ ต่ำกว่าระดับประเทศ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 29 26.61 80 73.39 
ภาษาอังกฤษ 7 6.42 102 93.58 
คณิตศาสตร ์ 4 3.67 105 96.33 
วิทยาศาสตร ์ 20 18.34 89 81.66 
ทั้ง 4 วิชา 1 0.92 70 64.22  
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

      3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา 
สูงกว่าระดับประเทศ ต่ำกว่าระดับประเทศ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 1 11.11 8 88.89 
ภาษาอังกฤษ 1 11.11 8 88.89 
คณิตศาสตร ์ 1 11.11 8 88.89 
วิทยาศาสตร ์ 1 11.11 8 88.89 
สังคมศึกษา 1 11.11 8 88.89 
ทั้ง 5 วิชา 1 11.11 8 88.89 

(ร้อยละของโรงเรียนที่มคีะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) สูงกว่าระดบัประเทศทุกรายวชิาที่
สอบ ชัน้ ป.6 + ชัน้ ม.3 + ชั้น ม.6) / 3 
= (20.65  + 0.92 + 11.11) / 3 
= คิดเป็นความสำเร็จ ร้อยละ 10.89 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

ไม่ได้
ดำเนินการ 

4) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนในวชิาหลักจาก
การทดสอบระดบัชาติขั้นพืน้ฐานของ
โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด  
(ตัวชี้วัดเจรจา)  
(ปรับเป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ตามเกณฑ์ที่กำหนด) 

ร้อยละ 100 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
5,053,100 บาท 
งบประมาณทีใ่ช ้
253,200 บาท 

 ✓ 
ร้อยละ 
66.4 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปีการศึกษา 2562 นำมา
คำนวณตามวิธีการคำนวณของตัวชี้วัดได้ ดังนี้   

ระดับ 
ชั้น 

รายการข้อมูล 
รายวิชา 

ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม 

ป. 6 

คะแนนเฉลี่ยปี
การศึกษา 2562 

51.22 34.90 33.23 36.33 

  

คะแนนเฉลี่ย 5 ปี
การศึกษา 

48.41 35.08 39.95 40.30 

คะแนนเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

49.60 46.27 47.49 47.57 

ร้อยละความสำเร็จ
รายวิชา 

100 75.43 69.97 76.37 

คะแนนความสำเร็จ
รายวิชา 

2.00 1.51 1.40 1.53 

คะแนนพัฒนาการ
รายวิชา 

0.50 0.00 0.00 0.00 

คะแนนรวมรายวิชา 2.50 1.51 1.40 1.53 

คะแนนรวม 6.94 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

      
 

ระดับ 
ช้ัน 

รายการข้อมูล 
รายวิชา 

ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม 

ม. 3 

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 53.03 30.15 22.79 28.74 

  

คะแนนเฉลี่ย 5 ปีการศึกษา 41.92 27.31 24.87 33.57 

คะแนนเป้าหมายตัวชี้วัด 47.98 44.33 43.72 45.89 

ร้อยละความสำเร็จรายวิชา 100 68.01 52.13 62.63 

คะแนนความสำเร็จรายวิชา 2.00 1.36 1.04 1.25 

คะแนนพัฒนาการรายวิชา 0.50 0.50 0.00 0.00 

คะแนนรวมรายวิชา 2.50 1.86 1.04 1.25 

คะแนนรวม 6.65 

ม. 6 

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 38.66 26.35 20.96 26.28 33.42 

คะแนนเฉลี่ย 5 ปีการศึกษา 45.63 22.33 19.74 28.34 33.12 

คะแนนเป้าหมายตัวชี้วัด 48.91 43.08 42.43 44.58 45.78 

ร้อยละความสำเร็จรายวิชา 79.04 61.17 49.40 58.95 73.00 

คะแนนความสำเร็จรายวิชา 1.19 0.92 0.74 0.88 1.10 

คะแนนพัฒนาการรายวิชา 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 

คะแนนรวมรายวิชา 1.19 1.42 1.24 0.88 1.60 

คะแนนรวม 6.33 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสมัฤทธิ์
ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผา่นเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 60 
(ตัวชี้วัดเจรจา) 
 

ร้อยละ 90 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
20,544,600 บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
1,404,450 บาท 

 

✓ 
ร้อยละ 
100 

  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ 2 ข้ึนไป  
แยกตามระดับชั้น มีดังนี ้

ระดับชั้น ร้อยละของนกัเรียนที่มีผลสมัฤทธิ์ 
ต้ังแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 

ป. 1 95.14 
ป. 2 94.95 
ป. 3 93.46 
ป. 4 92.23 
ป. 5 91.30 
ป. 6 91.69 
เฉลี่ย 93.13 
ม. 1 77.07 
ม. 2 79.28 
ม. 3 83.65 
ม. 4 82.65 
ม. 5 85.29 
ม. 6 86.02 
เฉลี่ย 82.33 

นำผลการประเมินที่ได้มาคำนวณตามวิธีการคำนวณของ
ตัวชี้วัด ได้ผลดงันี ้
1. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษา  
= (ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ 
ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป /90) x 100 
= (93.13 / 90) x 100 
= 103.47 (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

ไม่ได้
ดำเนินการ 

  

 

   

2. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา  
=  (ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ 
ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป /80) x 100 
= (82.33 / 80) x 100 
= 102.91 (คิดเป็นร้อยละ 100) 
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชัน้
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60  
= (ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา (ข้อ 1.) +  
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ข้อ 2.)) / 2 
= (100 + 100) / 2 
= คิดเป็นความสำเร็จ ร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

ไม่ได้
ดำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 3.3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความเป็นมืออาชีพ ( มี 1 ตัวชี้วัด) 

6) ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ 
(ตัวชี้วัดเจรจา) 
 

ร้อยละ 95 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
28,594,000 

บาท 
 

✓ 
 ร้อยละ 
100 

  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมและ
ตอบแบบสอบถาม รวม 560 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
๑. ฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
แบ่งออกเป็น 3 รุ่นดงันี ้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวนัพฤหัสบดีที่ 12 - วนัเสาร์ที่ 14 ธนัวาคม 2562  
รุ่นที่ 2 ระหว่างวนัอังคารที ่17 - วันพฤหัสบดีที ่19 ธันวาคม 2562 
รุ่นที่ 3 ระหว่างวนัอังคารที ่7 - วนัพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๕๓ คน 
โดยไดน้ำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ จำนวน 253 คน คิดเปน็
ร้อยละ 100 
๒. ฝึกอบรมขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
แบ่งออกเปน็ ๖ รุน่ ระหวา่งวนัที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและตอบแบบสอบถาม 
จำนวน 307 คน โดยได้นำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ จำนวน 
๓๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ 100 

เป้าประสงค์ที่ 3.3.2.3 นักเรียนมีทักษะความรู้และความสามารถเพ่ิมขึ้น ( มี 4 ตัวชี้วัด) 

7) ร้อยละของผู้เรียนมีพัฒนาการสมวัย 
(ตัวชี้วัดเจรจา) 
 

ร้อยละ 85 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
4,511,200 บาท 
งบประมาณทีใ่ช ้

1,162,400 บาท 
 

✓ 
ร้อยละ 
92.81 

  จำนวนนักเรียนปฐมวัยทั้งหมด 43,731 คน จำนวนนักเรียนทีม่ี
พัฒนาการสมวัย ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการครบทั้ง 4 ดา้น
ตั้งแต่ระดับพอใช้ ขึ้นไปจำนวน 40,587  คิดเป็นร้อยละ 92.81 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

8) ร้อยละของนักเรียนมีคะแนน IQ และ 
EQ ไม่ต่ำกวา่เกณฑ์มาตรฐาน (ในแผน
หน่วยงานปรับเปน็ นักเรียนมผีลการ
ประเมินรายวชิาพืน้ฐานผา่นทุกรายวิชา 
และมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดบัผา่นขึ้นไป)* 
หมายเหตุ : เป็นการประเมินนักเรียนจาก
ผลการศึกษารายวิชาพื้นฐานผ่านทุก
รายวิชา และมีผลการประเมนิคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ระดับผ่านขึ้นไป 

ร้อยละ 80 ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

✓ 
ร้อยละ 
98.56 

  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินรายวิชา ตั้งแต่เกรด 1 
ขึ้นไป และร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในระดบัผา่นขึน้ไป แยกตามระดบัชัน้ มีรายละเอียด 
ดังนี ้

ระดับชั้น เกรด 1 ขึ้นไป คุณลักษณะฯ 
ผ่านขึ้นไป 

ป.1 98.81 99.60 
ป.2 99.34 99.71 
ป.3 99.36 99.77 
ป.4 99.52 99.78 
ป.5 99.43 99.80 
ป.6 99.53 99.70 
ม.1 95.22 99.11 
ม.2 95.94 99.41 
ม.3 98.72 99.69 
ม.4 93.95 98.52 
ม.5 94.65 99.67 
ม.6 97.56 98.68 
เฉลี่ย 97.67 99.45  
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 
9) ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ  
๒.5 ขึ้นไป 
(ตัวชี้วัดเจรจา) 
 

ร้อยละ 85 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
235,155,700บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
128,127,016บาท 

 

✓ 
ร้อยละ 
90.76 

  โรงเรียนหลักสูตรสองภาษาจำนวน 69 โรงเรียน  
โดยเป็นหลักสูตรไทย - ภาษาอังกฤษ จำนวน 55 โรงเรียน  
และหลักสูตรไทย - จีนจำนวน 14 โรงเรียน มีผลการทดสอบ
โดยใช้ข้อสอบกลางฯ ดังนี ้
- โรงเรียนระดับประถมศึกษาในหลักสูตรไทย - อังกฤษ 
จำนวน 51 โรงเรียน จำนวนโรงเรียนที่ผ่าน 48 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 94.11     
- โรงเรียนในหลักสูตรไทย - จีน จำนวน 14 โรงเรียน 
จำนวนโรงเรียนที่ผ่าน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.57  
รวมทั้งสองหลักสูตรผ่านจำนวน 65 โรงเรียน คิดเป็น 
ร้อยละ 90.76 

10) ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการ
ปฏิบัติตนที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม
จริยธรรม 
(ตัวชี้วัดเจรจา) 
 

ร้อยละ 
100 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
2,806,600 บาท 

 

✓ 
ร้อยละ 
100 

  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีนักเรียนระดับชัน้ 
อนุบาลศึกษาปทีี่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน 277,757 คน และมีนกัเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
หรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมฯ 
จำนวน 277,757 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

เป้าหมายที่ ๓.๓.3 ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต (มี 2 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วดั) 
เป้าประสงค์ที่ 3.3.3.1 ศึกษาและพัฒนาเน้ือหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละชว่งวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (มี 1 ตัวชี้วดั) 
11) จำนวนเขตที่มีการสำรวจความต้องการ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนแตล่ะชว่งวัยและ
กลุ่มเป้าหมายในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและมี
แผนงานการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความ
ต้องการของประชาชน 

50 เขต ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ 
 

✓ 
50 เขต 

  ผลการสำรวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของ
ประชาชนในช่วงวัยตา่ง ๆ ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 5,721 คน ผลการศึกษาสรุปสาระสำคัญได้ว่า 
ประชาชนมีความต้องการเรียนรูใ้นด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ด้านการพัฒนาทักษะ  
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 3.3.3.2 ส่งเสรมิการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกรุงเทพมหานคร (ม ี2 ตัวชี้วัด) 

12) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

3 โครงการ งบประมาณทีไ่ด้รบั 
18,816,300 บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
11,372,460 บาท 

 

✓ 
5 

โครงการ 

 
 

 ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศยัให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม 
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ 
ประจำปี 2563 
-  โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย 
-  โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 
-  โครงการบริหารจัดการพิพิธภณัฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
แห่งที่ 1 
-  โครงการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 
แห่งที่ 2 (ทุง่ครุ) 

13) ระดับความพงึพอใจเฉลี่ยของ
ผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย 

ระดับ 4 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ระดับ 

4.513 

  การสำรวจความพงึพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 347 คน  
ซึ่งมีความพึงพอใจในระดบัที่ 4.513 หรือคิดเป็นร้อยละ 
90.26 ที่พอใจในการจัดกิจกรรมในระดับมากทีสุ่ด 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 3.3 ทั้งสิ้น 13 ตัวชี้วัด 11 2 0  
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
หลัก 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม (มี 1 เป้าหมาย 4 เป้าประสงค ์4 ตัวชี้วัด 24 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 192,900 บาท/งบประมาณที่ใช้ 192,900 บาท) 
เป้าหมายที่ 3.4.1 คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข (มี 4 เปา้ประสงค์ 4 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.1 สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) จำนวนชุดข้อมูลความรู้
ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขต
กรุงเทพมหานครได้รับการ
พัฒนา 
 
 
 
 

2 ชุด งบประมาณที่
ได้รับ   

192,900 บาท 
งบประมาณทีใ่ช ้
192,900 บาท 

✓ 
6 ชุด 

   จัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มภ. 2) จำนวน 6 รายการ ดังนี้  
1) สาขาวรรณกรรมพื้นบา้นและภาษา - ตำนานจระเข้ดาวคะนอง  
2) สาขาศิลปะการแสดง - สำนักดนตรไีทยหลวงประดษิฐไ์พเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง)  
3) สาขาแนวปฏบิัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล  
- ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง 
4) สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล  
- สวนอนุรักษ์ครูหวาน เขตยานนาวา 
5) สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม - ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี  
6) สาขาการละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ปอ้งกันตัว ศิลปะ
การป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก (นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา) เขตหนองแขม  
- จัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม (มภ. 2) เรียบร้อยแล้ว 
จำนวน 6 รายการ และอยู่ระหว่างจัดสง่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา ซึง่เป็น
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบความถูกต้อง 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.2 พัฒนากระบวนการ/เครือข่ายและกลไกการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (มี 1 ตัวชี้วัด) 
2) จำนวนชุดนิทรรศการที่
จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ดา้น
วัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานคร 

5 ชุด  ✓ 
6 ชุด 

  

จัดแสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนทีม่รดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้น
บัญชีเปน็มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 
จำนวน 6 ชุด ดงันี้  
1) ตำนานยักษ์วดัโพธิ์ ยักษ์วดัแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา  
2) วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง  
3) การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏบิัติทางสังคม พิธีกรรม 
ประเพณี และเทศกาล  
4) การกวนกระยาสารท เขตทววีัฒนา สาขาความรู้และการปฏบิัติเก่ียวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล  
5) สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานชา่งฝีมือดั้งเดิม  
6) มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบา้น กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว  
ในการจัดงานประเพณีวนัขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามป ีเม่ือวันที่ 31 
ธ.ค. 62 – 1 มกราคม 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร 

เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.3 พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (มี 1 ตัวชี้วัด) 
3) จำนวนเครือข่ายด้าน 
พหุวัฒนธรรมที่มีใน
กรุงเทพมหานคร 

3 เครือข่าย  ✓ 
9 

เครือข่าย 

   จัดตั้งเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร สาขาต่าง ๆ 
จำนวน ๙ สาขา ได้แก่  
1. สาขาทัศนศลิป์ จำนวน 13 ราย 
2. สาขาดนตรีและการขับร้อง จำนวน 4 ราย 
3. สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 ราย  
4. สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 8 ราย 
5. สาขาสถาปัตยกรรม จำนวน 2 ราย 
6. สาขามัณฑนศิลป์ จำนวน 2 ราย  
7. สาขาเรขศิลป์ จำนวน 1 ราย 
8. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 3 ราย 
9. สาขาภาพยนตร์ จำนวน 1 ราย 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.4 รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ช่องทางสื่อทีห่ลากหลายของกรุงเทพมหานคร (มี 1 ตัวชี้วัด) 
4) จำนวนช่องทางการ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ด้านพหุวัฒนธรรมใน
กรุงเทพมหานครอย่าง
หลากหลายช่องทาง 

5 ช่องทาง  ✓ 
5 ช่องทาง 

   เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวฒันธรรม 4 ช่องทาง ดังนี้  
1) สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ หนังสือ  
2) เผยแพร่คลิปด้านดนตรีผ่านยทููป 
3) จัดแสดงนทิรรศการ  
4) เผยแพร่ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook)  สว่นวฒันธรรม 
5) ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 3.4 ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด 4 0 0  
รวมตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 38 ตัวชี้วัด 32 6 0  
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ตัวชี้วัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร กทม.  ประกอบด้วย  1 มิติ 1 เป้าหมาย 1 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่  ๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผูด้้อยโอกาส (มี 1 เป้าหมาย 1 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วดั 3 โครงการ)   
เป้าหมายที่ ๓.๑.๓  ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รบัการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร (มี  ๑ เป้าประสงค์ ๓ ตัวชี้วดั) ๓ โครงการ    
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๒ ดูแลผูสู้งอายุอย่างครบวงจร (มี ๓ ตัวชี้วัด) ๓ โครงการ    
๑) จำนวนผูสู้งอายุทีไ่ด้รับการคดั
กรองกลุ่มอาการที่มีในผู้สูงอายุ 
(เจรจาตกลง สนพ.) 
 

๕,๐๐๐ ราย 
 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ 
 

✓ 
5,202 

ราย 
 

  สำนักการแพทย์ ดำเนนิการคัดกรองกลุ่มอาการที่มีในผู้สูงอายุ มี
ผู้สูงอายุทีไ่ด้รับการคัดกรอง เท่ากับ 5,202 ราย จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19)  ทำให้การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ให้บริการตาม
ชุมชน หรือพื้นที่ตา่ง ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องมี
การจำกัดจำนวนคน และต้องมกีารป้องกันการแพร่ระบาดอย่าง
เข้มงวด 

๒) ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สงูอายุใน 
Home ward ได้รับการเฝ้าระวงั
ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนจาก
ผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาล
ผู้ป่วยและผู้สงูอายุที่ต้องได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (เจรจาตกลง 
สนอ.)  

ร้อยละ ๑๐๐ ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

  สำนักอนามัยไดด้ำเนนิโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อ
ช่วยเหลื่องานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รบัการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน โดยผูดู้แลสามารถให้การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ใน Home Ward รายใหม่ จำนวน ๑,797 ราย ได้รับการเฝา้
ระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนจากผู้ดูแลฯ จากทั้งหมด
จำนวน ๑,797 ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ยอดผู้ปว่ยฯ ถึงวันที่ 
30 มิ.ย. ๖๓) ทั้งนี้ ยอดผู้ป่วยและผู้สงูอายุใน Home Ward 
สะสมทัง้หมด จำนวน ๑๔,365 ราย ได้รับการเฝา้ระวัง 
ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนจากผู้ดูแลฯจากทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

๓) ร้อยละของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลือ
งานพยาบาลผู้ป่วยและผูสู้งอายทุี่
ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องทีบ่้าน  
ที่ปฏิบัติงานจริงได้รับการติดตาม 
กำกับ ดูแล จากพยาบาลผู้จัดการ
สุขภาพและผู้ตรวจการพยาบาล  
 

ร้อยละ ๘๐ ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ 
 

✓ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

  สำนักอนามัย ไดด้ำเนนิการติดตาม กำกับ ดูแล ดูแลเพื่อ
ช่วยเหลืองานพยาบาล จากพยาบาลผู้จัดการสุขภาพและ
ผู้ตรวจการพยาบาล โดยพบว่า ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ดูแลเพื่อ
ช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รบัการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้านที่ปฏบิัติงานจริงทั้งหมดของศูนย์บริการสาธารณสุข 
จำนวน ๖๘ แห่ง ได้ดำเนินการติดตาม กำกับ ดูแล จากพยาบาล
ผู้จัดการสุขภาพและผู้ตรวจการพยาบาล  
(การติดตามระยะที่ 1 ไดด้ำเนนิการครบทั้งหมดแล้ว ทัง้นี้ การ
ติดตามประเมนิผล ระยะที่ 2 ตัง้แต่ เม.ย. 63 – ก.ย. 63 ได้ขอ
อนุมัติยกเลิกกิจกรรมฯดังกล่าว  ให้เป็นไปตามข้อคำสั่งแนวทาง
ปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร) 

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนมิติที่ 3.1 ทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด 3 0 0  
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน    

การดำเนินงานในภาพรวมของมหานครสำหรับทุกคน เป็นเรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ
และการสงเคราะห์ การดูแลสุขภาพ การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การให้การศึกษาสำหรับทุกคน การสร้างสังคม 
พหุวัฒนธรรม โดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับมหานครสำหรับ 
ทุกคน ที่ผ่านมายังคงมีการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี โดยเพิ่มหรือขยายเป้าหมายให้มี
ความครอบคลุมมากข้ึน เช่น การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร จากเดิม
ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงเฉพาะสำนักงานเขต ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เริ่มดำเนินการในศูนย์บริการ
สาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย การผลักดันให้มีลิฟต์ การก่อสร้าง/ปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการในระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น การผลักดันให้สำนักงานเขตค้นหาผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการเบี้ยยังชีพ การจัดทำ
ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบโดยรวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ 6 กลุ่มเขต จัดการศึกษา
วิชาชีพให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๔ โรงเรียน ให้มีทักษะวิชาชีพ 
ติดตัวอย่างน้อยคนละ ๑ ประเภทวิชาตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
ในการประกอบอาชีพของนักเรียนควบคู่ไปกับการศึกษาวิชาสามัญ ให้สามารถหารายได้เสริมในครอบครัวตามทักษะ  
ความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่วนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการสำรวจ 
ความต้องการของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดของกรุงเทพมหานคร   

การดำเนินการภายใต้แผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๖๓ ในทุกมิติ ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งมีการประเมินว่า สถานการณ์ดังกล่าว 
จะยังคงถึงสิ้นปี ๒๕๖๓ ในขณะที่ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยพิจารณาหามาตรการมาเพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาด  
ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่รัฐใช้ คือ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” “Social Distancing” และมาตรการการปิดสถานศึกษา 
แหล่งให้บริการทางสังคม การปิดสถานประกอบการต่าง ๆ  ทำให้กิจกรรมหรือโครงการที่จะทำให้มีประชาชนมา 
ใช้บริการ หรือมาประชุมร่วมกัน จะต้องถูกเลื่อน ชะลอ หรือยกเลิก ประกอบกับการเตรียมการเพ่ือป้องกันโรค  
หรือการรักษาพยาบาลจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ดังนั้น กิจกรรมหรือโครงการที่ทำให้ประชาชนมารวมตัวกัน 
จึงไม่สามารถดำเนินการได้และอาจจะต้องถูกยกเลิก เพ่ือนำงบประมาณไปใช้ด้านสาธารณสุขหรือการแพทย์  
ส่งผลให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ได้ 

มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

การดำเนินงานในภาพรวมระดับมิติของมิติที่ ๓.๑ มีการกำหนดโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
๒๕๖๓ ของหน่วยงาน เพ่ือรองรับมาตรการได้แก่ การผลักดันให้อาคารราชการ/อาคารสาธารณะ/อาคารเอกชน
สาธารณะขนาดใหญ่จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ การออกแบบการก่อสร้างหรือ
ออกแบบปรับปรุงอาคารสาธารณะ/ถนนให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ การจัดหาหรือ
ผลักดันให้มีบริการรถสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  การก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการของ 
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การสร้างทางลาดทางเท้า การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ การจัดบริการที่อยู่อาศัย  
การส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมนันทนาการ  การจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว  
ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์และเป้าหมายในภาพรวมเพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การผลักดันให้อาคารสถานที่ของ
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๖๘ แห่ง มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ
และคนพิการ การดำเนินงานอยู่ระหว่างจัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 62 แห่ง  การก่อสร้างลิฟต์
สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๙ ตัว ใน ๑๖ สถานี  และการก่อสร้าง
และปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๒ จุด ใน ๑๖ สถานี อยู่ระหว่าง 
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การพิจารณาทบทวนราคากลาง  การติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามเพ่ืออำนวยความสะดวก 
แก่ผู้พิการ โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตาในการข้ามถนน จำนวน ๕๔ ทางแยก(เป้าหมายจำนวน ๑๓๘ ทางแยก 
ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘๔ ทางแยกส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างลงนามในสัญญา  
การให้บริการรถแท็กซ่ีสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น จำนวน ๓๐ คัน เป็นดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน สำหรับการให้สวัสดิการขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
มีการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว มีผู้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือ จำนวน 920 คน การรับลงทะเบียน 
เพ่ือจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ที่มีอายุ ๖๐ปีขึ้นไป และเบี้ยความพิการสำหรับผู้พิการ โดยมีผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนและ 
มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๘30,419 คน จากประชากรสูงอายุตามทะเบียนบ้าน จำนวน ๑,๐๒๐,๙๑๗ คน ส่วนการ
จัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ สามารถให้ความช่วยเหลือให้เข้าพักอาศัยยังสถานที่ดูแลผู้สูงอายุได้จำนวน 
220 คน จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 4,113 คน การดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร มีการพัฒนาคลินิก
ผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๙ แห่ง ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพตามเกณฑ์ฯ 
ที่กำหนด ดำเนินการคัดกรองสุขภาพ/ตรวจสุขภาพให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 7,262 คน ให้ความรู้ และฝึก
ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุแก่ผู้ดูแล (Caregiver) จำนวน 1,758 คน 

มิติที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ 
สำนักพัฒนาสังคมได้ดำเนนิการส่งเสริมการสร้างโอกาสทางอาชพี ให้กับประชาชนทัว่ไปและผูท้ี่มีรายได้น้อย 

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเล็งเห็นว่า กลุ่มแรงงานนอกระบบ เป็นกลุ่มผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและ
ไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน (ตามกฎหมายประกนัสังคม และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑) 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี จึงกำหนดเป้าหมายที่ ๓.๒.๑ แรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและ 
แหล่งเงินทุนอย่างเทา่เทียม แต่เนื่องจากกรุงเทพมหานครยังไม่มีฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ สำนักพัฒนาสังคมจึงได้
จัดทำฐานข้อมูลของแรงงานนอกระบบ โดยเริ่มจากกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ (วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) 
(สำนักเทศกิจได้เคยสำรวจและรวบรวมไว้) ทั้ง ๖ กลุ่มเขต โดยกลุ่มกรุงเทพกลาง (ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
กลุ่มกรุงเทพเหนือ และกรุงธนเหนือ (ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ดำเนินการใน ๓ กลุ่มเขตท่ีเหลือ ได้แก่ กลุ่มกรุงธนใต้ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก และกลุ่มกรุงเทพใต้เรียบร้อยแล้ว 
นอกจากนี้ ยังมกีารส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะรับทราบสวัสดิการและ
แหล่งเงินทุน โดยดำเนินโครงการจัดทำการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ และแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ผ่าน QR Code อย่างไรก็ตามกลุ่มเป้าหมาย 
มีเพียงกลุ่มเดียว ไม่สามารถเป็นตัวแทนของแรงงานนอกระบบทั้งหมดได้ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ  
คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพ่ือให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินเพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ในด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงิน มีวินัยการออม มีการจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเป็นทุน 
ในการประกอบอาชีพ หรือนำไปลงทุนในช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพ่ือความมั่นคงทางการเงิน 
สามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้ 

 แผนพัฒนากรุงเทพมหานครยังได้กำหนดเป้าหมายที่ ๓.๒.๒ แรงงานนอกระบบ ผู้มีรายได้น้อย และ
ประชาชนทั่วไปมีอาชีพและรายได้ท่ีมั่นคง กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวต้องได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพ
และยกระดับรายได้ โรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครจะต้องมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ
สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดงาน โดยสำนักพัฒนาสังคมได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดสอน
หลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพ้ืนที่ 
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือรับรองหลักสูตรที่จะเปิดสอน ซึ่งโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง ๑๐ แห่ง  
ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นตามมติกรรมการฯ จำนวน 101 หลักสูตร โดยมาจากการสำรวจความต้องการ
ของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพ้ืนที่ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพ 
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ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้ ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครจะได้รับประกาศนียบัตร 
เพ่ือใช้เป็นใบรับรองในการประกอบอาชีพได้อีกด้วย ซึ่งในช่วงแรกของปีงบประมาณ การดำเนินงานของโรงเรียนฝึกอาชีพ
ของกรุงเทพมหานครต้องหยุดเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด 19) และเพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ สำนักพัฒนาสังคมได้มีการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
จำนวน 4 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1  สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 และสาขาผู้ประกอบการ
อาหารไทย  ซึ่งดำเนินการได้เพียง ๓ สาขาวิชาชีพ ส่วนสาขาช่างแต่งผมสตรีงดการทดสอบ เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) นอกจากนี้ สำนักพัฒนาสังคมได้ร่วมกับสำนักการศึกษา
ในการกำหนดหลักสูตรการฝึกอาชีพ และดำเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๔ โรงเรียน ให้มีทักษะวิชาชีพติดตัวอย่างน้อยคนละ ๑ ประเภทวิชาตามนโยบาย 
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียนควบคู่ไปกับ
การศึกษาวิชาสามัญให้สามารถหารายได้เสริมในครอบครัวตามทักษะ ความถนัด และความสนใจของตนเอง 

จากการประเมินผลแผนฯ ในระยะสิ้นปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) พบว่า 
การดำเนินโครงการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จในระดับมิติที่ ๓.๒ ยังมีจำนวนน้อย  
เช่น โครงการจัดเก็บฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบและโครงการประชาสัมพันธ์ฯ กลุ่มแรงงานนอกระบบมีเพียงกลุ่ม 
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ (วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) เท่านั้น ในขณะที่แรงงานนอกระบบยังมีหลากหลาย
อาชีพ รวมทั้งโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ซึ่งได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเฉพาะผู้ที่สำเร็จ  
การฝึกอบรมจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และประสงค์จะเข้าทดสอบฯ เพียงแค่ 3 สาขาอาชีพ  
โดยบางสาขาอาชีพจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบมีจำนวนน้อย จึงไม่สามารถเป็นตัวแทนประชากรที่ดีในการวัดผล 

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

ที่สามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่กรุงเทพฯ อย่างทั่วถึง โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางสังคม 
การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา รวมถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความรู้  
มีจิตสำนึกรักเมืองกรุงเทพฯ และมีทักษะในการดำรงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างสุจริตโดยยึดหลัก
การศึกษาสำหรับทุกคน (Education for all) ตามแนวคิดสากลในการจัดการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับ ๑) การกระจาย
โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค และ ๒) การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเป็น
คนที่มีความรู้และทักษะในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ือให้ครอบคลุมมิติด้านการศึกษาครบถ้วนด้วยการเพ่ิมเป้าประสงค์เรื่องประชาชน 
มีโอกาสศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ “การศึกษาตามอัธยาศัย” ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมาย พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและพัฒนาเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยในส่วนของการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

ด้านการกระจายโอกาสทางการศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีเด็กในช่วงอายุ 3 - 18 ปี จำนวน 
904,259 คน ในขณะที่มีนักเรียนสุทธิ 1,004,080 คน คิดเป็นร้อยละ 111.04 โดยเป็นนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
281,029 คน คิดเป็นร้อยละ 27.99 แบ่งเป็น ระดับก่อนประถมศึกษา 44 ,553 คน  ระดับประถมศึกษา 
197,459 คน มัธยมศึกษา 39,017 คน และมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน จากจำนวนสถานศึกษา
ทั้งหมด 1,941 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.51 โดยสำนักการศึกษาและสำนักงานเขตได้มีการประชาสัมพันธ์การเปิด 
รับสมัครนักเรียนและส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนด้วยทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการเรียนฟรี 20 ครอบคลุม 20 รายการ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้มีการเปิด
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โรงเรียนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) เพ่ิมจำนวน 8 โรงเรียน รวมเป็น 147 โรงเรียน ครอบคลุม 48 สำนักงานเขต 
(ยกเว้นเขตบางรัก และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์) 

 
อัตราส่วนของนักเรียนแต่ละสังกัดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 
จำนวนสถานศึกษาแต่ละสังกัดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบว่า การจัดการศึกษาสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
ระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60 โดยมีนักเรียนระดับประถมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 
เฉลี่ยร้อยละ 93.13 และระดับมัธยมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.33 ในขณะที่ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ท่ีกำหนด (ดำเนินการได้ 
ร้อยละ 66.40 จากเป้าหมายร้อยละ 100) ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้ โดยสำนักการศึกษาได้มีการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมคือ กิจกรรมพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย
สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รวมถึง
ได้มีการดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขตด้วยการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนจำนวน 80 เครือข่าย ครอบคลุม 
437 โรงเรียน โครงการเพิ่มศักยภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามผล 
การดำเนินการดังกล่าวยังไม่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้ แต่มีจุดที่น่าสังเกตคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและผลการทดสอบในระดับชาติยังไม่สัมพันธ์กัน จึงอาจพิจารณามุ่งพัฒนา
การศึกษาเพ่ือลดความแตกต่างระหว่างการประเมินผลการศึกษาของกรุงเทพมหานครและการทดสอบทางการศึกษา
ในระดับชาติ 
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ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาได้มีการดำเนินโครงการเทคนิคการเป็นครูแนะแนวในศตวรรษที่ 21 

โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและนำความรู้ไปใช้ได้ จำนวน 253 คน และโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานครด้านการวิจัยทางการศึกษา จำนวน ๓๐๗ คน ซึ่งในอนาคตอาจพิจารณาการพัฒนา
แบบฟอร์มการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสร้างทางเลือกในการดำเนินการเพ่ิมมากข้ึน และหลีกเลี่ยง
ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ  รวมถึงการวัดผลลัพธ์ของการอบรม โดยควรเป็นการประเมิน
แบบ 360 องศา โดยประเมินผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น 

ในส่วนของการศึกษาตลอดชีวิตนั้น ได้สำรวจความต้องการของประชาชนต่อห้องสมุดและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ห้องสมุดในช่วงวัยต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 5,721 คน ผลการศึกษาสรุป
สาระสำคัญได้ว่า ประชาชนมีความต้องการเรียนรู้ในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาทักษะ จึงได้มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 
โครงการ/กิจกรรม คือ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 โครงการส่งเสริม
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การอ่านและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 
โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) และได้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จำนวน 347 คน พบว่ามีความพึงพอใจ
ในระดับท่ี 4.513 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.26 ที่พอใจในการจัดกิจกรรมในระดับมากที่สุด  

มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม   
กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้คนกรุงเทพฯ ที่มีความ

แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขปรองดองเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีเป้าหมายการ
ดำเนินงาน จำนวน ๑ เป้าหมาย คือ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และกำหนดเป้าประสงค์ในการดำเนินการ ๔ เป้าประสงค์ ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑   
สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการ/เครือข่าย
และกลไกการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๓ 
พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และเป้าประสงค์ ที่ 
๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลายของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลักจำนวน ๔ ตัวชี้วัด เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุน 7 โครงการ/กิจกรรม  

จากผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครในส่วนของมิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม 
ในป ี๒๕๖๓ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามเป้าประสงค์ทั้ง ๔ เป้าประสงค์ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรองรับ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลการดำเนินการหลัก และสามารถดำเนินการในภาพรวมได้สำเร็จถึงร้อยละ 100 
ของเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการตามแผนฯ ของมิติที่ ๓.๔ เรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามทีก่ำหนดไว้ ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ คือ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีตัวชี้วัด คือ
จำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ค่าเป้าหมาย ๒ ชุด สำนักวัฒนธรรม 
กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 
๒๕๖๓ โดยใช้เงินอุดหนุนรัฐบาล โดยจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มภ. 2) จำนวน 6 รายการ ดังนี้  
1) สาขาวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา (ตำนานจระเข้ดาวคะนอง) 2) สาขาศิลปะการแสดง (สำนักดนตรีไทย
หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง)) 3) สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล (ประเพณี 
ตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง) 4) สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและ
จักรวาล (สวนอนุรักษ์ครูหวาน เขตยานนาวา) 5) สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม (ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี) และ  
6) สาขาการเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ศิลปะการป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก  
(นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา) เขตหนองแขม นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(มภ.2) จำนวน 6 รายการ และจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครตรวจสอบความถูกต้อง 

เป้าประสงค์ท่ี ๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการ/เครือข่ายและกลไกการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา
และชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีตัวชี้วัดคือ จำนวนชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ๕ ชุด กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย คือจัดแสดงชุดนิทรรศการ
เคลื่อนที่มรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  
ประจำปี 2563 จำนวน 6 ชดุ ได้แก่ 1) ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา  
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2) วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง 3) การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม 
ประเพณี และเทศกาล 4) การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
5) สมุดข่อย เขตบางซ่ือ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม และ 6) มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะต่อสู้
ป้องกันตัว ในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 62 – 1 มกราคม 2563 
ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร มีตัวชี้วัดคือ จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ๓ เครือข่าย 
กรุงเทพมหานครสามารถจัดตั้งเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร สาขาต่าง ๆ จำนวน ๙ สาขา 
ได้แก่ 1) สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 8 ราย  2) สาขาดนตรีและการขับร้อง  จำนวน 4 ราย 3) สาขาการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย  จำนวน 1 ราย 4)  สาขาทัศนศิลป์  จำนวน 13 ราย 5) สาขาสถาปัตยกรรม จำนวน 2 ราย 6) สาขา
เรขศิลป์ จำนวน 1 ราย 7) สาขามัณฑนศิลป์ จำนวน 2 ราย 8) สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 3 ราย และ 9) สาขา
ภาพยนตร์ จำนวน 1 ราย 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้
ช่องทางสื่อที่หลากหลาย  กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม จำนวน 5 ช่องทาง ได้แก่ 
1) สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ หนังสือ 2) เผยแพร่คลิปด้านดนตรีผ่านช่องทางยูทูป 3) จัดแสดงนิทรรศการ 4) เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) ส่วนวัฒนธรรม  และ 5) ป้ายประชาสัมพันธ์  
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  

มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ปัญหาและอุปสรรค 
• ด้านบริหารจัดการ 

๑. การจัดสรรเบี้ยยังชีพ  
- มีประชากรอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ซึ่งประชากรเหล่านี้ 

อาจยังไม่รับทราบสิทธิ์หรือเป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่อาศัยอยู่ที่อ่ืน จึงไม่สามารถเข้าถึง
สวัสดิการดังกล่าวได้ 

- ระบบฐานข้อมูล เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประชากรแฝงในกรุงเทพมหานคร ยังขาด 
การเชื่อมโยงของระบบจากทั่วประเทศ ทำให้ไม่สามารถรับเบี้ยยังชีพได้ 
๒. การดูแลตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ตามโครงการ กิจกรรมปกติ ซึ่งต้องมีการพบปะกับผู้สูงอายุ
โดยตรง ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) ด้านทรัพยากร 
-  ศูนย์บริการผู้สูงอายุมีจำนวนน้อย  และไม่กระจายตัวครอบคลุมความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ทั้ง ๕๐ เขต 

ข้อเสนอแนะ 
• ด้านบริหารจัดการ 

๑.  การประเมินโครงการ สำนักการจราจรฯ จะต้องมีการประเมินบางโครงการ เพ่ือพิจารณาว่า  
ควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือหามาตรการอ่ืนรองรับเพ่ือไม่ให้การบริการของกรุงเทพมหานคร
สะดุดหยุดลง เช่น โครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ซึ่งดำเนินโครงการ
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๙ จะสิ้นสุดการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ 
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๒. การจัดสรรเบี้ยยังชีพ 
- มีประชากรอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ เนื่องจากความไม่สะดวกในการ

ไปลงทะเบียน หรือไปรับเงิน หรือบางรายมีฐานะดี ซึ่งประชากรเหล่านี้หากเป็นกลุ่มผู้มีฐานะยากจน 
แต่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการดังกล่าวได้ หน่วยงานระดับสำนักงานเขตควรลงพ้ืนที่เพ่ือค้นหาสาเหตุ 
จำนวนที่แน่นอน และให้บริการเชิงรุก ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่รัฐ
จัดให้ 

- ระบบฐานข้อมูล เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประชากรแฝงในกรุงเทพมหานคร ยังขาดการเชื่อมโยง
ของระบบจากทั่วประเทศ ทำให้ไม่สามารถรับเบี้ยยังชีพได้ ดังนัน้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบและคัดกรอง
กลุ่มเป้าหมายมิให้เกิดความซ้ำซ้อน ควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในการจ่ายเงินให้มีความยืดหยุ่น 
สามารถรองรับกับการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
๓.  ด้านสวัสดิการสังคม ควรจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มบริการ 
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินผล 
๔. การแก้ไขปัญหาด้านเด็ก เช่น การถูกละเมิด ถูกทารุณกรรม ติดยาเสพติด กระทำความผิด เร่ร่อน 
และถูกทอดทิ้ง ควรเน้นที่การปกป้องคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน   
เพ่ือแก้ไขปัญหามิให้เด็กตกอยู่ในภาวะยากลำบากควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และการพัฒนา
ศูนย์สร้างโอกาสเด็กให้มีคุณภาพ 
๕. ควรประชาสัมพันธ์การให้บริการในเชิงรุกแก่ประชาชนให้ทั่วถึง 
๖.  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สำนักพัฒนาสังคมต้อง
เร่งประเมินสถานการณ์ และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพ่ือมิให้กระทบต่อการดำเนินการ
ตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ หรือกระทบน้อยที่สุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้  

• ด้านทรัพยากร 
- ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ควรกระจายตัวให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ทั้ง ๕๐ เขต 
ซึ่งศูนย์บริการผู้สูงอายุอาจบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  
โดยปรับการให้บริการของศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าให้รองรั บ
ผู้สูงอายุได้มากขึ้น และใช้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในชุมชนที่มีอยู่เป็นเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ  

คาดการณ์แนวโน้ม 
• ด้านบริหารจัดการ 

๑.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการจัดหาบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและ 
ผู้พิการให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ ได้อย่างสะดวกทัดเทียมคนปกติทั่วไป และจะต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพ่ิมขึ้นโดยดำเนินการ  
ในลักษณะที่เรียกว่าอารยสถาปัตย์ (Universal Design) รวมทั้งการออกแบบพื้นท่ีเพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางในอนาคต เพราะกรุงเทพมหานครจะมีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการหลาย
สาย และมีสถานีให้บริการเพ่ิมข้ึนในหลายพื้นที่ ทำให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรูปแบบ
หนึ่งสู่อีกรูปแบบหนึ่ง เช่น จากรถไฟฟ้า ไปยังรถแท็กซี่ หรือจากเรือไปยังรถประจำทาง เป็นต้น 
รวมทั้งต้องให้ความสำคัญต่อสิทธิในการได้รับการบริการและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือ  
การดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ทั้งเหตุจากข้อบังคับของกฎหมายซึ่งรองรับ
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สิทธิของผู้พิการ รวมทั้งปัจจุบันช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายและรวดเร็วทำให้มีการรวมกลุ่ม
ของผู้พิการบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ส่งผลให้การเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ 
และสามารถสร้างกระแสสังคมได้ในระดับหนึ่ง  
๒.  ด้านการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ สามารถให้การช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่เข้ามาร้องขอได้ทุกราย 
ร้อยละ ๑๐๐  แต่จำนวนประชากรที่เข้าถึงสวัสดิการมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เช่น ผู้สูงอายุที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพและคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการมีจำนวนเพ่ิมสูงขึ้น การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา
ภาวะยากลำบากมีจำนวนเพิ่มขึ้น ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่มีภาวะยากลำบากในการดำรงชีพมีจำนวน
เพ่ิมข้ึนและผู้ด้อยโอกาสที่ใช้บริการที่พักอาศัยมีจำนวนเพิ่มข้ึนในทุกปีปัญหาต่าง ๆ เช่น สวัสดิการ
สังคมท่ีรัฐจัดให้กับผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้สูงอายุ และไม่สามารถตอบสนอง
ปัญหาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งไม่ครอบคลุมผู้สูงอายุได้ทั้งหมด รูปแบบการจัดสวัสดิการต่าง ๆ มักมุ่งเน้น
รูปแบบการสงเคราะห์จากทางภาครัฐ งบประมาณการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ในส่วนของ
เงินอุดหนุนรัฐบาลต้องรอรับเงินโอน ทำให้การดำเนินงานล่าช้า กรุงเทพมหานครยังขาดการแยกประเภท
ผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ด้อยโอกาส การให้การบริการจึงเป็นเพียงการให้เฉพาะที่มาร้องขอ รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงจำนวนมาก ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อ 
การวางแผนการจัดสวัสดิการสังคม และศูนย์บริการผู้สูงอายุที่ยังมีจำนวนน้อย ไม่สามารถให้บริการ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตท่ีอยู่ห่างไกลได้ 
๓.  ด้านการดูแลผู้สูงอายุอาจได้รับบริการไม่ทั่วถึงและส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลง การเตรียมการ
จะต้องเสริมสร้างหลักประกันชีวิต ในเรื่องสุขภาพ รายได้ ที่อยู่อาศัย ผู้ดูแล สภาพแวดล้อมและ 
ความมั่นคง รวมทั้งความรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสวัสดิการต้อง
เตรียมการระยะยาว โดยให้ครอบครัวและชุมชนเป็นองค์กรหลักในการดูแลและเกื้อกูลผู้สูงอายุ  
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และต้องทำในเชิงบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถท่ีจะ
เข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและทัดเทียมคนปกติทั่วไป โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น  
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีและ 
มีการเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับทุกคนในสังคม  

• อ่ืน ๆ 
ปัจจุบันพบว่า แนวโน้มประชากรในสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น โดยข้อมูลทะเบียนราษฎร์ฯ  ณ วันที่  
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระบุว่า กรุงเทพมหานคร มีประชากร ๕,๔๖๖,๙๗๑ คน เป็นผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปี
บริบูรณ์ข้ึนไป) จำนวน ๑,๐๖๓,๘๗๑ คน (ร้อยละ ๑๙.๔๖) จึงอาจกล่าวได้ว่า กรุงเทพมหานครได้เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ทำให้ค่าใช้จ่ายของรัฐเพื่อสนับสนุนสวัสดิการให้ผู้สูงอายุต้องเพ่ิมข้ึน
ตามมา  

มิติที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาและอุปสรรค  

• ด้านบริหารจัดการ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้บางโครงการได้รับ
ผลกระทบไม่สามารถดำเนินการได้ ได้แก่ โครงการจัดอบรมฯ และโครงการที่ดำเนินการโดยโรงเรียน
ฝึกอาชีพไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ 
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• ด้านทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรบุคคลในการสำรวจข้อมูลมีจำนวนน้อย จึงทำได้เพียงการทอดแบบสอบถาม ไม่สามารถทำ
วิจัยเชิงลึกได้ 

• ด้านงบประมาณ 
งบประมาณในการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบมีอยู่จำกัด จึงทำให้สามารถสำรวจได้เพียงกลุ่ม
อาชีพเดียว 

ข้อเสนอแนะ 
• ด้านบริหารจัดการ 

1. การจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ ควรจัดทำฐานข้อมูลในหลากหลายอาชีพให้ครอบคลุม
แรงงานนอกระบบในปัจจุบันให้มากท่ีสุด  

2. ควรกำหนดแนวทางและดำเนินการสำรวจร่วมกับสำนักงานเขต รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแรงงาน
นอกระบบโดยประสานหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคม 
เพ่ือนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ และจะได้วางแผนระยะยาวในการดำเนินการ 
ให้แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินทุนได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3. ควรมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สามารถวัดการเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนของแรงงาน
นอกระบบได้อย่างชัดเจน เช่น จำนวนผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสวัสดิการของรัฐ เป็นต้น 

4. การประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม และการดำเนินการเรียนการสอนควรดำเนินการผ่านช่องทาง
ออนไลน์ให้มากข้ึน 

5. ควรมีการทดสอบการฝึกอาชีพในทุกสาขาวิชา เพ่ือให้เป็นมาตรฐานการฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร 
6. ควรมีการจูงใจผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกอาชีพ ให้เข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือเป็นการเพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบฯ 
คาดการณ์แนวโน้ม  

• ด้านบริหารจัดการ 
1. ควรเพิ่มการสอนฝึกอาชีพ การเผยแพร่ความรู้ การประชาสัมพันธ์ รวมถึง การจัดทำระบบ

ลงทะเบียนเรียน และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในรูปแบบออนไลน์ที่ได้มาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับ 

2. การดำเนินงานมีแนวโน้มเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น จึงควรมีการปรับตัวของบุคลากร
เพ่ือให้สามารถทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

3. ควรมีการวางแผนการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อ
ออนไลน์ได้อีกด้วย 

• ด้านงบประมาณ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจทั่วโลก จึงทำให้ต้องมีการปรับงบประมาณลง โดยอาจดำเนินโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
ไปก่อนในช่วงแรก 

• อ่ืน ๆ 
ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2562 พบวา จำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศเพ่ิมข้ึน 3.42 แสนคน (จาก 3.82 
แสนคนเป็น 7.24 แสนคน) โดยกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 3.3 หมื่นคน (จาก 6.3 หมื่นคนเป็น
9.6 หมื่นคน คิดเป็น ร้อยละ 52.38 ) ดังนั้น จึงควรมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหางาน 
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การฝึกอบรม ให้ความรู้ และการส่งเสริมอ่ืน ๆ ให้กับผู้ว่างงานที่เพ่ิมข้ึนเป็นจำนวนมากจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน 
ปัญหาและอุปสรรค  

• ด้านบริหารจัดการ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้โครงการต้องถูก
ชะลอ/เลื่อนการดำเนินการ ทำให้มีการต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/โครงการ ตลอดจนจนถึง 
ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน หรือยกเลิกโครงการ 

• ด้านกฎหมาย  - 
• ด้านทรัพยากร  

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประสบปัญหาในการขาดแคลนทรัพยากรบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการสอน 
จึงทำให้ครูต้องสอนในสาขาวิชาที่ไม่ถนัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงยังเป็นการเพ่ิมภาระให้ครู  

• ด้านงบประมาณ  
มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ เนื่องจากการไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จึงปรับรูปแบบการ
ดำเนินงานเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ นอกจากนี้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้หน่วยงานจำเป็นต้องปรับลดงบประมาณลง ซึ่งส่งผลให้
บางโครงการถูกยกเลิกการดำเนินงาน  

ข้อเสนอแนะ   
• ด้านบริหารจัดการ  

โครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดควรมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
เพ่ือลดผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อโครงการได้ 

• ด้านกฎหมาย - 
• ด้านทรัพยากร  

ควรส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดการศึกษา
ให้มีมาตรฐานในทุก ๆ โรงเรียนและเพ่ือลดภาระของครู รวมถึงควรจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
ให้เพียงพอต่อทุกโรงเรียน 

• ด้านงบประมาณ  
หน่วยงานควรพิจารณาความสำคัญของการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้รอบคอบมากยิ่งขึ้น รวมถึงควรมี
การอธิบายรายละเอียดโครงการให้ชัดเจนเพื่อความสมเหตุสมผลในการพิจารณางบประมาณ 

• อื่น ๆ การดำเนินโครงการควรนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นในด้านการจัดการข้อมูล ตลอดจนการ
ให้บริการ อาทิ โครงการที่ส่งเสริมการให้บริการ e-book มากขึ้น หรือโครงการที่เกี่ยวกับการสำรวจ
ความคดิเห็นประชาชน 

คาดการณ์แนวโน้ม  
• ด้านบริหารจัดการ  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้การเปิดเทอม
ปีการศึกษา 2563 ต้องล่าช้าไปเป็นเดือนกรกฎาคม และงดการปิดเทอมในช่วงเดือนตุลาคม 2563 
และเมษายน 2564 จึงเกิดผลกระทบต่อการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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และอาจส่งผลกระทบถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานจึงควรพิจารณาข้ันตอนการดำเนินงาน
โครงการในแต่ละตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้
หน่วยงานควรส่งเสริมให้เกิดการนำโครงการวิจัยมาปรับใช้กับโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบันได้ 
เพ่ือให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• ด้านกฎหมาย - 
• ด้านทรัพยากร  

จะมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการเรียนรู้มากขึ้น   
เพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

• ด้านงบประมาณ  
    ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้

แนวโน้มงบประมาณของกรุงเทพมหานครลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่องบประมาณในการดำเนิน
โครงการ ดังนั้นหน่วยงานจึงควรพิจารณาความสำคัญของโครงการให้รอบคอบมากยิ่งขึ้น และ
จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดอย่างจริงจัง 

• อ่ืน ๆ  
มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม 
ปัญหาและอุปสรรค  
• ด้านบริหารจัดการ  

๑.  การดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
ในพ้ืนที่ แต่ยังขาดการดำเนินการทางด้านการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม  
๒.  การแสวงหาความร่วมมือกับสภาวัฒนธรรมเขตและเครือข่ายวัฒนธรรม มีข้อจำกัดเรื่อง
งบประมาณ และเวลาของภาคส่วนต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม  

• ด้านงบประมาณ 
ไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการในส่วนของการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมมากนัก 

 ข้อเสนอแนะ   
• ด้านบริหารจัดการ  

ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
สนับสนุนให้มีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม    

คาดการณ์แนวโน้ม   
ความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติศาสนา ภาษา ความเชื่อ ซึ่งนับวันจะมีความหลากหลาย
มากขึ้น รวมถึงการเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารยิ่งทำให้การสื่อสารและการถ่ายทอดแนวคิดหรือ
วัฒนธรรมทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมเป็นไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค 
ในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องบริหารจัดการ 
เพ่ือดำเนินการให้มีความเหมาะสม เผยแพร่แนวคิดดังกล่าวไปสู่สาธารณชน และเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนในสังคม สามารถสร้างสังคมที่มีความแตกต่างกันให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ปรองดอง ในบริบทดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ด้วยความตั้งใจจริง ซึ่งจะก่อให้เกิดกระแสสังคมและการมีส่วนร่วมเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย   
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ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 

ด้านที่  4 มหานครกระชับ 
ภาพรวมแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านที่ 4 มหานครกระชับ มี 1 มิติ 

การพัฒนา คือ มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม โดยมี 2 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 
4.1.1 กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ มี ๑ เป้าประสงค์ คือ เป้าประสงค์ที่ 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพ
ตามผังเมืองรวมและเพ่ิมความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลางมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก  
6 ตัวชี้วัด ดำเนินการแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2563 บรรลุผล 2 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุผล 3 ตัวชี้วัด 
และไม่ได้ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด คือมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผังเมืองรวม
ปรับปรุงครั้งที่ 4 ยังไม่มีการประกาศใช้ และเป้าหมายที่ 4.1.2 ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่าง
เต็มศักยภาพมี ๑ เป้าประสงค์ คือเป้าประสงค์ที่ 4.1.2.1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมือง
ชั้นนอก มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 3 ตัวชี้วัด ดำเนินการแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2563 
บรรลุผล 2 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด 

มิติ 
จำนวนตัวช้ีวัด 

ผลการ
ดำเนินงานหลัก 

ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 
ดำเนินการ 

ไม่ได้ดำเนินการ 
บรรลุผล ไม่บรรลุผล 

มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโต
อย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม 

9 4 4 1 

รวมทั้งสิ้น 
9 

4 4 1 
คิดเป็นร้อยละ 44.44 44.44 11.12 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านที ่4 มหานครกระชับ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

และตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครทีค่รอบคลุมภารกิจของกรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด ดำเนินการบรรลุ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 44.44 ไม่บรรลุ 4 ตวัชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 44.44
และไม่ได้ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.12 รายละเอียดผลการดำเนินงาน มีดังนี้  

เป้าหมายที่ 4.1.1 กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ
สอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป้าประสงค์ท่ี 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์
ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพ่ิมความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดความหนาแน่นประชากร แบ่งออกเป็น ความหนาแน่นของประชากรชั้นในและชั้นกลาง  
 ความหนาแน่นเขตเมืองชั้นใน ได้แก่  
 1) พ้ืนที่อนุรักษ์/เมืองเก่า ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบียน 
กรมการปกครอง) ความหนาแน่นประชากรในพ้ืนที่อนุรักษ์/เมืองเก่า เท่ากับ 10,143 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป้าหมาย
ตามแผนฯ 9,980 คน/ตารางกิโลเมตร แสดงให้เห็นว่าประชากรตามทะเบียนบ้านซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่า 
ในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแน่นของประชากรจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
 2) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 7,175 คน/ตารางกโิลเมตร 
แต่เป้าหมายตามแผนฯ 11,800 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีประชากรตามทะเบียนมีแนวโน้มลดลง ทำให้คาดการณ์ได้ว่า
ภายในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแน่นประชากรจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนฯ  
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 ถึงแม้ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นใน พ้ืนที่อนุรักษ์/เมืองเก่า มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น แต่เมื่อ
มองในภาพรวมความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นใน แล้วคาดการณ์ได้ว่าภายในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแน่น
ของประชากรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนฯ เพราะเป้าหมายตามแผนฯ กำหนดไว ้10,890 คน/ตารางกโิลเมตร 
แต่ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) เท่ากับ 
9,078 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีแนวโน้มลดลง 

ความหนาแน่นในเขตเมืองชั้นกลาง ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ความหนาแน่นของ
ประชากรในเขตเมืองชั้นกลางเท่ากับ 4,790 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป้าหมาตามแผนฯ 4,420 คน/ตารางกิโลเมตร  
ซึ่งประชากรมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแน่นของประชากรจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  

ตัวชี้วัดจำนวนบ้านในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลางเพิ่มขึ้น จากข้อมูลทะเบียนราษฎร ์ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) พบว่าในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนบา้นในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง 
จำนวน 2,308,269 หลัง เพ่ิมจากปี พ.ศ. 2561 จำนวน 66,382 หลัง คิดเป็นร้อยละ 2.96 ซึ่งจากการคาดการณ์  
ในปี พ.ศ. 2563 จำนวนบ้านในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลางมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมี 
ค่าเป้าหมายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2  

นอกจากตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ๒ ตัวชี้วัดข้างต้นแล้ว ยังมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักตามแผนฯ ระดับ
ผลผลิตอีก 4 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1) มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครประกอบด้วย 2 มาตรการ  
(1) มาตรการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบบัใหม่ (ปรบัปรุงครั้งที่ 4) (2) จัดทำแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปี 
พ.ศ. 2563 เนื่องจากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ประกาศใช้  

2) พ้ืนที่ที่มีความเป็นไปได้ในการจัดรูปที่ดิน ได้มีการดำเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
จำนวน 1 พ้ืนที่คือบริเวณข้างสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 3 พระโขนง การดำเนินการมีการประชุม
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ (28 สิงหาคม 2563) มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำที่ราชพัสดุบางส่วนมาใช้
โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณข้างสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 3 เขตพระโขนง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 
2563 โดยมีหน่วยงานเกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) กรมธนารักษ์ 2) กรมการขนส่งทางบก 3) สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง  
4) สำนักงานเขตพระโขนง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด 19) สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองขอปรับลดค่าเป้าหมายในการดำเนินการโดยตัดขั้นตอนการประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นประชาชนออกไปก่อน ทั้งนี้ได้มีการจัดทำผังทางเลือกในการจัดรูปที่ดินจำนวน 2 ผังทางเลือกเรียบร้อยแล้ว 

3) ร้อยละของถนน ตรอก ซอย เป้าหมาย ตรวจสอบพ้ืนที่เป้าหมายบริเวณถนน 4 สาย ได้แก่ ถนน
กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ถนนคุ้มเกล้า ถนนนิมิตรใหม่ ถนนหทัยราษฎร์ มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพ
อาคารหรือสถานที่ จำนวนครั้งที่ 5 สรุปผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณถนน 4 สาย มีการใช้ที่ดินไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 2 สาย จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1) ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่าย 
ขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 นำเรียนผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
ตามหนังสือที่ กท 1706/342 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 2) ถนนคุ้มเกล้า ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว พบอาคารจำนวน 
1 ราย ที่อาจเข้าข่ายขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร 
และแจ้งสำนักงานเขตลาดกระบังเรียบร้อยแล้ว 3) ถนนนิมิตใหม่ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายขัดต่อ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 นำเรียนผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
ตามหนังสือที่ กท 1706/393 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และ 4) ถนนหทัยราษฎร์ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว พบอาคาร
จำนวน 2 ราย ที่อาจเข้าข่ายขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556  
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นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร และแจ้งสำนักงานเขตคลองสามวา เรียบร้อยแล้วการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ ที่กำหนดไว้  

4) ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็น
ปัจจุบัน ตลอดปี 2563 หน่วยงานปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบันซึ่งได้รับการรายงาน
จากสำนักการโยธา และสำนักงานเขตจากจำนวน 56,680 แปลง ดำเนินการได้ 48,425 แปลงคิดเป็นร้อยละ 
85.43 และสามารถนำเข้าขอบเขตข้อมูลที่ดินของรัฐในรูปแบบขอบเขตรูปแปลงที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ซึ่งได้มาจากกรมธนารักษ์และกรมท่ีดินดำเนินการได้ร้อยละ 100 ตามแผนที่กำหนดไว้  

เป้าหมายที่ 4.1.2 ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ เป้าประสงค์ท่ี 
4.1.2.1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมืองชั้นนอก ประกอบด้วยตัวชี้วัดดังนี้ 

ตัวชี้วัดความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นนอกเพิ่มขึ้นบริเวณยา่นชุมชนสำคัญ (ศูนย์ชุมชนย่อย 
10 ศูนย์) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์สะท้อนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองชั้นนอกที่เพ่ิมข้ึน ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบยีน กรมการปกครอง) จำนวนประชากรในเขตชั้นนอก  
(ศูนย์ชุมชนย่อยทั้ง 10 ศูนย์) คิดเป็นความหนาแน่นเท่ากับ 3,391 คน/ตารางกิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับปี  
พ.ศ. 2561 จำนวนประชากรในเขตชั้นนอก (ศูนย์ชุมชนย่อยทั้ง 10 ศูนย์) พบว่ามีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 
3,387 คน/ตารางกิโลเมตร ประกอบกับแนวโน้มในอนาคตระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่จะเปิดให้บริการต่อเชื่อม
เมืองชั้นนอกและเมืองชั้นในอย่างครอบคลุมจึงมีแนวโน้มประชากรในพ้ืนที่ซึ่งจะเป็นศูนย์ชุมชนชานเมืองจะเพ่ิมมากขึ้น 
คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแน่นของประชากรจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัด
ระดับผลผลิตอีก 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1) จำนวนย่านชุมชนสำคัญในเขตเมืองชั้นนอกท่ีมีศักยภาพและองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการศึกษาอย่างครบครัน ซึ่งได้มีการดำเนิน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์
พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว และโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพ้ืนที่
ต่อเนื่องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้การ
ดำเนินการโครงการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หน่วยงานจึงขออนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาฯ ทั้งนี้
โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชันและพ้ืนที่ต่อเนื่องไม่ได้มีการดำเนินการในปีนี้ 

2) จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพ้ืนที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพ่ิมขึ้น
จากปี 2562 เป็นการดำเนินการตรวจสอบและป้องกันการรุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่รับน้ำ ได้ดำเนินการออก
ตรวจสอบพื้นท่ีเขตบางแค พบอาคารจำนวน 9 ราย ที่อาจเข้าข่ายขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย โรงงานบริเวณ ก.2-9 จำนวน 1 แห่ง อาคารอยู่อาศัยรวมบริเวณ  
ก.2-9 จำนวน 2 แห่ง และ อาคารอยู่อาศัยรวมบริเวณ ก.2-10 จำนวน 6 แห่ง ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
ทั้งนี้ผลการดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1706/1671  
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และแจ้งสำนักงานเขตบางแคเรียบร้อยแล้ว  
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตามตาราง
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 

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

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเตบิโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม  (มี 2 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัด 1๕ โครงการ รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ ๖๕๓,๒๕๐,๕๐๐.- บาท (ตามแผน 
1,692,332,000 บาท/งบประมาณที่ใช้ ๑๐,๗๕๐,๖๒๕.- บาท) 
 เป้าหมายที่  4.1.1 กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลางมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (มี 1 เป้าประสงค์ 6 ตัวชีว้ัด) 
 เป้าประสงค์ที่ 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสทิธิภาพตามผังเมืองรวมและเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชัน้ในและเขตเมืองชั้นกลาง  
( มี 6 ตัวชี้วัด) 
1)  ความหนาแน่นของประชากร  

- ในเขตเมืองชั้นใน 
(1) พื้นที่อนุรักษ์/เมืองเก่า 

(คน/ตร.กม.) 
     (2) ย่านศนูย์กลางธุรกิจ/ทีอ่ยู่
อาศัยหนาแนน่มาก (คน/ตร.กม.) 
- ในเขตเมืองชั้นกลาง (คน/ตร.กม.) 
 

 
 

9,980  
 

11,800  
 

4,420  
 

งบประมาณทีไ่ด้รบั  
55,980,500 บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
3,839,000 บาท 

 
 

 
 

✓ 
 

๑๐,๑๔๓  
 
7,175 

 
4,790 

 
 

 ความหนาแน่นเขตเมืองชั้นใน ได้แก่  
1) พื้นที่อนุรักษ์/เมืองเก่า ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) 
ความหนาแน่นประชากรในพืน้ทีอ่นุรักษ์/เมืองเก่า เท่ากับ 10,143 
คน/ตารางกิโลเมตร ซึง่เปา้หมายตามแผนฯ 9,980 คน/ตารางกิโลเมตร 
แสดงให้เห็นว่าประชากรตามทะเบียนบ้านซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแน่นของประชากร 
จะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
2) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ข้อมูลประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงาน
ทะเบียน กรมการปกครอง) ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 
7,175 คน/ตารางกิโลเมตร แต่เป้าหมายตามแผนฯ 11,800  
คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีประชากรตามทะเบียนมีแนวโน้มลดลง ทำให้
คาดการณ์ได้ว่าภายในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแน่นประชากรจะไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนฯ ถึงแม้ความหนาแน่นของ
ประชากรในเขตเมืองชั้นใน พื้นที่อนุรักษ์/เมืองเก่า มีแนวโน้มเพิ่ม 
มากขึ้น แต่เมื่อมองในภาพรวมความหนาแน่นของประชากรในเขตเมือง
ชั้นในแล้ว คาดการณ์ได้ว่าภายในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแน่นของ 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

      ประชากรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนฯ เพราะเป้าหมาย
ตามแผนฯ กำหนดไว้ 10,890 คน/ตารางกิโลเมตร แต่ข้อมูลทะเบยีน
ราษฎร์ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบยีน 
กรมการปกครอง) เทา่กับ 9,078 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีแนวโน้ม
ลดลง 
ความหนาแน่นในเขตเมืองชั้นกลาง ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมือง 
ชั้นกลางเทา่กับ 4,790 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งเปา้หมายตามแผนฯ 
4,420 คน/ตารางกิโลเมตร ซึง่ประชากรมีแนวโนม้เพิ่มขึน้  
คาดการณ์วา่ในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแนน่ของประชากรจะเปน็ไป
ตามเปา้หมายที่กำหนดไว ้

2) ร้อยละของจำนวนบา้นในเขต
เมืองชั้นในและชั้นกลางเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 2  ✓ 
ร้อยละ 
2.96 

  จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ข้อมูล
สำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) พบว่าในปี พ.ศ. 2562 
มีจำนวนบ้านในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง จำนวน 2,308,269 
หลัง เพิ่มจากปี พ.ศ. 2561 จำนวน 66,382 หลัง คิดเป็นร้อยละ 
2.96 ซึ่งจากการคาดการณ์ ในปี พ.ศ. 2563 จำนวนบ้านในเขต
เมืองชั้นในและชั้นกลางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้โดยมีค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 

3) มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
(ปรับปรุงคร้ังที่ 4) 

1 ฉบับ ไม่ได้ใช้งบประมาณ   ✓ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากผังเมืองรวมปรับปรุงคร้ังที่ 4 ยงัไม่มีการ
ประกาศใช ้
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

4) จำนวนพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้
ในการจัดรูปที่ดนิ  

1 พื้นที ่ งบประมาณทีไ่ด้รบั 
300,000 บาท
งบประมาณทีใ่ช ้
75,207 บาท 

 ✓ 
 

 พื้นที่เป้าหมายบริเวณข้างสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 
พระโขนง การดำเนินการมีการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ  
(28 สิงหาคม 2563) มีการประชมุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำที่
ราชพสัดบุางส่วนมาใชโ้ครงการจัดรูปที่ดินบริเวณขา้งสำนักงานขนสง่
กรุงเทพมหานครพืน้ที่ 3 เขตพระโขนง เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 24 กนัยายน 
2563 โดยมีหน่วยงานเก่ียวข้อง ดังนี้ 1) กรมธนารักษ์  
2) กรมการขนส่งทางบก 3) สถานตีำรวจนครบาลพระโขนง  
4) สำนักงานเขตพระโขนง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  
สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองขอปรับลดค่าเป้าหมายในการ
ดำเนินการโดยตัดขั้นตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ออกไปก่อน ทั้งนี้ได้มีการจัดทำผังทางเลือกในการจัดรูปที่ดินจำนวน 
2 ผังทางเลือกเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 ตามเป้าหมายที่
กำหนด แต่คิดเป็นร้อยละ 15.79 ของขั้นตอนทั้งหมด จำนวน 19 
ขั้นตอน 

5) ร้อยละของถนน ตรอก ซอย 
เป้าหมายซึ่งดำเนินการตรวจสอบ
การใช้ประโยชนท์ี่ดินให้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรการทางผังเมือง 
และมีการสั่งการให้แก้ไข  

ร้อยละ 100 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

  ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนน 4 สาย ได้แก่ ถนน 
กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ถนนคุ้มเกล้า ถนนนิมิตรใหม่ ถนนหทัยราษฎร์ 
มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือ
สถานที่ จำนวนครั้งที่ 5 ผลการตรวจสอบมีการใช้ที่ดินไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายในถนน 2 สาย จำนวน 3 แห่ง 

 

 

 

 



181 
 

 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

6) ร้อยละความสำเร็จในการ
ปรับปรุงแผนที่เชงิเลขและแผนที่
การใช้ประโยชนท์ี่ดินและอาคารให้
เป็นปัจจบุัน  

 ร้อยละ 
100 

ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

 ✓ 
ร้อยละ 
92.72 

 หน่วยงานปรับปรุงแผนที่การใชป้ระโยชน์ที่ดนิและอาคารให้เป็น
ปัจจุบนัซึ่งได้รับการรายงานจากสำนักการโยธา และสำนักงานเขต
จากจำนวน 56,680 แปลง ดำเนินการได้ 48,425 คิดเป็น 
ร้อยละ 85.43 และสามารถนำเข้าขอบเขตข้อมูลที่ดินของรัฐ 
ในรูปแบบขอบเขตรูปแปลงที่ดนิในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
ซึ่งได้มาจากกรมธนารักษ์และกรมที่ดินดำเนนิการได้ร้อยละ 100 
ตามแผนที่กำหนดไว ้

เป้าหมายที่ 4.1.2 ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพเป้าประสงค์ที่  (มี 1 เปา้ประสงค์ 3 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 4.1.2.1 ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมืองชั้นนอก (มี 3 ตัวชี้วัด) 
7) ความหนาแน่นของประชากรใน
เขตเมืองชั้นนอกเพิ่มขึ้น บริเวณ
ย่านชุมชนสำคัญ 

1,450  
คน/ตร.กม. 

 
 

 

✓ 
3,391 

คน/ตร.กม. 

  ความหนาแน่นของประชากรของศูนย์ชุมชนย่อยทั้ง 10 ศูนย์ 
ในอนาคตเป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ซึ่งสะท้อนการใช้ประโยชน์ทีด่ิน
ในเขตเมืองชั้นนอก ข้อมูลทะเบยีนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบยีน กรมการปกครอง) จำนวน
ประชากรในเขตชัน้นอก (ศนูย์ชมุชนย่อยทัง้ 10 ศนูย์) คิดเป็น 
ความหนาแน่นเท่ากบั 3,391 คน/ตารางกโิลเมตร เมื่อเปรียบเทยีบกับ
ปี พ.ศ. 2561 จำนวนประชากรในเขตชั้นนอก (ศูนยช์ุมชนย่อย
ทั้ง 10 ศูนย์) พบว่ามีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 3,387  
คน/ตารางกิโลเมตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับในอนาคต 
อันใกล้ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่จะเปิดให้บริการต่อเชื่อม
เมืองชั้นนอกและเมืองชั้นในอย่างครอบคลุมจึงมีแนวโน้มประชากร
ในพื้นที่ซึ่งจะเป็นศูนย์ชุมชนชานเมืองจะเพิ่มมากขึ้น คาดการณ์ว่า 
ในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแน่นของประชากรบรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

8) จำนวนย่านชุมชนสำคัญในเขต
เมืองชั้นนอกที่มีศักยภาพและ
องค์ประกอบทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และการศึกษาอยา่งครบครัน 

2 แห่ง งบประมาณทีไ่ด้รบั 
21,900,000 บาท 
 

 ✓ 
2 แห่ง 

(ร้อยละ 95) 
 

 ดำเนินการได้ใน ๒ พืน้ที่ประกอบด้วย  
1) การพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ดำเนิน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
2) การพัฒนาศูนยช์ุมชนชานเมอืงมีนบุรีและพืน้ที่ต่อเนื่อง
โครงการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หนว่ยงานจึงขอ
อนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาฯ คิดเป็นผลงานร้อยละ 90 

9) จำนวนการละเมิดกฎหมายและ
มาตรการทางผังเมืองในพื้นที่
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมไม่
เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๒ 

เท่ากับปี 
2562      

ซึ่งเป็นปีฐาน 
(9 ราย) 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
๙  

ราย 
 

  ดำเนินการออกตรวจสอบพื้นที่เขตบางแค พบอาคารจำนวน  
9 ราย ที่อาจเข้าข่ายขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ซึ่งไม่เพิ่มข้ึนจากปีที่ผา่นมาบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนีผ้ลการดำเนนิการรายงานผลการ
ตรวจสอบนำเรียนปลดักรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่  
กท 1706/1671 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และแจ้ง
สำนักงานเขตบางแคเรียบร้อยแล้ว 

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

ภายใต้กรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) กำหนดเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพฯ  
มีการเติบโตแบบกระชับ แนวคิดเมืองกระชับ คือ การส่งเสริมให้เมืองมีการเติบโตที่สมดุลกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

สนับสนุนการพัฒนาอาคารในแนวตั้งบริเวณใจกลางเมือง
เพ่ือการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ เพิ่ม 
ความหนาแน่นในเขตเมืองชั้นในโดยสร้างสมดุลระหว่าง
ที่พักอาศัยและแหล่งงาน และพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
ลดการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ออกแบบเมืองให้
มีการใช้ประโยชน์จากที่ว่างในอากาศโดยมีการสร้าง
อาคารในแนวตั้ง และมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนใช้
พ้ืนที่และบริการสาธารณูปการตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
 
 
 
 

โดยกรอบทฤษฎีเมืองกระชับมีหลัก 3 ประการที่จะต้องคำนึงถึงและยึด
เป็นหลักในการพัฒนา คือ (๑) การปรับปรุงระบบการขนส่งภายในเมือง
ที่สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการใช้ระบบขนส่งมวลชน (๒) การ
สร้างความสมดุลระหว่างที่พักอาศัยและแหล่งงาน (job & housing 
balance) และ (๓) การกำหนดขนาดเมือง (size) ความหนาแน่นใน
เมือง (urban density) การใช้ที่ดินในเมือง (urban land use)  
และการเชื่อมโยงในเมือง (urban linkage) ให้เกิดเป็นสัดสว่นที่เหมาะสม  
(well-proportioned) ซึ่งในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ประกาศใช้เมื่อ 

ปี พ.ศ. 2556 ก็ได้นำเป้าหมายการพัฒนาเมืองกระชับตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ไปกำหนดเป็น 
กรอบแนวคิดหลักในการวางและจัดทำผังเมืองรวม และเมื่อประเมินการพัฒนา
กรุงเทพมหานครที่ผ่านมา เมืองมีแนวโน้มความหนาแน่นของประชากรในเขตเมือง
ชั้นในและเขตเมืองชั้นกลางมีแนวโน้มลดลง แต่มีการเพ่ิมขึ้นในเขตเมืองชั้นนอก  
การตั้งถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาตามแนวเส้นทางระบบรางมากขึ้นซึ่งเกิดขึ้น
จากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมาตาม 
แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะ  
20 ปี (M-MAP2) (พ.ศ. 2553 – 2572) อาคารที่พักอาศัยในแนวตั้งหรือ
คอนโดมิเนียมเกิดขึ้นจำนวนมากตามแนว เส้นทางรถไฟฟ้าซึ่งเป็นไปตามกลไก
การตลาดของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการ/กิจกรรมของกรุงเทพมหานคร
ที่ดำเนินการเพ่ือขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกรอบทฤษฎีเมืองกระชับยังอยู่ใน
รูปแบบการจัดทำรายงานการศึกษาในบางพ้ืนที่ของเมือง และการดำเนินการ
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ตามผลการศึกษาเหล่านั้นก็ยังขาดความชัดเจน นอกจากนี้การพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะระบบราง 
อยู่ระหว่างการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ด้วยเช่นกัน ดังนั้น 
การพัฒนาของเมืองจะยังคงมีการพัฒนาแบบกระจาย (urban sprawl) ออกไปยังเขตเมืองชั้นนอก โดยที่ระบบ
สาธารณูปการยังไมเ่พียงพอ และขาดประสิทธิภาพต่อไป พ้ืนทีด่ินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมซึ่งเป็นพ้ืนที่
รองรับน้ำเพ่ือป้องกันน้ำท่วมเมืองและเป็นพ้ืนที่เปิดโล่งของเมืองถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่แบบผสม
(Mix use) มากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากราคาท่ีพักอาศัยในเขตเมืองชั้นในมีราคาสูงเป็นปัจจัยทำให้เมืองต้องขยายออกไปเพ่ือ
การสร้างที่พักอาศัยในระดับราคาท่ีผู้มีรายได้ปานกลางสามารถซื้อหาได้ ประกอบกับการเดินทางเข้าสู่เมืองชั้นในและ 
ชั้นกลางด้วยระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่จะสามารถทำได้สะดวกมากข้ึน 

มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม  
 มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม มีเป้าหมายการพัฒนา 2 เป้าหมาย คือ 
เป้าหมายการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง และเป้าหมายการส่งเสริมศูนย์ชุมชน
ย่อยในเขตเมืองชั้นนอก โดยแบ่งเขตเมืองตามกรอบการพัฒนาผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงใหม่  ออกเป็น 3 บริเวณตาม
สภาพการตั้งถ่ินฐานของชุมชนและความหนาแน่นของประชากร คือ เขตเมืองชั้นใน (Inner City) เป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางเมือง
จำนวน 22 เขต เขตชั้นกลางหรือเขตต่อเมือง (Urban Fringe) เป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของประชากรถัดออกไปในรัศมี
ตั้งแต่ 10-20 กิโลเมตร จำนวน 17 เขต และเขตชั้นนอกหรือเขตชานเมือง (Suburb) ที่ถูกกำหนดกำหนดให้เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมและพ้ืนที่รับน้ำ ถัดออกไปจากศูนย์กลางเมืองในรัศมีมากกว่า 20 กิโลเมตร จำนวน 11 เขต ในส่วนของมิติที่ 
4.1 ได้มีการถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีการเติบโต
แบบกระชับ การใช้ประโยชน์ที่ดินมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของพื้นที่ ความหนาแน่นของประชากรในแต่ละพ้ืนที่มี 
ความสอดคล้องเหมาะสมตามสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของเมือง ซึ่งถูกควบคุมและกำหนดทิศทางการขยายตัว 
ของเมืองด้วยผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังโครงการคมนาคมและขนส่ง รวมทั้งผังโครงการกิจการสาธารณูปโภค  

ผลการดำเนินงานในภาพรวมของมิติที่ 4.1 สะท้อนได้จากตัวชี้วัดความหนาแน่นประชากรและจำนวนบ้านในเขต
เมืองชั้นในและเขตชั้นกลาง และตัวชี้วัดความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นนอก (พ้ืนที่ศูนย์ชุมชนย่อย) ที่มีการพัฒนา
ตามกรอบผังเมืองรวม พบว่าการขยายตัวการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองชั้นในยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายในเรื่องการเพ่ิม
ความหนาแน่นประชากร เนื่องจากจำนวนประชากรในกรุงเทพฯ เขตชั้นในมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) พ้ืนที่
อนุรักษ์/เมืองเก่า ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) 
ความหนาแน่นประชากรในพ้ืนที่อนุรักษ์/เมืองเก่า เท่ากับ 10,143 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป้าหมายตามแผนฯ 9,980  
คน/ตารางกิโลเมตร 2) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 8,015 คน/ตารางกโิลเมตร  
แต่เป้าหมายตามแผนฯ 11,800 คน/ตาราง ถึงแม้ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นใน พ้ืนที่อนุรักษ์/เมืองเก่า  
มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น แต่เมื่อมองในภาพรวมความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นใน แล้วคาดการณ์ได้ว่าภายในปี  
พ.ศ. 2563 ความหนาแน่นของประชากรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนฯ เพราะเป้าหมายตามแผนฯ กำหนดไว้ 
10,890 คน/ตารางกิโลเมตร แต่ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการ
ปกครอง) เท่ากับ 9,078 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีแนวโน้มลดลง ความหนาแน่นในเขตเมืองชั้นกลาง ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมือง 
ชั้นกลาง เท่ากับ 4,790 คน/ตารางกิโลเมตร เป้าหมายตามแผนฯ 4,420 คน/ตารางกิโลเมตร แสดงให้เห็นว่าประชากรตาม
ทะเบียนบ้านมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแน่นของประชากรจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ แต่เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดจำนวนบ้านในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลางที่เพ่ิมขึ้น ในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนบ้านใน
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เขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง จำนวน 2,308,269 หลัง เพ่ิมจากปี พ.ศ. 2561 จำนวน 66,382 หลัง คิดเป็นร้อยละ 
2.96 ซึ่งเป้าหมายในแผนฯ ปี พ.ศ. 2563 กำหนดไว้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ซึ่งคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2563 จำนวนบา้นใน
เขตเมืองชั้นในและชั้นกลางมีจำนวนเพ่ิมข้ึนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสะท้อนภาพ 
การขยายตวัการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ ทั้งนี้ จำนวนประชากรตามทะเบียนลดลงแต่มีประชากรแฝงเข้ามาใช้พ้ืนที่ศูนย์กลางเมือง
เพ่ิมข้ึน ข้อมูลเรื่องความหนาแน่นประชากรตามทะเบียนจึงไม่สะท้อนสภาพเมืองอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการติดตาม
การขยายตัวของเมืองแบบกระชับที่มีเป้าหมายเพ่ิมจำนวนประชากรในเขตศูนย์กลางเมืองซึ่งมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ครบครันและลดการขยายตัวแบบกระจาย (urban sprawl) ไม่สามารถใช้ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์มา
ประเมินผลได้ จึงต้องนำข้อมูลจำนวนบ้านและการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินมาใช้วัดผลแทน  

สำหรับเป้าหมายการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมืองชั้นนอกใช้ตัวชี้วัดความหนาแน่น
ประชากรในพ้ืนที่เขตชั้นนอกซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ เพ่ือติดตามผลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่เขตเมืองชั้นนอก  
โดยในปี พ.ศ. 2562 ความหนาแน่นเท่ากับ 3,391 คน/ตารางกิโลเมตร สูงกว่าค่าเป้าหมายประมาณการตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ 
1,450 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งสะท้อนว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่เขตชั้นนอกเพ่ิมข้ึน แต่ยังไม่สามารถประเมินผลได้
ว่าเป็นการเพ่ิมความหนาแน่นบริเวณศูนย์ชุมชนย่อยตามที่ผังเมืองรวมกำหนดไว้ เพื่อกำกับการเติบโตไม่ให้เมืองกระจาย
อย่างไร้ทิศทางในพ้ืนที่เขตชั้นนอก ดังนั้นในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครปีต่อไป จึงต้องกำหนดพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือ
ติดตามการพัฒนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2563 สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ดำเนินโครงการศึกษา  
แนวทางการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพ้ืนที่ต่อเนื่อง ซึ่งผลการศึกษาจะนำสู่การพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์ชุมชนย่อยและ
พ้ืนที่ต่อเนื่อง 1 แห่ง โดยจะต้องแปลงผลการศึกษาสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีและ
มอบหมายภารกิจให้แต่ละหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณศูนย์ชุมชนย่อยดังกล่าว  
 ภาพรวมการดำเนินงานมิติ 4.1 สรุปได้ว่ามีการขยายตัวการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองชั้นใน ชั้นกลางและ
ชั้นนอกที่สะท้อนจากสถิติจำนวนที่อยู่อาศัย (Housing Unit) ที่เพ่ิมข้ึน พ้ืนทีเ่ขตชั้นในเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.56 เขตชั้นกลาง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.41 และชั้นนอกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.71 แต่ยังขาดการดำเนินมาตรการเพ่ือส่งเสริมการขยายตัวการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เต็มประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น การพัฒนาพื้นที่และกำหนดมาตรการทางกฎหมายสำหรับ
พ้ืนที่บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งมวลชน การพัฒนาพื้นที่ปิดล้อมหรือพ้ืนที่ตาบอดด้วยการจัดรูปที่ดินเพ่ือให้สามารถใช้
ประโยชน์ที่ดินได้มากยิ่งขึ้น หรือการเพ่ิมมาตรการเชิงบวกเพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างหนาแน่นเพิ่มข้ึน 
สำหรับการพัฒนาเมืองชั้นนอกมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มข้ึนโดยความหนาแน่นประชากรเพิ่มสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 
แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของเขตชั้นนอกซ่ึงยังเป็นการเติบโตแบบกระจายโดยไม่มีมาตรการหรือข้อบัญญัติที่ป้องกัน
การรุกล้ำพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่รับน้ำ รวมทั้งไม่มีมาตรการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยให้เติบโตตามผังเมืองรวม 
เนื่องจากในแผนฯ ไม่ได้กำหนดพ้ืนที่ศูนย์ชุมชนย่อยเป้าหมาย มีเพียงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทฯ ศูนย์ชุมชนย่อย 1 แห่ง 
และขาดการดำเนินมาตรการสนับสนุนให้เกิดแผนความร่วมมือของหน่วยงานในการพัฒนาระบบสัญจรหลักและรองเพ่ือ
รองรับพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อย 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  

มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม  
ปัญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ  
 1. กรอบการพัฒนาเมืองทางกายภาพตามที่กำหนดในผังเมืองรวม รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

เพ่ือควบคุมและกำกับการพัฒนาไม่ได้ถูกนำไปดำเนินการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นเครื่องมือบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดินในกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
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สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมกันประสานระหว่างประโยชน์สาธารณะและ
ประโยชน์ส่วนตน แต่การบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปได้ยากเพราะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต่างก็มีวัตถุประสงค์ใน 
การใช้ที่ดินของตนเพ่ือผลตอบแทนสูงสุด  

2. หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และ 
การจัดบริการสาธารณะภายใตอ้ำนาจหน้าที่ของเมืองยังไม่มีการการบูรณาการแผนงาน/โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
ตามกรอบและทิศทางของผังเมืองรวม เนื่องจากขาดเจ้าภาพหลักในการประสาน ขับเคลื่อนและกำกับการพัฒนาตาม
กรอบผังเมืองรวม และนอกจากการบูรณาการภายในหน่วยงานแล้วจะต้องมีการประสานแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกด้วย 

3. การจัดรูปที่ดินซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้พัฒนาพื้นที่ปิดล้อมและที่ดินตาบอด รวมทั้งใช้ใน 
การพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มประสิทธิภาพ แต่การจัดรูป
ที่ดินต้องใช้ระยะเวลานานในการดำเนินงานให้เห็นผลสำเร็จในแต่ละพ้ืนที่ เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนเท่าที่ควร เพราะขาดความเชื่อมั่นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเนื่องจากมูลค่าของที่ดิน 
ที่สูงขึ้นจากการจัดรูปที่ดินจึงต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแสวงหาวิธีการ รูปแบบการจัดรูปที่ดินที่สามารถจูงใจเจ้าของ
ที่ดิน รวมทั้งต้องเพ่ิมการประสานงานเพ่ือรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง   

4. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่รองรับเป้าประสงค์ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็ม
ประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมทั้งในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง รวมทั้งเป้าประสงค์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมืองชั้นนอก ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมหรือจัดศึกษาจัดทำ
แผนแม่บทการพัฒนาต่าง ๆ แต่เมื่อผลการศึกษาแล้วเสร็จไม่มีการนำผลการศึกษาผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

• ด้านกฎหมาย   
1. กรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการควบคุมระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการ

ส่งเสริมการพัฒนาที่ดิน ทำให้แนวคิดการวางผังเมืองเพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการวางผังเมืองเพ่ือสร้าง
เมืองที่เติบโตเป็นระเบียบและสะดวกสบายทำได้ในขอบเขตที่จำกัด 

2. กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ มีความซ้ำซ้อนในทาง
ปฏิบัติ ทำให้เกิดปัญหาการตีความของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาขออนุญาต 

• ด้านงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณที่มีอยู่จำกัด โครงการที่ขออนุมัติงบประมาณบางโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ  

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
ผังเมืองรวม จำเป็นต้องเพ่ิมการสื่อสารความรู้ ความเข้าใจเรื่องผังเมือง โดยการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงประชาชน  
และการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบที่เป็นเชิงวิชาการให้เข้าใจง่าย เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการประสานประโยชน์
สาธารณะและประโยชน์ส่วนตนให้เมืองเกิดสมดุลตามกรอบผังเมืองรวม  

2. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสังคม 
ต่าง ๆ ตามกรอบผังเมืองรวม ซึ่งจะใช้เป็นกรอบชี้นำและกำกับการพัฒนาพ้ืนที่ให้กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างกระชับและ 
มีระเบียบโดยรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี จำเป็นต้องมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างเป็นทางการ โดย 
สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองควรเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก  
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3. เพ่ือให้เกิดการผลักดันการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาซึ่งดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านกระบวนการทางวิชาการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสมแล้ว 
เห็นควรให้นำผลการศึกษาต่าง ๆ มาจัดทำแผนงาน/โครงการและแผนงบประมาณบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำปี  

• ด้านกฎหมาย   
1. กรุงเทพมหานครควรเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการทางผังเมืองและสร้างความ

ตระหนักให้แก่ภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อให้สามารถประสานประโยชน์และร่วมมือร่วมใจกันในการใช้ผังเมืองรวมนั้น
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างจริงจัง 

• ด้านงบประมาณ 
จัดลำดับความสำคัญของโครงการ ถ้าโครงการใดเป็นเรื่องที่มีลำดับความสำคัญน้อยกว่าโครงการอ่ืน  

ให้หน่วยงานระงับหรือชะลอไว้ก่อน แต่ถ้าโครงการใดมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ โดยมีเหตุผล
ประกอบการอนุมัติโครงการที่ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ หากไม่ดำเนินการจะเกิด
ผลกระทบต่อหน่วยงานหรือประชาชน 

คาดการณ์แนวโน้ม  
แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตจะเป็นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกาะตัวตามแนวเส้นทาง

รถไฟฟ้า โดยเป็นลักษณะการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed Use) ทั้งท่ีอยู่อาศัย ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ อาคาร
สำนักงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนโดยผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ 
ที่จะพัฒนา ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพักอาศัยใกล้กับสถานีขนส่งมวลชนและส่งเสริมการลดปริมาณ 
การใช้รถส่วนบุคคล การนำแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ในพ้ืนทีท่ี่มีศักยภาพสูงที่เป็น
จุดตัดของรถไฟฟ้าตั้งแต่ 2 สายขึ้นไปซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ต่อไปจะมีการนำมาตรการการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ 
(Planned Unit Development : PUD) ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดทำแผนผังการผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และความหนาแน่นที่สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนา พร้อมจัดทำแผนผังโครงสร้างพ้ืนฐานภายในโครงการให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับพ้ืนที่โดยรอบ ซึ่งการใช้ที่ดินแบบผสมผสานทำให้พ้ืนที่โครงการมีความหลากหลายคุ้มค่าต่อการลงทุนและส่งเสริม
ประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากมีการกำหนดมาตรการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพิ่มพ้ืนที่จอดรถต่อส่วนรวมมากข้ึน เพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ำ
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดความหนาแน่นในการอยู่อาศัยรอบสถานีรถไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน  
  ขณะเดียวกันก็จะเห็นภาพการพัฒนาที่ดินตามแนวสถานีรถไฟฟ้าบริเวณสถานีปลายทางในพ้ืนที่เขตชั้นนอก  
โดยจะเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เกิดศูนย์ชุมชนย่อยหรือเมืองเครือข่ายได้ โดยแนวโน้มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ ได้แก่ 
ศูนย์ชุมชนมีนบุรีและตลิ่งชัน ซึ่งจะทำให้เกิดการเปิดพ้ืนที่การพัฒนาโครงการใหม่ๆ โดยจะเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแนวตั้ง
ตามเส้นทางรถไฟฟ้า และโครงการแนวราบในพ้ืนที่ถัดจากแนวเส้นทางเข้าไปด้านใน ทั้งนี้ กลไกและมาตรการทางผังเมือง
ต้องสามารถควบคุมและกำกับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อรักษาสัดส่วนการใช้ที่ดินแบบ
ผสมผสานทั้งแนวราบและแนวตั้งให้เมืองคงสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เกิดสภาพการพัฒนาอย่างแออัด รวมถึงหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง
จะต้องมีการวางระบบเชื่อมโยงเส้นทางถนนสายรอง ซอย ทางจักรยาน ทางเดินเท้า รวมทั้งระบบที่จอดรถและระบบรถ 
Feeder เพ่ือการสัญจรเข้าถึงระบบรถไฟฟ้าได้สะดวก ดังนั้น สำนักท่ีมีภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 
สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม รวมถึงสำนักงานเขตจำเป็นจะต้องมีการกำหนดแผนการ
พัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้สอดรับกับแนวโน้มดังกล่าว โดยต้องประสานภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา
พ้ืนที่และขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกัน และเม่ือการพัฒนาขยายตัวไปในพ้ืนที่เขตชั้นนอกเพ่ิมข้ึนจำเป็นต้องตรวจสอบและ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองเพ่ือไม่ให้มีการรุกล้ำพ้ืนที่เกษตรกรรม 
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ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 

ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย     

มิติ 
จำนวนตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงานหลัก 

ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 
ดำเนินการ 

บรรลุผล ไม่บรรลุผล 
5.1 มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 2 1 1 
5.2 เมืองธรรมาภิบาล 4 3 1 
5.3 กระจายอำนาจสู่ประชาชน 2 1 1 
5.4 การเมืองสีขาว 1 1  
5.5 พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 1 1  

                     รวมทั้งสิ้น 
10 

7 3 
คิดเป็นร้อยละ 70 30 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้
จำนวน 10 ตัวชี้วัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563  ด้านมหานครประชาธิปไตย บรรลุผล 2 มิติ คือ  
มิตกิารเมืองสีขาวและมิติพลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ เนื่องจากทุกตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักบรรลุผล 
ตามท่ีกำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รองลงมา คือ มิติเมืองธรรมาภิบาล เนื่องจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
ที่กำหนดไว้บรรลุผลร้อยละ ๗๕ และมิติมหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ และมิติกระจายอำนาจสู่ประชาชน  
เนื่องจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้บรรลุผลร้อยละ ๕๐  

ทั้งนี้ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการมาจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยภายนอก คือ สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินที่นำมาสู่มาตรการการทำงานที่บ้าน จึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากระบบการทำงาน 
และทรัพยากรของกรุงเทพมหานครยังไม่ได้รองรับอย่างเพียงพอ รวมถึงการงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนหมู่มากที่สุ่มเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาด ทำให้มีการชะลอโครงการ/กิจกรรม หรือลดทอนเป้าหมายลง ปัจจัยภายใน คือ หลายหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครมีการลดทอนความเข้มข้นของตัวชี้วัดลงอยู่ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน กล่าวคือ ในภาพรวม 
มหานครมหานครประชาธิปไตย สามารถบรรลุผลเชิงปริมาณ แต่ยังคงมีช่องว่างในเชิงคุณภาพ 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตามตาราง 
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 

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

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ 5.1  มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์  2  ตัวชี้วัด ๓ โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณที่ได้รับ 321,000.00 บาท/งบประมาณที่ใช้ - บาท) 
เป้าหมายที่ 5.1.1 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร  
เป้าประสงค์ที่ 5.1.1.1  ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้รองรับการพัฒนาเมืองมหานคร (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) ร้อยละความสำเร็จของการเร่งรัด 
ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ข้อบัญญัติ
หรือระเบียบที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา/
การบริหารจัดการระบสาธารณปูโภค 
มหานคร 
 
 
 
 

ร้อยละ ๕๐ 
ของหน่วยงานที่
ต้องดำเนินการ

ภายใต้กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับระบบ

สาธารณปูโภค 

ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

 
ร้อยละ 100 
เมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย 

  หน่วยงานหลัก คือ สำนักงานกฎหมายและคดี สนป. 
ดำเนินการเร่งรัด ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ข้อบัญญัติหรือ
ระเบียบทีไ่ม่เอ้ือต่อการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบ
สาธารณปูโภคมหานคร ใน ๒ โครงการ/กิจกรรม คือ  
๑. โครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา/การบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคมหานคร ระหว่างเตรียมข้อมูล 
เพื่อสรุป และเชิญประชุมคณะทำงานในเดือนสงิหาคม 
2563  เพื่อพิจารณาการจัดทำรูปแบบรายงาน 
ผลการศึกษา (ความก้าวหนา้ ณ สิงหาคม ๒๕๖๓  
คือ ร้อยละ ๘๕) 
2. กิจกรรมการสำรวจตดิตามการสอบสวนของสำนักงานเขต 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการสอบสวน
เก่ียวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์ พ.ศ.
2539 อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานติดตามสำนักงานเขตที่
ยังไม่ได้แจง้ผลดำเนินการ จำนวน 7 เขต (ความก้าวหน้า 
ณ สิงหาคม ๒๕๖๓ คือ ร้อยละ ๘๗) 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 5.1.1.๒ สร้างองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร ( มี 1 ตัวชี้วัด) 
2) กรุงเทพมหานครมีแผนงานเชิง
บูรณาการด้านบริหารจัดการระบบ
สาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
 

๑ แผน งบประมาณทีไ่ด้รบั 
321,000.-บาท 


  
 

 สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร กำหนดการ
ประชุม/สัมมนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดปริมณฑลที่เป็นพืน้ที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร 
เพื่อร่วมจัดทำแผนการบูรณาการการบริหารจัดการ
กรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดปริมณฑลที่เป็นรอยต่อกับกรุงเทพมหานคร 
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ได้ขอยกเลิกโครงการฯ  

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.1 ทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด 1 1   
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

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

6 เล่ม งบประมาณที่ได้รับ 
4,529,800. – บาท 

ปรับลดเหลือ 
164,800.- บาท
งบประมาณทีใ่ช ้
88,255. - บาท

 

 
 

   สำนักยุทธศาสตร์และประเมนิผลและสำนักงานเขตได้
เตรียมการประชุม/จัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต  
ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ - พฤษภาคม แต่ด้วยสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
จึงปรับแนวทางการดำเนนิโครงการฯ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการ 
แพร่ระบาด โดยยังคงเปา้หมายสำคัญของโครงการฯ ได้แก ่
1. การสำรวจและจัดทำทะเบียนประชาคมที่มบีทบาทในการ
พัฒนาพื้นที่เขต/กลุ่มการปฏิบัตงิานของสำนักงานเขต  
2. การร่วมมือกับสถาบันการศกึษาและประชาคมในพื้นที่
วิเคราะห์สถานการณ์ที่เปน็ปญัหาและศักยภาพของพื้นที่
รวมถึงพิจารณาโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่มีผลต่อการแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมกับ
สถานการณโ์ดยกำหนดภาพอนาคตและประเด็นการพฒันาที่
สำคัญแยกรายกลุ่มเขต ดังนี ้
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

      ๑. กลุ่มกรุงธนใต้ 1) สวนเกษตร 2) คลอง ๓) ป่าชายเลน 
ชายทะเล 4) ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ๕) การจัดการ 
จราจร รถ - เรือ - ราง ๖) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
๗) การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ และภูมิทัศน ์

2. กลุ่มกรุงธนเหนือ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่าน 
Smart phone การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ของดีกรุงธนเหนือ 

3. กลุ่มกรุงเทพกลาง อาทิ การปรับปรุงการเข้าถึงและ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มเขต 

4. กลุ่มกรุงเทพเหนือ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 5. กลุ่มกรุงเทพใต้ ใน 6 ประเด็น คือ 1) สิ่งแวดล้อม

และพื้นทีส่ีเขียว 2) ภูมิทัศน์เมอืง 3) สังคม คุณภาพชวีิต
และสิ่งแวดล้อม 4) ความร่วมมือ 5) ย่านเศรษฐกิจและ
นวัตกรรม และ 6) การขนส่งและการจราจร 
    6. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 1) การพัฒนาเชื่อมโยง
เครือข่ายทางบก 2) การพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายทางนำ้ 
และ 3) การพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

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

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

งบประมาณทีไ่ด้รบั
10,311,900.-บาท


 
ร้อยละ ๑๐๐ 

  สำนักพัฒนาสังคมและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
ได้สนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำ
แผนพัฒนาชุมชน ใน 2 ลักษณะ คือ การเสริมสมรรถนะ
ของการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย 
1) สพส. พัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 
2) สยป. สนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน 
เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีข้อมูลประกอบการจัดทำ
แผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ 
ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า 
จากชุมชนทั้งสิ้น 2,014 ชุมชน มีชุมชนดำเนินการทบทวน
และจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแล้ว จำนวน 2,014 ชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 
3) ร้อยละของสำนักงานเขตทีน่ำ
โครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่
จัดทำโดยชุมชนบรรจุไว้ใน
แผนปฏบิัติราชการประจำปีของ
สำนักงานเขต   

ร้อยละ 80 
 

ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ

 

 
ร้อยละ 88 

  มีสำนักงานเขตทีน่ำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนไปบรรจุ
ในแผนปฏบิัติราชการของสำนักงานเขต ระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 - 2564 จำนวน 44 สำนักงานเขต (ยกเว้นสำนักงานเขต
ดินแดง บางขุนเทียน บางบอน ราชเทว ีลาดพรา้ว และสัมพนัธวงศ)์  
คิดเป็นร้อยละ 88 โดยจำแนกเป็นโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนา
ชุมชนไปบรรจุในแผนปฏิบตัิราชการของสำนักงานเขต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 343 โครงการ/กิจกรรม และ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 273 โครงการ/กิจกรรม 
ว่าไดบ้รรจุรายการ/กิจกรรม/โครงการที่มาจากแผนพัฒนาชุมชนของ
สำนักงานเขตครอบคลุม/ครบถว้นหรือไม่ ซึ่งผลการดำเนินโครงการ
ตามตัวชี้วดัพบวา่มีสำนักงานเขตที่มีโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนา
ชุมชนนำไปบรรจุในแผนปฏิบตัริาชการของสำนักงานเขต ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 มีจำนวน 43 สำนักงานเขต  
คิดเป็นร้อยละ 86 

เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (มี 1 ตัวชี้วัด) 

4) กรุงเทพมหานครมีรายงานผล
การศึกษาแนวทางการจัดทำ
งบประมาณตามแผนพฒันาชุมชน
ระดับเขตและระดบักรุงเทพมหานคร 

รายงานผล 
1 ฉบับ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

627,600.บาท 

  
 

 
 

ขอยกเลิกตัวชี้วัดและยกเลิกการดำเนินการในปี 2563 เนื่องจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) ตามหนังสือที่ กท 1902/00356 ลว. 7 พ.ค. 2563 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.2  ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด 3 1   
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

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

ร้อยละ ๕๐ 
ของบริการ

สาธารณะที่มีการ
สำรวจว่าควรให้

สำนักงานเขตเป็น
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

งบประมาณทีไ่ด้รับ
1,918,000.- บาท 

 
โครงการสำคัญตามแผน 
โครงการพัฒนาระบบงาน

และโครงสร้างสำนักงานเขต 
เนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) สง่ผลให้ 

ไม่สามารถดำเนินการได้
สำนักงาน ก.ก. จึงยกเลิก

โครงการและคนืงบประมาณ
โอนเข้างบกลาง 

 

  
เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักงาน ก.ก. ดำเนินการในขั้นตอนของ
การศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนระบบงานและ
โครงสร้างของสำนักงานเขตในปจัจุบนัเพื่อ
ออกแบบ ระบบงานและโครงสร้างให้
สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจที่ดำเนินการ
และแนวคิดการกระจายอำนาจในการ
จัดบริการสาธารณะในพื้นที่ โดยดำเนินการ
ร่วมกับที่ปรึกษาตามโครงการพฒันา
ระบบงานและโครงสรา้งสำนกังานเขต 
งบประมาณ ๑,๙๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ส่งผลให้ไมส่ามารถดำเนินการร่วมกับ 
ที่ปรึกษาได้  สำนักงาน ก.ก. จึงยกเลิก
โครงการและคืนงบประมาณโอนเข้างบ
กลาง และสำนักงาน ก.ก. โดย 
กองพัฒนาระบบราชการ กรุงเทพมหานคร 

 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดยังไม่
บรรลุเป้าหมายตามแผน โดย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กองพัฒนาระบบราชการ
กรุงเทพมหานครสำนักงาน ก.ก. 
ได้ดำเนนิการจัดทำแผนพัฒนา
ระบบงานและโครงสร้าง
สำนักงานเขต ภารกิจด้าน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยมี
เป้าหมายในการนำภารกิจดา้น
สาธารณปูโภคพืน้ฐานของ
กรุงเทพมหานคร มาดำเนนิการ
กระจายอำนาจ พัฒนาระบบงาน
และโครงสร้างสำนักงานเขต 
จำนวน 21 ภารกิจ ได้แก ่
1. การก่อสร้างและบูรณะ
ซ่อมแซม 
2. การพิจารณาอนุญาตตัด 
คันหินทางเทา้ ทางเชื่อม
สาธารณะ 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

  

 

 

จึงได้นำผลการสำรวจความคิดเห็นจากสำนักงานเขต 
ทั้ง 10 ฝา่ย ตามโครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนาระบบงานของสำนักงานเขต ปีงบประมาณ 
2562 ซึ่งมีภารกิจที่สำนักควรกระจายให้สำนักงาน
เขตหรือมอบอำนาจให้สำนักงานเขต จำนวน 8 ภารกิจ  
ซึ่งตาม มติ ก.ก. ครัง้ที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 
2549 และมติคณะกรรมการปรับปรุงโครงสรา้งและ
อัตรากำลงั 3 ปี ของหนว่ยงานกรุงเทพมหานคร แบ่งความ
รับผิดชอบระหว่างสำนัก และสำนกังานเขต พบวา่ภารกิจ 
จำนวน 8 ภารกิจ เปน็ภารกิจที่กำหนดไว้ตามอำนาจหนา้ที่
ของสำนักและสำนักงานเขต ดงันัน้ เพื่อให้เกิดความคุ้มคา่ 
จึงได้มีการพิจารณาการแบ่งหนา้ทีร่ะหว่างสำนักกับ
สำนักงานเขตทั้งหมดให้ชดัเจน จำนวน ทั้งสิ้น 35 ภารกิจ 
ซึ่ง อ.ก.ก. วิสามญัเกี่ยวกับยทุธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรงุเทพมหานคร มีมติเห็นชอบการ
แบ่งภารกิจอำนาจหนา้ที่ระหวา่งสำนักและสำนักงานเขต 
จำนวน 35 ภารกิจและในคราวประชุม อ.ก.ก.วิสามัญ
เกี่ยวกับระบบราชการการจัดสว่นราชการ และคา่ตอบแทน
ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแบง่อำนาจหนา้ที่ระหวา่งสำนัก
และสำนักงานเขตมภีารกิจจำนวนมากที่ต้องพจิารณา 
ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการดำเนนิการและไม่
ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของ
กรุงเทพมหานครในภาพรวมควรเลือกภารกิจที่จะ
กระจายอำนาจมาทดลองและควรเป็นภารกิจที่มผีลกระทบ
กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพืน้ที่ เชน่ 

 

3. การพิจารณาอนุญาตก่อสรา้งอาคาร 
4. จัดหา หรือการจดักรรมสทิธิ์ทีด่ิน และ
อสังหาริมทรพัย์อยา่งอ่ืนเพื่อกิจการที่อยู่ใน
อำนาจหนา้ที่หรือเพื่อประโยชนส์าธารณะ 
5. การดำเนนิการปรบัปรงุ ซ่อมแซมและก่อสร้าง
ราวกนัตกสนัเขื่อน 
6.การปรบัปรุงซ่อมแซม ดแูล บำรุงรักษา คูคลอง 
ทางหรือท่อระบายนำ้ สะพานขา้มคลอง บ่อพัก 
ฝาบ่อพักท่อระบายนำ้ การป้องกนัและแก้ไข
ปัญหานำ้ทว่ม 
7. การจัดทำ ติดตั้ง ซ่อมแซม และดูแลรักษา
ความสะอาดปา้ยชื่อ ซอย ถนน คูคลอง สะพาน
ข้ามคลอง และแผน่สะท้อนภาพ (กระจกโคง้) 
8. การทาสีขอบคนัหิน และทาสี ตีเส้นถนน ซอย 
และซอยแยก รวมถงึเสน้ทแยงเหลือง และจัดทำ
คันชะลอความเร็ว และปา้ยจราจร 
9. การติดตัง้และบำรุงรักษา รั้วเหล็กบนทางเทา้ 
และ Guard Rail 
10.การดำเนนิการก่อสรา้ง ซ่อมแซม และสะพาน
คนเดนิขา้ม โปะ๊ และทา่เรือ 
11. การวางแผนและจัดทำผังเมืองประเภท
ต่าง ๆ 
12. เขตเพลิงไหม้ 
13. การตรวจสอบและควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตามกฎผังเมืองรวม 
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ภารกิจของสำนักการโยธา หรือสำนักการจราจรและ
ขนส่ง กับฝา่ยโยธาสำนักงานเขต และมีมติให้ทดลอง
กระจายอำนาจภารกิจหรืองานบางส่วนจากสำนักให้ 
สำนักงานเขตและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ หรือความ
พึงพอใจของประชาชน กองพัฒนาระบบราชการ
กรุงเทพมหานครและกองอัตรากำลัง จึงกำหนดภารกิจ
ด้านสาธารณูปโภคพืน้ฐานมาจดัทำแผนพฒันาระบบงาน
และโครงสร้างสำนักงานเขต โดยแผนดังกลา่วมี
เป้าหมายนำภารกิจด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของ
กรุงเทพมหานครมาดำเนนิการกระจายอำนาจ 
พัฒนาระบบงานและโครงสร้าง สำนักงานเขต จำนวน 
21 ภารกิจ     

 

14.การวิศวกรรมจราจร และการจัดการ
จราจร การจัดทำเครื่องหมาย สญัญาณจราจร 
เพื่อการสัญจรทางนำ้ และสัญญาณไฟจราจร
ทุกชนิดที่ตดิตั้งในกรุงเทพมหานคร 
15.การดำเนนิการเกี่ยวกับการกอ่สร้าง ซ่อมแซม 
รื้อถอนและปรับปรุงโรงเรียน 
16. การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่เอกชน
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการพฒันาทรพัย์สินที่
ประชาชนทั่วไปใชส้อยร่วมกัน พ.ศ. 2536 
ข้อ 5 ได้แก่ ทรัพย์สินที่ประชาชนททัว่ไป 
ใช้สอยร่วมกันติดต่อกันตั้งแต่สบิปีขึ้นไป 
ทรัพย์สินที่เจา้ของได้แสดงเจตนาเปน็ลาย
ลักษณ์อักษรยกให้กรุงเทพมหานครหรือให้
เป็นสาธารณะสมบัติของแผน่ดนิทรัพย์สนิที่
เจ้าของยินยอมให้กรุงเทพมหานครใช้สอย เช่า 
หรือเจ้าของจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินหรือ
จดทะเบียนภาระจำยอมให้กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของส่วนราชการอ่ืนและเจ้าของ
แสดงความยนิยอมให้ใช้สอย 
17. การดำเนินการที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การถมดิน และขุดดิน พ.ศ. 2543 
18. การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่าง ๆ 
ในที่สาธารณะ 
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19. สำรวจออกแบบหรือประมาณราคา เพื่อขอ
งบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการจัดหาพัสดุ 
20. การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง หรือ
บำรุงรักษาตามสัญญา หรืออำนาจหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ 
21 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมนั
เชื้อเพลิง 
     ทั้งนี้แผนดังกลา่วได้รบัความเห็นชอบจากหัวหน้า
สำนักงาน ก.ก. และนำเสนอคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก) 
และ ก.ก. มีมติเห็นชอบในหลักการการกระจายภารกิจดา้น
สาธารณปูโภคพื้นฐานระหวา่งสำนักและสำนักงานเขตและ
ให้นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่าง
นำเรียนผูบ้ริหารกรุงเทพมหานคร 
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ตัวชี้วัด 
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บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ 5.3.1.2 เพิ่มอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการทำกิจการสาธารณะ ( มี 1 ตัวชี้วัด) 
2) ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินการตามภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนตาม
กฎหมายกระจายอำนาจฯ 

ร้อยละ 100 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
58,600 บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
58,600. - บาท 

โครงการสำคัญตามแผน 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินการตามภารกิจ 

ที่ได้รับการถ่ายโอน 
ตามแผนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบประมาณ 
1,120,000.-บาท 
ไม่ได้รับงบประมาณ 
เนื่องจากโครงการ 
ไม่ได้ผา่นขัน้ตอน 

การเข้าพิจารณาของ 
คณะกรรมการกำหนด
โครงการให้ข้าราชการ 
ไปศึกษา ฝึกอบรมดงูาน

และปฏิบัตงิานวิจยั 
ของกทม. (ก.ข.ก.)

 
ร้อยละ 100 

 

  ผลการดำเนนิงานตามตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
ร้อยละ 100 โดยภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่าย
โอนตามกฎหมายกระจายอำนาจฯ จากส่วนกลาง จำนวน 
43 ภารกิจ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบจำนวน 10 
หน่วยงาน ได้แก่ สพส. สนศ. สจส. สวพ. สนย. สนน. สนอ. 
สวท. สนค. และสปท. ซึ่งสามารถดำเนินการตามภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนครอบคลุมทั้ง 43 ภารกิจ ซึ่งเป็นการ
ขับเคลื่อนภารกิจด้วยภารกิจประจำเปน็ส่วนใหญ่  
เช่น การสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุฯ/การสงเคราะห์เบี้ยยงั
ชีพคนพิการ/งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน/งานบำรุงรักษาทางหลวง/การบำรุงรักษา
โบราณสถานฯ/ การดูแลรักษาโบราณสถานในระดบั
ท้องถิ่น/การวางแผนการท่องเที่ยว/ปรับปรุงดูแลสถานที่
ท่องเที่ยว/จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว/ 
งานทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณชิย์ เปน็ตน้ 
โดยในปี 2563 มีหน่วยงานที่ดำเนินโครงการสนบัสนุน
การดำเนินการตามภารกิจทีไ่ด้รบัการถ่ายโอน จำนวน  3  
หน่วยงาน ได้แก่  
1. สำนักงานปกครองและทะเบยีน ดำเนนิโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
ตามแผนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 
58,600.- บาท สนับสนนุสอดคล้องภารกิจการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ โดยจะดำเนนิการฝึกอบรมเจ้าพนักงานปกครอง
ของสำนักงาน จำนวน 50 คน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานเขต มีความรู้ 
ความเข้าใจ เก่ียวกับเนื้อหาสาระของข้อกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัตงิานและเปน็การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งไดด้ำเนนิการ
แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดผล 
การดำเนินงานตามโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 
2. สำนักยุทธศาสตร์และประเมนิผลดำเนินกิจกรรมติดตาม
และประเมินเกณฑช์ี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานตาม
เกณฑ์ชี้วัดบริการสาธารณะมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 421  เกณฑช์ี้วัด  
มีหน่วยงาน รับผิดชอบ 18 หน่วยงาน ผลการประเมินในเบื้องตน้
จาก “ระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดฯ” ผา่นค่าเป้าหมาย 
ขั้นต่ำ จำนวน 409 เกณฑ์ชี้วดั ตำ่กว่าค่าเปา้หมาย จำนวน 6 
เกณฑ์ชี้วัด ไม่มีความจำเปน็ต้องดำเนินการจำนวน 3 เกณฑ์
ชี้วัด และไม่มีบริการสาธารณะ จำนวน 3 เกณฑ์ชี้วัด 
และไดบ้ันทึกและส่งข้อมูล (Submit) ตามแบบติดตาม
ประเมินผล จำนวน 3 แบบใน “ระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัด
และค่าเปา้หมายขั้นตำ่การจัดบริการสาธารณะของ อปท.” 
ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงานตาม
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

3. สำนักอนามัยดำเนนิกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพ สนบัสนุนภารกิจ
ได้รบัการถ่ายโอนดา้นผลิตภณัฑอ์าหารและยา เครื่องมือแพทย์ 
เครื่องสำอางฯ โดยดำเนนิการพฒันาศักยภาพเครือข่าย ได้แก่ 
อาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความรู้ในดา้นการคมุครองผูบ้ริโภค 
ด้านผลติภัณฑส์ุขภาพ โดยศูนยบ์ริการสาธารณสุข ทัง้ 68 แห่ง 
มีการดำเนนิกิจกรรมดา้นการคุ้มครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภัณฑ์
สุขภาพตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงานตาม
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.3 ทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด 1 1   
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
หลัก 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ 5.4 การเมืองสีขาว (มี 1 เป้าหมาย 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด 3 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รบั 33,000,000.- บาท) 
เป้าหมายที่ 5.4.1 ประชาชนมีความเชื่อม่ันในความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการและผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรงุเทพมหานคร  
เป้าประสงค์ที่ 5.4.1.1 ประชาชนมีความเชื่อม่ันในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) ร้อยละความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อความซื่อสัตย์
สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองและข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 

ร้อยละ 
๖๐ 

งบประมาณทีไ่ด้รับ
33,000,000.- บาท 

 

 
ร้อยละ 
67.44 

  กรุงเทพมหานครดำเนนิการเพื่อตอบสนองตัวชี้วดัหลักภายใต้มิติการเมืองสีขาวใน 
2 ลักษณะ คือ 
1. การศึกษาวิจัยเหตุแห่งการกระทำทจุริต โดยสำนักงาน ก.ก. ดำเนินการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทจุริตต่อหน้าที่ราชการของข้าราชการ และนำผล
การศึกษามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง/มาตรการ/เคร่ืองมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต่อหนา้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบรบิท
ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงการศึกษาและยกร่างกฎ ก.ก. 
ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ..... ที่เป็นเครื่องมือให้มีกรอบระยะเวลาใน
การสอบสวนและลงโทษที่ชัดเจน กระบวนการสอบสวนและลงโทษ มีความ
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพรวมถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์ สนป. ดำเนินการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ประชาชนและสาธารณะได้รับทราบการทำงานของกรุงเทพมหานคร ตาม
ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครทัง้ 7 ด้าน และจัดทำแบบสำรวจการรับรู้ของ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อ
ต่าง ๆ  โดยข้อคำถามสว่นหนึ่งถามความเชื่อมัน่ของประชาชนต่อกรุงเทพมหานคร 
ในการบริหารงานของผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร การทำงานของสมาชิก 
สภากรุงเทพมหานคร และความซือ่สัตย์สจุริตของผูบ้ริหารและขา้ราชการ
กรุงเทพมหานคร ที่ระดับค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.44 ที่สามารถเทียบเคียงการ
สำรวจความเชื่อมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ
ข้าราชการโดยตรงได้  

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.4 ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด 1    
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

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

ร้อยละ 20 ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

 
ร้อยละ 
70.99 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กรุงเทพมหานครดำเนนิการเพื่อตอบสนองตัวชี้วดัหลักภายใต้มิติการเมืองสี
ขาวใน 2 ลักษณะ คือ 
1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามตรวจสอบตาม
วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. 2575 ที่ถูกแปลงไปสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
กทม. ทั้ง 7 ด้าน (รายการงบประมาณซ้ำกับมติที่ 5.4 จะไม่กล่าวซ้ำ) 
และจัดทำแบบสำรวจการรับรู้ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อการ
ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านชอ่งทางสื่อต่าง ๆ โดยข้อคำถามส่วนหนึ่ง
ถามการรับรู้เกี่ยวกับการทำงาน/นโยบายของกรุงเทพมหานครเพื่อการ
บริการประชาชนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย มาตรการ และโครงการสำคัญ ที่
ระดับค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.99 ที่สามารถเทียบเคียงการสำรวจการรับรู้
และการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและผลักดันวสิัยทัศน์
กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ของภาคประชาชนโดยตรงได้  
2. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต่อการดำเนินงาน
ของกรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
ใน 2 ด้าน คือ ด้านมหานครปลอดภัย และด้านมหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย พบว่าประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินงานของกรุงเทพมหานครด้านมหานครปลอดภัยในภาพรวม ที่ระดับ
มากและมากที่สุด ร้อยละ  49.18 ปานกลาง ร้อยละ 33.46 และน้อย
และน้อยที่สุด 17.36 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ระดับ 3.44 (เต็ม 5)  
ด้านมหานครสีเขยีว สะดวกสบายที่ระดบัมากและมากทีสุ่ด ร้อยละ 44.58 
ปานกลาง ร้อยละ 32.9 และนอ้ยและน้อยที่สุด 22.51 ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจที่ระดับ 3.30 (เต็ม 5) 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 
รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.5 ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด 1    
รวมตัวชี้วัดด้านที่ 5 ทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด 7 3   
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน  

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านมหานคร
ประชาธิปไตย ในภาพรวมยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยภายใน คือ หลายหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครมีการลดทอนความเข้มข้นของตัวชี้วัดลงอยู่ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และปัจจัยภายนอก คือ 
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่นำมาสู่มาตรการการทำงานที่บ้าน จึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก
ระบบการทำงาน และทรัพยากรของกรุงเทพมหานครยังไม่ได้รองรับอย่างเพียงพอ รวมถึงการงดกิจกรรมที่มีการชุมนุม
ของคนหมู่มากที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ทำให้มีการชะลอโครงการ/กิจกรรม หรือลดทอนเป้าหมายลง และส่งผล
กระทบต่อการประเมินความสำเร็จของมหานครประชาธิปไตยในภาพรวม  
มิติที ่5.1  มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ  

การจัดการมหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีการบริหาร
จัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร โดยในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 กำหนด
เป้าประสงค์ไว้ 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้รองรับการพัฒนาเมืองมหานคร และการสร้างองค์การ
บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร ในภาพรวมยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากในการปรับปรุงระเบียบ
กฎหมายนั้น ยังอยู่ในขั้นการศึกษาทบทวนกฎหมายในระดับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานหลัก คือ 
สำนักงานกฎหมายและคดี สนป. ประสานให้หน่วยงาน กทม.ดำเนินการตรวจสอบข้อบัญญัติ และระเบียบของ
หน่วยงาน ที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และสำรวจติดตามการสอบสวนของ
สำนักงานเขต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์  
พ.ศ.2539 ในขณะที่การสร้างองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร ซึ่งเป็นการทำแผนการบูรณาการ 
การบริหารจัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นรอยต่อกับกรุงเทพมหานครนั้น 
มีการชะลอการดำเนินการเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
มิติที ่5.2 เมืองธรรมาภิบาล 

การดำเนินการส่งเสริมเมืองธรรมาภิบาล มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการ
เสนอนโยบายและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 กำหนดเป้าประสงค์ใน 2 ลักษณะ คือ รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” โดยลดทอนความเข้มข้นของการดำเนินการจากการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนที่กระจายครอบคลุมทุกสำนักงานเขต และทุกกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต เหลือ
เพียงการจัดเวทรีับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของสำนักงานเขตในระดับ
กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต และเพ่ิมบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการ
ใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ในภาพรวมยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  ทำให้ต้องปรับกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนหมู่มากท่ีสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
ขณะที่การเพ่ิมบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนา
ชุมชนระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) เช่นกัน 
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มิติที่ 5.3 กระจายอำนาจสู่ประชาชน  
             การดำเนินงานการกระจายอำนาจสู่ประชาชน มีเป้าหมายเพ่ือลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจ
หลักเท่าที่จำเป็นและให้อำนาจในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิม
อำนาจหน้าที่ให้สำนักงานเขตในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจการจัดบริการสาธารณะในภาพรวมยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ไดด้ำเนินการการศึกษา 
วิเคราะห์ ทบทวนระบบงานและโครงสร้างของสำนักงานเขตในปัจจุบัน เพ่ือออกแบบระบบงานและโครงสร้างของ
สำนักงานเขตให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจที่ดำเนินการตามแนวคิดการกระจายอำนาจในการจัดบริการสาธารณะ 
โดยดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษา เมื่อได้ผลการศึกษาจะนำกรอบแนวทางการกำหนดภารกิจและแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่าง
สำนักและสำนักงานเขต เสนอ อ.อ.ก.วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการและค่าตอบแทนพิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่าง
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานเขตเพ่ือนำเสนอที่ปรึกษาให้ข้อคิดเห็น ส่วนในการเพ่ิมอำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานครในการทำกิจการสาธารณะ กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางแล้ว  
จำนวน 43 ภารกิจ ในระยะครึ่งปีงบประมาณสามารถดำเนินการได้ทุกภารกิจ และการประเมินเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณะ จำนวน 431 เกณฑ์ชี้วัดในระยะครึ่งปีงบประมาณ มีหน่วยงานจำนวน 9 หน่วยงานที่คาดว่า
จะไม่สามารถประเมินเกณฑ์ชี้วัดและผ่านค่าเป้าหมาย จำนวน 24 เกณฑ์ 
มิติที ่5.4 การเมืองสีขาว 

การดำเนินการส่งเสริมการเมืองสีขาว มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
ของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2563 กำหนดเป้าประสงค์ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง ดำเนินการ ใน 2 ลักษณะ คือ  

1. การศึกษาวิจัย โดยสำนักงาน ก.ก. ดำเนินการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำทุจริตต่อหน้าที่
ราชการของข้าราชการ และนำผลการศึกษามาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทาง/มาตรการ/เครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงการศึกษาและยกร่างกฎ ก.ก. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ..... ที่เป็นเครื่องมือให้มีกรอบระยะเวลาในการ
สอบสวนและลงโทษที่ชัดเจน กระบวนการสอบสวนและลงโทษ มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนและสาธารณะได้รับทราบการทำงาน
ของกรุงเทพมหานคร ตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครทั้ง 7 ด้าน และจัดทำแบบสำรวจการรับรู้ของประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานครต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ โดยข้อคำถามส่วนหนึ่งถามความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อกรุงเทพมหานคร ในการบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การทำงานของสมาชิก 
สภากรุงเทพมหานคร และความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ระดับค่าเฉลี่ยร้อยละ 
67.44 ที่สามารถเทียบเคียงการสำรวจความเชื่อมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ
ข้าราชการโดยตรงได้ 
มิติที่ 5.5 พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 

การดำเนินการส่งเสริมพลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนจะ
ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้นำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ.257๕ ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสำเร็จ  ใน
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 กำหนดเป้าประสงค์การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้า
วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๗๕ โดยดำเนินการ ใน 2 ลักษณะ คือ  

1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้และติดตามตรวจสอบตามวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. 
2575 ที่ถูกแปลงไปสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา กทม. ทั้ง 7 ด้าน (รายการงบประมาณซ้ำกับมติที่ 5.4 จะไม่กล่าวซ้ำ) 
และจัดทำแบบสำรวจการรับรู้ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 
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สื่อต่าง ๆ โดยข้อคำถามส่วนหนึ่งถามการรับรู้เกี่ยวกับการทำงาน/นโยบายของกรุงเทพมหานครเพ่ือการบริการ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย มาตรการ และโครงการสำคัญ ที่ระดับค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.99 ที่สามารถเทียบเคียง
การสำรวจการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและผลักดันวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ของภาค
ประชาชนโดยตรงได้ 

2. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ใน 2 ด้าน คือ ด้านมหานครปลอดภัย และด้านมหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย ผลการสำรวจฯ พบว่า ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร
ด้านมหานครปลอดภัยในภาพรวม ที่ระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 49.18 ปานกลาง ร้อยละ 33.46 น้อยและน้อย
ที่สุด 17.36 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ระดับ 3.44 (เต็ม 5) ดา้นมหานครสีเขียว สะดวกสบายที่ระดับมากและมากท่ีสุด 
ร้อยละ 44.58 ปานกลาง ร้อยละ 32.9 และน้อยและน้อยที่สุด 22.51 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ระดับ 3.30  
(เต็ม 5)  

ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563 รอผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต่อการ
ดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร อีก ๔ ด้าน คือ ด้านมหานคร
สำหรับทุกคน ด้านมหานครกระชับ ด้านมหานครประชาธิปไตย และด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  
ปัญหา/อุปสรรค 

• บริหารจัดการ  
1. ขาดการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ (strategy communication and translation) ให้ผู้ที่

ต้องปฏิบัติให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดหลักภายใต้ด้าน และสามารถแปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ด้วยเหตุผลข้อ 1. ส่งผลให้หนว่ยงานที่ต้องรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไปบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน มีการบิดเบือนวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ภายใต้ภารกิจที่ตนเองดำเนินการ
เท่านั้น ไม่ได้มองการบูรณาการการดำเนินการ 

3. หัวใจของมหานครประชาธิปไตย คือ ต้องส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน การตรวจสอบ และร่วมดำเนินการกับกรุงเทพมหานคร แต่มาตรการและโครงการที่ปรากฏกลับเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่เด่นชัด ความพยายามให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม/บทบาทในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางยังไม่เห็นผลชัดเจนนัก สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ต้องปรับกิจกรรม/โครงการที่มีการชุมนุมของคนหมู่มากท่ีสุ่มเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาด ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะกิจกรรม
ที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม/บทบาทในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางการพัฒนา 

• ด้านกฎหมาย  
การแก้ไขกฎหมายในแต่ละฉบับต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงานมีความแข็งตัว ไม่ทันสถานการณ์ ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการ
ดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ต้องใช้ระบบออนไลน์ แต่
ระบบราชการของกรุงเทพมหานครยังไม่มีความพร้อม และไม่มีกฎหมายรองรับตามที่กฎหมายของประเทศระบุไว้ 
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• ด้านทรัพยากร  
ในประเด็นการถ่ายโอนภารกิจเป็นการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ แต่ไม่ได้ถ่ายโอนบุคลากร ทำให้เกิด

ข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคลคลที่มีจำนวนและศักยภาพไม่เพียงพอรองรับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนโดยเฉพาะภารกิจ
ที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางหรือความรู้ทางเทคนิค รวมถึงทรัพยากรที่เชื่อมโยงกับการทำงานแบบ Digital government 
ทั้ง Hardware Software Peopleware และระบบการสื่อสาร 

• ด้านงบประมาณ  
ในประเด็นถ่ายโอนภารกิจเป็นการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐไม่

สะท้อนภารกิจที่ได้รับ  
• อ่ืน ๆ  

ในประเด็นถ่ายโอนภารกิจหน่วยงานเจ้าของภารกิจไม่ดำเนินการในการถ่ายโอนภารกิจให้
กรุงเทพมหานครตามแผนการกระจายอำนาจฯ 
ข้อเสนอแนะ   

• บริหารจัดการ 
1. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลต้องดำเนินการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ (strategy 

communication and translation) ให้อยู่ในรูปที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายสำหรับบุคลากรทุกระดับในองค์กร  
2. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักของมหานคร

ในการร่วมกำหนด Supply chain ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพ่ือแบ่งความรับผิดชอบตามภารกิจว่าหน่วยงาน/
ส่วนราชการใดจะมาดำเนินการในส่วนของต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน หรือตัวชี้วัดเจรจาประจำปี 

3. ควรเร่งรัดปรับโครงสร้างหน่วยงานระดับสำนักงานเขตเพ่ือให้สำนักงานเขตสามารถกำหนด
นโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

 3. การบริหารจัดการควรยึดหลักตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

 4. กรุงเทพมหานครควรดำเนินการเชิงรุกโดยใช้กลไกคณะกรรมการ/อนุกรรมการด้านการกระจาย
อำนาจฯ ในการเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิม 
  5. การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะควรให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจและกำหนดทิศทางในการจัดบริการสาธารณะ 

• ด้านกฎหมาย  
กรุงเทพมหานคร ควรกำหนดแนวทางปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย (Regulatory Guillotine) ให้เอ้ือต่อ

การดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการให้บริการประชาชน การสื่อสารข้อมูล และการตรวจสอบการดำเนินงาน 
ซึ่งระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในทุกมิติ ทั้งการประหยัดโดยขนาด การเพิ่มประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 
เป็นต้น  

• ด้านทรัพยากร  
ในประเด็นถ่ายโอนภารกิจ ควรเพ่ิมหรือจัดสรรอัตรากำลังให้สอดคล้องตรงตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
• ด้านงบประมาณ  
ในประเด็นถ่ายโอนภารกิจ การจัดสรรงบประมาณควรให้ความสำคัญกับภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนรวมทั้งผลักดัน

การขอจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั้งเงินอุดหุนทั่วไปและเงินอุดหุนนเฉพาะกิจให้ได้ตามภารกิจ 
ที่ได้รับเพ่ิมขึ้น 
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คาดการณ์แนวโน้ม  
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยังคงให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ นำไปสู่การจัดบริการ
สาธารณะและการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อบริการประชาชน การขับเคลื่อนการกระจายอำนาจสู่ประชาชน จึงยังเป็น
เรื่องจำเป็น กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน ดังนั้น แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานจำเป็นต้องเร่งดำเนินเพ่ิมอำนาจหน้าที่ให้
สำนักงานเขตในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพ้ืนที่  เพ่ือให้สามารถ
รองรับการให้บริการแก่ประชาชนเนื่องจากหนว่ยงานระดับสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานที่ใหบ้ริการและใกล้ชิดประชาชน 
รวมทั้ง เตรียมความพร้อมและเร่งรัดการรับถ่ายโอนภารกิจจากรัฐบาลตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) เพื่อเป็นการเพ่ิมอำนาจหน้าที่ให้กรุงเทพมหานครในการจัดทำบริการสาธารณะซึ่งจะ
ส่งผลให้การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานในระดับพ้ืนที่ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดแนวทางการจัดบริการสาธารณะให้มากขึ้น 

ทิศทางของภาครัฐสมัยใหม่ จะต้องก้าวเข้าสู่การเป้นรัฐบาลดิจิทัล ที่จะส่งผลต่อความโปร่งใสและ
การมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานของภาครัฐ รวมถึงพฤติกรรมความต้องการของผู้รับบริการกรุงเทพมหานครจะมี
ความต้องการการบริการบน online platform มากขึ้น ทั้งการได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร คำขออนุญาต การตรวจสอบ 
และการร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นสิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องพิจารณาอย่างจริงจัง 
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ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 

ด้านที่  6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้   

มิติ 
จำนวนตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงานหลัก 

ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 
ดำเนินการ 

ไม่ได้ดำเนินการ บรรลุผล ไม่บรรลุผล 

6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจ
และการลงทุน 

12 7 5 - 

6.2 เมืองแห่งนักท่องเที่ยว
ระดับโลก 

5 1 3 1 

๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุม
นิทรรศการและการจัดงาน
นานาชาติ 

1 1 - - 

                     รวมทั้งสิ้น 18 9 8 1 
คิดเป็นร้อยละ 100 50 44.44 5.56 

ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและ 
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 มิติ 8 เป้าประสงค์ 18 ตัวชี้วัด 40 โครงการ/กิจกรรม (มิติที่ 6.1 มี 26 โครงการ/กิจกรรม 
มิติที่ 6.2 มี 12 โครงการ/กิจกรรม มิติที่ 6.3 มี 2 โครงการ/กิจกรรม) ซึ่งในรอบปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ไดด้ำเนินการตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 94.44 ไม่ได้ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 5.56 ได้รับงบประมาณ 10 ตัวชี้วัด 219,229,431.27 บาท ใช้ไป 100,686,827.35 บาท ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 7 ตัวชี้วัด และมีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม (ตามแผน กทม. 63 และที่หน่วยงานดำเนินการเพ่ิมเติม) 
จำนวน 56 โครงการ/กิจกรรม และยกเลิก 7 โครงการ (รวมโครงการย่อยของสำนักงานเขต) แบ่งออกเป็น ดังนี้ 

- มิติที่ 6.1 ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
หลักท้ังหมด 12 ตัวชี้วัด ได้ดำเนินการ 12 ตัวชี้วัด ใช้งบประมาณ 7 ตัวชี้วัด ไม่ใช้งบประมาณ 5 ตัวชี้วัด โครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด 26 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 56,460,000 บาท ได้รับงบประมาณ 21 โครงการ/กิจกรรม 
ไม่ใช้งบประมาณ 4 โครงการ/กิจกรรม และไม่ได้รับงบประมาณ 1 โครงการ/กิจกรรม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ทั้งที่อยู่ในแผน กทม. 63 และ
โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการเพ่ิมเติมทั้งหมด 47 โครงการ/กิจกรรม (รวมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เขตดำเนินการ 26 เขต และโครงการส่งเสริมการ
ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เขตดำเนินการ 4 เขต) เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ 41 โครงการ ได้รับงบประมาณ 
51,445,900 บาท ใช้งบประมาณไป 12,489,359.04 บาท ไม่ใช้งบประมาณ 6 กิจกรรม แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้มีการยกเลิก 6 โครงการ/กิจกรรม 

- มิติที่ 6.2 ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 มีตัวชี้วัด  
ผลการดำเนินงานหลักทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ได้ดำเนินการ 4 ตัวชี้วัด ใช้งบประมาณ 2 ตัวชี้วัด ไม่ใช้งบประมาณ 2 ตัวชี้วัด 
และไม่ได้ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 12 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 399,754,000 บาท 
ได้รับงบประมาณ 7 โครงการ/กิจกรรม ไม่ใช้งบประมาณ 1 โครงการ/กิจกรรม ไม่ได้รับงบประมาณ 3 โครงการ/กิจกรรม 
และไม่ได้ของบประมาณ 1 โครงการ/กิจกรรม 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ทั้งที่อยู่ในแผน กทม. 63 และ
โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการเพ่ิมเติมทั้งหมด 13 โครงการ/กิจกรรม เป็นโครงการใช้งบประมาณ 6 โครงการ 
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ได้รับงบประมาณ 159,501,731.27 บาท ใช้งบประมาณไป 84,535,618.48 บาท ไม่ใช้งบประมาณ  
7 กิจกรรม แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้มีการยกเลิก  
1 โครงการ/กิจกรรม 
  - มิติที่ 6.3 ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 มีตัวชี้วัด  
ผลการดำเนินงานหลักท้ังหมด 1 ตัวชี้วัด ได้ดำเนินการ และเป็นตัวชี้วัดที่ใช้งบประมาณ มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  
2 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 9,200,000 บาท ได้รับงบประมาณ 1 โครงการ/กิจกรรม และไม่ใช้งบประมาณ 
1 โครงการ/กิจกรรม 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ทั้งที่อยู่ในแผน กทม. 63  
และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการเพ่ิมเติมทั้งหมด 3 โครงการ/กิจกรรม เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ  
1 โครงการ 8,281,800 บาท ใช้ไป 3,664,849.83 บาท และไม่ใช้งบประมาณ 2 กิจกรรม  

นอกจากนี้หน่วยงานยังได้กำหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครตาม
ภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตัวชี้วัด  

มิติ 
จำนวนตัวช้ีวัดสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน/

นโยบายผู้บริหาร 

ผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 
ดำเนินการ 

บรรลุผล ไม่บรรลุผล 
6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน - -  
6.2 เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก 1 1  
๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและ
การจัดงานนานาชาติ 

- -  

                     รวมทั้งสิ้น 1 1  
คิดเป็นร้อยละ 100 100  

 ภาพรวมการดำเนินงานด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานหลัก 18 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดสนับสนุน 1 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 19 ตัวชี้วัด บรรลุ 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
52.63 ไม่บรรลุผล 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 42.11 และไม่ได้ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 5.26 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตามตาราง
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 

ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ประกอบด้วย  3 มิติ 3 เป้าหมาย  8 เป้าประสงค์  18 ตัวชี้วัดหลัก   

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน (มี 1 เปา้หมาย 3 เป้าประสงค์  12 ตัวชีว้ัด 26 โครงการ/กิจกรรม (ตามแผน) งบประมาณตามแผน 56,460,000 บาท) มีโครงการ/
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการทัง้หมด 47 โครงการ/กิจกรรม (ตามแผน กทม. 63 และหน่วยงานดำเนินการเพิ่มเติม) แต่มีการยกเลกิ 6 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รบั 51,445,900 บาท/
งบประมาณที่ใช้ 12,486,359.04 บาท  
เป้าหมายที่ 6.1.1 กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (มี 3 เป้าประสงค์ 12 ตัวชี้วดั) 
เป้าประสงค์ 6.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน  (มี 6 ตัวชี้วัด) 

1) จัดทำผลการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
เศรษฐกิจ และแผนการส่งเสริมธุรกิจ
และการลงทนุของกรุงเทพมหานคร 
สำหรับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
และภาคเอกชน 
 

1 ฉบับ ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

 

 
4 ฉบับ 

  1. โครงสร้างเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร ปี 2560 
2. บทวิเคราะห์ทะเบียนพาณชิย์ ประจำปี 2560 
3. บทวิเคราะห์รายได้รายจ่ายของ กทม. ในช่วงครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ 2563 
4. รายงานสถิติการรับจดทะเบยีนพาณชิย์ ปี 62 และพยากรณ์
แนวโน้ม ปี 2563 

2) มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางเศรษฐกิจให้แก่หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครและภาคเอกชนทราบ 
 

ไม่น้อยกว่า  
3 ช่องทาง 

ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

 
4 ช่องทาง 

  เผยแพร่ข้อมูลบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ผ่าน
ช่องทาง 
1. เว็บไซต์ 
2. วารสารบางกอก ECONOMY 
3. ไลน ์
4. Facebook 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

3) จำนวนและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูล
เศรษฐกิจการคลังและการ
ลงทุนของกรุงเทพมหานคร 
- จำนวนผู้ใชบ้ริการเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2562 (ปี 62 รวม 
14,880 ราย) 
- ระดับความพงึพอใจ  

 
 
 
 

-เพิ่มข้ึนร้อยละ 
10 ของปี 62 

 
-ร้อยละ 90 

ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

- เพิ่มขึ้น   
ร้อยละ 34.63 

(ต.ค. 62 - ก.ค. 63) 
- ร้อยละ 94.64 

(ต.ค. 62 – ก.ค. 63) 

 
 
 
 
 

 ผลตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ค. 63 
1) จำนวนผู้ใชบ้ริการ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลฯ 
2,446 ราย  
2) จำนวนผู้ใชผ้่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ 
17,587 ราย  
รวมทั้งหมด 20,033 ราย 

4) กรุงเทพมหานครมีการ
ปรับปรุงพฒันา และคงไว้ซึ่ง
คุณภาพและมาตรฐานของ
ตลาด 
 

ครบ 12 แห่ง งบประมาณที่
ได้รับ 

(งบประมาณของ
สำนักงานตลาด)
9,812,000บาท  

  
2 แห่ง 

(ยกเลิกโครงการปรับปรุง
ตลาดธนบุรี สนามหลวง 2 

และโครงการปรบัปรุง 
ตลาดหนองจอก) 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ไม่
สามารถจัดเก็บรายได้จากผู้เช่าแผงค้าตลาด
ในสงักัดสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครตาม
นโยบายของ ผว.กทม. 

5) จำนวนผูป้ระกอบการเข้า
ร่วมกิจกรรมการค้าระดับ
นานาชาต ิ
 
 

5 ราย  
เพิ่มข้ึนจากปี 

2562 
(ปี 2562 

จำนวน 6 ราย) 

งบประมาณที่
ได้รับ 

3,000,000บาท 
คืนงบประมาณ 

3,000,000 บาท 

  
5 ราย 

(ผลจากการออกบูธในงาน 
International Friendship 
Cities Trade Fair ณ มณฑล
ชานตง ในช่วงเดือน ต.ค. 62) 

 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วม
การประชุม/กิจกรรมนานาชาติได้ เพราะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

6) จำนวนผลิตภัณฑช์ุมชน
ของกรุงเทพมหานครที่นำไป
ประชาสัมพนัธ์ใน
ต่างประเทศ 
 

8 ผลิตภัณฑ ์ งบประมาณทีไ่ด้รบั 
2,000,000 บาท 
งบประมาณทีใ่ช ้

723,764.04 บาท 

 
23 

ผลิตภัณฑ ์

  สำนักงานการต่างประเทศนำคณะ
ผู้ประกอบการ Bangkok Brand ร่วม
ออกบูธในงานInternational Friendship 
Cities Trade Fair ณ มณฑลชานตง 
ระหว่างวันที่ 13-18 ต.ค. 62 และได้มี
การดำเนินการจับคู่ธุรกิจแล้ว จำนวน 5 ราย  

เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.2 ยกระดับ/พัฒนาผลติภัณฑ์ชุมชนใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และมีความเป็น “สินค้าเชิงนวัตกรรม” รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชน ให้มีทักษะในการทำธุรกิจสามารถแข่งขันไดด้้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรม (มี 3 ตัวชี้วัด) 
7) ร้อยละของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ผา่นการฝึกอบรม 
และสามารถนำความรู้ไปใช้
ในการประกอบธุรกิจ  

ร้อยละ 80 :   
การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การประชาสัมพนัธ์/ 

จำหน่ายสินคา้ : 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

(E - Commerce) 

งบประมาณทีไ่ด้รบั  
499,600บาท 
คืนงบประมาณที่  
499,600 บาท 

 

  
ยกเลิกการจัดอบรม 

 ยกเลิกการจัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 

8) ร้อยละของผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกรุงเทพมหานคร
ที่ได้รับการสง่เสริมและ
พัฒนาให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน และ มีความเป็น
สินค้าเชงินวัตกรรม 

ร้อยละ 20 งบประมาณทีไ่ด้รบั
12,000,000บาท 
งบประมาณทีใ่ช ้

9,780,000 บาท 

  
ไม่ได้รับงบประมาณในการ

ส่งเสริมและพฒันาผลิตภัณฑ์
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
ประกอบกับสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

 1. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ไม่ได้
ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ 
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
2. ดำเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) ให้เป็น Bangkok Brand เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 
2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ได้รับ
12,000,000 บาท ใช้ไป 9,780,000 
บาท) 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

9) ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพิ่มข้ึน  

ร้อยละ 10 
จากปี 2562 

(ปี 62 ยอดจำหนา่ย
20,389,000 บาท) 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
17,000,000บาท 

คืนงบประมาณ 
17,000,000บาท 
 

 
เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 
31.92 

 

  1. ยกเลิกโครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์ กทม. (ได้รับงบประมาณ 
11,000,000) และโครงการตลาดชุมชน กทม. (ได้รับ
งบประมาณ 6,000,000) เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
2. ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งหมด 26,897,026 บาท 
จากการร่วมงานของหน่วยงานภายนอก ดังนี ้
2.1 งาน OTOP City ปี 2562 ณ เมืองทองธานี ยอดจำหน่าย 
10,339,426 บาท 
2.2 งานกาชาด ปี 2562 ยอดจำหน่าย 16,557,600 บาท 
ทั้งนี้ ไม่ใช้งบประมาณของ กทม. ในการเข้าร่วมงานดังกลา่ว 
3. นำข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการ เข้าระบบ 
www.lnwshop.com 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.3 พัฒนาระบบการผลติภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร สู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพ่ือสินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภยั 
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น (มี 3 ตัวชี้วัด) 
10) ร้อยละของเกษตรกร/
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
เกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และ
สามารถนำความรูไ้ปปฏิบัตไิด้   

ร้อยละ 80 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
7,134,300 บาท 
งบประมาณทีใ่ช้ 

1,982,595 บาท 

 
ร้อยละ 93.75 

 

  ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปริ้นตั้น พาร์ค 
สวีท ดินแดง กทม. และได้ทดสอบ Pretest - 
Posttest โดยผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น 
จำนวน 45 คน จาก 48 คน คดิเป็นร้อยละ 
93.75 

11) ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ด้านการเกษตรที่ได้รบัมาตรฐาน
ปลอดภัย 
-  ได้รับการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ   
- ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัย
จากกรุงเทพมหานคร 

 
 
 

ร้อยละ 15 
 
 

 ร้อยละ 
80 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ   
ไม่สามารถดำเนนิการ
รับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์หรือ 
หน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ 

และรับรองมาตรฐาน
ปลอดภัยจากกทม. 

 ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการได้เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19) จึงทำให้ไม่มีมาตรฐาน
ปลอดภัยของกทม. 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

12) จำนวนสนิค้าเกษตรที่สามารถ
พัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน 
 
 

ร้อยละ 35 
ของจำนวนสินคา้
เกษตรที่เข้าร่วม
โครงการกับกทม. 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
ร้อยละ 44 

 

  ได้สง่เสริมให้เกษตรกรผลิตสินคา้เกษตรให้มีมลูค่า 
เพิ่มขึ้นโดยการแนะนำให้ความรูส้่งเสริมยกตัวอย่าง
เปรียบเทียบสนิค้าเกษตรไม่เพิ่มมูลค่าให้เกษตรกร
ได้เห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มมูลค่า สามารถ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคต้องการสินคา้ได้มากข้ึน และ 
สพส. ได้จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกร 
(กทม. 1 และ 2) โดยมีสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น  
22 ชนิด จาก 50 ชนิด คิดเปน็ร้อยละ 44 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 6.1  ทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วัด 7 5   
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ 6.2 เมืองแห่งนักท่องเทีย่วระดับโลก (มี 1 เปา้หมาย 4 เป้าประสงค์  5 ตัวชี้วดั 12 โครงการ/กิจกรรม (ตามแผน) งบประมาณตามแผน 399,754,000 บาท) มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้
ดำเนินการทัง้หมด 13 โครงการ/กิจกรรม (ตามแผน กทม. 63 และหน่วยงานดำเนินการเพิ่มเติม)  แต่มีการยกเลิก 1 โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ 159,501,731.27 บาท/
งบประมาณที่ใช้ 84,535,618.48 บาท  
เป้าหมายที่ 6.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก (มี 4 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเทีย่ว (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. ระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย 

 

ร้อยละ 80 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  
ร้อยละ 
84.96 

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด 19) จึงปรับลดจำนวนแบบสอบถาม 
ณ ซุ้มบริการการท่องเที่ยว กทม.จาก 400 ชุด (ชาวไทย 
100 ชุด และต่างชาติ 300 ชุด) เหลือ 200 ชุด 
(ชาวไทย 50 ชุด และ ต่างชาติ 150 ชุด) 

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

ร้อยละ 90 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ   
ร้อยละ 86.88 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด 19) จึงปรับลดจำนวนแบบสอบถาม 
ณ ซุ้มบริการการท่องเที่ยว กทม.จาก 400 ชุด (ชาวไทย 
100 ชุด และต่างชาติ 300 ชุด) เหลือ 200 ชุด (ชาวไทย 
50 ชุด และ ตา่งชาติ 150 ชุด) 

 

 

 

 

 

 



219 
 

 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการดำเนินงานการท่องเที่ยวทั้งด้านองค์กรบุคลากรการบริการข้อมูลข่าวสารและการส่งเสริมการตลาดเป็นองค์กรที่รู้จักของ
สาธารณชนสามารถแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียได้อย่างภาคภูมิ (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1. จำนวนช่องทางในการ
เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูล
ต่าง ๆ ดา้นการท่องเทีย่วทัง้ใน
ประเทศ และตา่งประเทศ 
 

 

ไม่น้อยกว่า 5 
ช่องทาง 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
10,781,000บาท 
งบประมาณทีใ่ช ้

2,217,980.72บาท 
คืนงบประมาณ 

8,563,019.28 บาท 
 

  
4 ช่องทาง 

 

 1. การประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities 
Mayors Summit 12-15 ต.ค. 62 (ได้รับ 2,343,000 
บาท ใชไ้ป 67,980.72 บาท) 
2. เว็บไซต์การท่องเที่ยว กทม. (www.bangkoktourist.com) 
3. เทศกาลลอยกระทง กทม.  
4. Facebook เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยว ทั้งหมด 41 โพสต์ 
5. Roadshows/ Trade shows (ได้รับ 8,438,000 บาท
ใช้ไป 2,150,000 บาท (คา่ใชจ้่ายก่อนการเดินทาง)) 
ยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

2. กรุงเทพมหานครมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว  

1 ระบบ     
ยังไม่เข้า

คณะกรรมการดิจิทัล 
กรุงเทพมหานคร 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๔ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้
อย่างมีคุณภาพ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. จำนวนแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้รับการอนุรักษ์ฟืน้ฟู
และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
 

 

56 แหล่ง งบประมาณทีไ่ด้รบั 
148,720,731.27 

บาท 
งบประมาณทีใ่ช ้
82,317,637.76 

บาท 
 

  
 

 1. สวท. ได้เลือกแหล่งท่องเที่ยวจำนวน 4 แหล่ง แต่เนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้ครบทั้ง 4 แหล่ง คือ 1) ตลาดมดตะนอย (เขตทุ่งครุ) จัดกิจกรรม
ได้บางส่วน  
2) ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน (เขตบางขุนเทียน) ไม่ได้ดำเนินการ 3) ตลาดนำ้
สองคลองวัดตลิง่ (เขตตลิ่งชนั) ไมไ่ด้ดำเนนิการ 4) สวนลิน้จีโ่บราณ ภูมิใจการ์เด้นท์ 
(เขตจอมทอง) จัดกิจกรรมได้บางส่วน 
2. สวท. ได้จัดประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
ร่วมกับสำนักงานเขต สวพ. และ สยป. โดยมีการกำหนดแหล่งท่องเที่ยวจำนวน 
52 แหลง่ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด 19) จึงไมส่ามารถลงพื้นที่ได้ 
3. สวพ. ดำเนินการ 3 โครงการ คือ 1) ปรับปรุงป้อมมหากาฬ (ยังไม่แล้วเสร็จ 
ได้รับงบ 20,089,500 บาท) 2) ปรับปรุงกะดีจีน (ยังไม่แล้วเสร็จ ได้รับงบ
11,663,000 บาท)  
3. ปรับปรุงภูมิทัศนบ์นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพาน
พระปกเกล้า (แล้วเสร็จ ได้รับงบ 70,869,000 บาท และขอจัดสรรเพิ่มเติม 
45,263,431.27 บาท รวมได้รับงบ 116,132,431.27 บาท  ใช้ไป 
81,676,417.76 บาท) 
4. สนน. ร่วมกับ สวพ. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอา่ง (อยู่ระหว่าง
ดำเนินการเฟสที่ 2) 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

  

 

   

5. สวท. ได้จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว 
กลุ่มเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการนักท่องเที่ยวของ กทม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
วันที่ 29 - 31 ก.ค. 2563 ณ โรงแรมโกลด์ออร์คิด เขตพญาไท 
และชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง (ได้รับ 835,800 บาท ใชไ้ป 
641,220 บาท) 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 6.2 ทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด 1 3 1  
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ ๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ มี 1 เป้าหมาย 1 เป้าประสงค์  1 ตัวชี้วัด 2 โครงการ/กิจกรรม (ตามแผน) งบประมาณตามแผน 9,200,000 บาท) 
มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนนิการทั้งหมด 3 โครงการ/กิจกรรม (ตามแผน กทม. 63 และหนว่ยงานดำเนนิการเพิ่มเติม) รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ  8,281,800 บาท/งบประมาณที่ใช้ 
3,664,849.83 บาท  
เป้าหมายที่ ๖.๓.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ 6.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชมุนิทรรศการการแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่
พนักงาน (MICE) (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1. ระดับความพึงพอใจ
ของหน่วยงานทีจ่ัดประชุม
และนทิรรศการต่อการให้
การสนับสนนุของ
กรุงเทพมหานคร 
 

ร้อยละ 80 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
8,281,800 บาท 
งบประมาณทีใ่ช ้

3,664,849.83บาท 
 

 
ร้อยละ 90.91 

  การสนับสนนุ MICE ทีด่ำเนนิการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มี 3 งาน คือ  
1. งาน UFI Global Congress 2019 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 62 ณ กทม. 
(ใช้ไป 2,844,167 บาท) 
2. งาน ASEAN Tourism Forum 2020 เมื่อวันที่ 12 - 16 ม.ค. 63 
ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวนั (ใชไ้ป 216,862.83 บาท) 
3. พัฒนาบุคลากรของ กทม. เรื่อง MICE เมื่อวันที่ 5 - 7 ส.ค. 63  
(ใช้ไป 603,820 บาท)  

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 6.3 ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด 1 - -  

รวมตัวชี้วัดด้านที่ 6 ทั้งสิ้น 18 ตัวชี้วัด 9 8 1  
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ตัวชี้วัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร กทม.  ประกอบด้วย  1 มิติ  1 เป้าหมาย  1 เป้าประสงค์  1 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ 6.2 เมืองแห่งนักท่องเทีย่วระดับโลก 
เป้าหมายที่ 6.2.1  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก  
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๔ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้
อย่างมีคุณภาพ 
1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) "โครงการ 
เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถบีางมด” 
(ไม่ใช้งบประมาณ) (สำนักงานเขตทุ่งครุ) 

ร้อยละ 100  
ร้อยละ 
100 

  1. ดำเนินการปรบัปรุงเสน้ทางจักรยานริมคลองบางมด โดยการปรับปรุง
พื้นผิวทาง ติดตัง้ไฟฟา้ส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสัญลักษณท์างจักรยาน 
วาดภาพบนกำแพงริมทาง 
2. รณรงค์ให้ประชาชนตดิตั้งถังดักไขมัน  
3. ประสานงานร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรม "เที่ยวคลอง ต้องลอง
เที่ยว" ได้ดำเนนิการจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว จำหน่ายอาหาร
พื้นบา้นวิถีชุมชน วันที่ 8 - 9 ก.พ. 2563 ตลอดเส้นทางคลองบางมด ตัง้แต่
โรงเรียนบางมด (ตนัเปาว์วทิยาคาร) ถึง ตลาดมดตะนอย มีจุดจัดกิจกรรม
จำนวน 5 จุด ได้แก่ (1) โรงเรียนบางมด (ตนัเปาวว์ิทยาคาร) (2) วัดพุทธบชูา 
(3) บ้านขนมไทย (4) มสัยิดดาริลหะซัน (สอนสมบูรณ์) (5) ลานวัฒนธรรม
มัสยิดนูรุลหุดามผีู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,000 คน จัดทำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ จำนวน 200 ชดุ ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในระดับ
มากข้ึนไป ร้อยละ 98  

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนมิติที่ 6.2  ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด 1 - -  
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน 

การผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น 
กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ 3 เรื่อง คือ การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการสนับสนุน 
การจัดประชุมนิทรรศการ ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร
และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ส่งเสริม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนไปประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ เพ่ือให้
เป็นที่รู้จักและขยายกลุ่มลูกค้า ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย
มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครที่มีจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวที่
หลากหลายรูปแบบ โดยในปีนี้ได้ดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ย่านวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน คือ มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีความปลอดภัย และมีเอกลักษณ์ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวที่
ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม ให้มั่นใจในความปลอดภัยและเข้ามาเที่ยวเพิ่มข้ึน อีกทั้งยังเป็น 
การสร้างมีส่วนร่วมและกระจายรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังให้การสนับสนุนตามที่สำนักงาน -
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ร้องขอในการจัดประชุมนิทรรศการ 
และการท่องเที่ยวอีกด้วย 

ในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) ทำให้มีการยกเลิกโครงการหลายโครงการ และไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
          การผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุนโดยการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจเผยแพร่ทั้งหมด 4 
ช่องทาง ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ มีการนำผู้ประกอบการ Bangkok Brand ไปจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ 
ซึ่งประสบผลสำเร็จโดยได้มีการจับคู่กันทางธุรกิจแล้ว จำนวน 5 ราย โดยกรุงเทพมหานครมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 31.92 รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้การฝึกอบรมดังกล่าวต้องยกเลิก ในส่วนของภาคการเกษตร 
กรุงเทพมหานครมีการส่งเสริมให้เกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถ
นำความรู้ไปปฏิบัติได้ ร้อยละ 93.75 และจำนวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพ่ิมได้มากถึง ร้อยละ 45  
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
รับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ รวมถึงการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยของ กทม. 

มิติที่ 6.2 เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก 
การดำเนินการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์

และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้กำหนดมาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยมีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/เครือข่าย/คณะทำงาน เพ่ือร่วมกัน
ทำงานด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

2. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการจัดกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น และสร้าง
การมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ 
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3. ด้านสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เช่น มีร้านค้าขายของที่ระลึก
ของชุมชน มีบริการห้องน้ำ มีป้ายสื่อความหมายหรือป้ายแผนที่บอกทาง 

4. ด้านความปลอดภัย คือ มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่สามารถดูแล ป้องกัน แจ้งเหตุกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ในพ้ืนที่ได้ทันท่วงที มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น อุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน ชูชีพ และชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

5. ด้านการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว  เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่ส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น ร่วมดำเนินการ และกำหนดทิศทางด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของตน 

6. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คือ มีแนวทางท่ีจะกำหนดให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้โฟม ถุงพลาสติก และมีถังหรือภาชนะรองรับการ
คัดแยกขยะเบื้องต้น  

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายในการดำเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 
58 แหล่ง โดยมีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ ดังนี้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการ จำนวน 4 แหล่ง 
สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองดำเนินการ จำนวน 3 แหล่ง สำนักระบายน้ำร่วมกับสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
ดำเนินการ จำนวน 1 แหล่ง และสำนักงานเขต เขตละ 1 แหล่ง ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 แล้วเสร็จ 1 แหล่ง อยู่
ระหว่างดำเนินการ 3 แหล่ง (เป็นโครงการต่อเนื่อง) ดำเนินการได้บางส่วน 2 แหล่ง และไม่ได้ดำเนินการ 52 แหล่ง 
เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
          มิติที่ ๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ 
 การผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาตินั้น  
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
หรือ สสปน. ในการส่งเสริมการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยว ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ตั้งเป้าให้เกิดการจัดงานจำนวน 6 งาน และดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3 งาน ดังนี้ 

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

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

3. งาน The Essential Worldwide Exhibition for Meeting, Incentives Travel & Events 
(IMEX) ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

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

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

6. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  

มิติที ่6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
ปัญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ 
1. การจัดทำฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ต้องอาศัยข้อมูลจากส่วนราชการอ่ืน 
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2. กรุงเทพมหานครยังไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและ
การลงทุนโดยตรง 

• อ่ืน ๆ  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  

ทำให้มีหลายโครงการที่จำเป็นต้องยกเลิก จึงทำให้ตัวชี้วัดไม่บรรลุ 
ข้อเสนอแนะ   

• บริหารจัดการ  
1. การพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจควรมีการประสานหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ของฐานข้อมูล 
2. การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการฝึกอบรมออนไลน์ (E - Training) ผู้อบรมสามารถเรียนรู้ใน

สถานที่ใดก็ได้ ทำให้ผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลาและเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคม  
3. การจัดทำโครงการส่งเสริมรายได้ของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ควรมีการเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้น

ต่อเนื่องภายหลังจากการจัดกิจกรรมนั้นเพื่อให้ทราบว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร 
4. การส่งเสริมการใช้ช่องทางออนไลน์ในการส่งเสริมทางธุรกิจ เช่น เว็บไซต์, Lazada, 

Shopee, Facebook, Line 
5. การสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค ด้วยมาตรฐานการรักษาความสะอาดที่รัดกุม 
6. การใช้สื่อออนไลน์ “ดิจิตอลฟาร์ม” สำหรับการซื้อขายสินค้าเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค 
คาดการณ์แนวโน้ม  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ผู้บริโภคชะลอ
การบริโภค ลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น จะส่งผลให้ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรมีแนวโน้มไม่สูงขึ้นจาก
ที่ตั้งเป้าไว้ 
มิติที่ 6.2 เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก  
 ปัญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ 
1. การดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้องเกิดจากการร่วมมือกันของหลายหน่วยงาน  

ทั้งหน่วยงานที่สังกัดกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ภาคเอกชน และภาคประชาชนซึ่งยังไม่มีความร่วมมือ
เท่าท่ีควร  

2. การดำเนินการด้านการท่องเที่ยวถูกจำกัดอยู่ภายใต้กรอบภารกิจของกรุงเทพมหานคร
เพียงบางส่วนเท่านั้น เช่น ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครยังไม่มีอำนาจ
ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้โดยตรง 

3. แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครโดยตรง  
การพัฒนา ทำนุบำรุง แหล่งท่องเที่ยวหรือการปรับปรุงเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยว 
จึงไม่สามารถดำเนินการได้เท่าที่ควร 

• ด้านงบประมาณ 
มีหลายโครงการที่ไม่ได้งบประมาณ ซึ่งการดำเนินโครงการเหล่านั้นจำเป็นต้องใช้งบประมาณ 
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• อ่ืน ๆ 
ในช่วงเดือนมกราคม – ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด 19) ทำให้มีหลายโครงการที่จำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการ 
ข้อเสนอแนะ   

• บริหารจัดการ 
ควรมีการทำงานแบบบูรณาการกัน เช่น การพัฒนาพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา 

และการท่องเที่ยว ควรกำหนดแหล่งท่องเที่ยวที่จะพัฒนา และร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง สำนักการโยธา รวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การพัฒนาพ้ืนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

• อ่ืน ๆ 
ควรมีตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (outcome) ที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อดำเนินการไปแล้ว กรุงเทพมหานครได้

ผลประโยชน์อะไรจากการดำเนินการบ้าง  
 คาดการณ์แนวโน้ม  
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทั่วโลกทำให้หลาย
ประเทศเพ่ิมมาตรการในการควบคุมการเข้า - ออกประเทศ ตลอดจนการปิดประเทศ ระงับการเดินทางชั่วคราว  
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ดังนั้น สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
จึงมุ่งเน้นที่นักท่องเที่ยวชาวไทยแทน และสนับสนุนให้เกิดไทยเที่ยวไทย 
มิติที ่6.3 เมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ 
 ปัญหาและอุปสรรค  

• บริหารจัดการ 
กรุงเทพมหานครไม่ใช่หน่วยงานหลักในการเสนอตัวการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม และ

นิทรรศการนานาชาติ 
• อ่ืน ๆ 

ในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้มีหลายงาน โดยเฉพาะงานที่จัดขึ้นในต่างประเทศ จำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อน
กำหนดการ 

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ 

กรุงเทพมหานครควรเพิ่มบทบาทในการขอเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม นิทรรศการ และ 
จัดงานนานาชาติให้มากข้ึน 

คาดการณ์แนวโน้ม 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้มีการรณรงค์ให้
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ประกอบกับมาตรการการควบคุมการเข้า - ออกประเทศ ส่งผลให้ 
การจัดประชุมนิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติถูกยกเลิกไป ซึ่งในการจัดประชุมส่วนใหญ่จะเปลี่ยนรูปแบบมาเป็น
การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) แทน 
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รายงานการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจำปี พ.ศ. 2563                                                                                 

(1) ด้านที่ 7  การบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการมหานคร ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาเมืองและ 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการดำเนินการด้านการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการ วางกฎระเบียบ การบริหารแผน
และการติดตามประเมินผล การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเอ้ืออำนวยให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ เพื่อให้
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสะดวกราบลื่น และมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุ
เป้าหมายการดำเนินการที่กำหนดไว้ได้ ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2562 ได้กำหนด
แนวทางการดำเนินงานในด้านที่ 7 การบริหารจัดการ เป็น 5 มิติ ดังนี้ 
  มิติที่ 7.1 กฎหมาย 
  มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและการประเมินผล 
  มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ 
  มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาได้  6  เป้าหมาย  16  เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 30 ตัวชี้วัด 
(2)  ตารางสรุประดับด้าน  ประกอบด้วย  5 มิติ  6 เป้าหมาย  16 เป้าประสงค ์ 36 ตัวชีว้ัด (ตวัชี้วัดหลัด 30 ตวัชี้วดั  
ตัวชี้วัดสนับสนุน 6 ตัวชีว้ัด  

มิติ 
จำนวนตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด 
ดำเนินการ ไม่ได้ 

ดำเนินการ หลัก สนับสนุน บรรลุผล ไม่บรรลุผล 
7.1  กฎหมาย 2  1  1 
7.2  การบริหารแผนและประเมินผล 2  2   
7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 4 6 4 6  
7.4  การคลังและงบประมาณ 18  11 5 2 
7.5  เทคโนโลยีสารสนเทศ 4  2 2  

รวม 30 6 20 13 3 
คิดเป็นร้อยละ 83.33 16.67 55.56 36.11 8.33 

สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน  
 จากข้อมูลผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการในด้าน ที่ 7 การบริหารจัดการ 
โดยส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างการดำเนินการ  โดยมิติในการดำเนินงานที่ถูกนำไปแปลงสู่การปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ มิติด้าน
การคลังและงบประมาณ ซึ่งมีตัวชี้วัดทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดหลักท่ีนำมาดำเนินการทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด 
รองลงมาได้แก ่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยในด้านการคลังและงบประมาณจะเนน้การดำเนินการในเรื่องการเพ่ิม
ประสิทธภิาพของการจัดเก็บรายได้ และการปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
ควบคุมภายในให้ถูกต้อง โปร่งใส่ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับมิติการดำเนินงาน
ด้านกฎหมายมากนัก โดยในมิติการดำเนินการด้านกฎหมาย ซึ่งตัวชี้วัดหลักที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ตัว ถูกนำมาแปลงสู่การปฏิบัติเพียง 1 ตัวชี้วัด  โดยสามารถสรุปภาพรวม 
การดำเนินงานสำคัญของแต่ละมิติ ได้ดังนี้ 
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 มิติที่ 7.1  กฎหมาย  
   การดำเนินงานในมิติด้านกฎหมายมีเป้าประสงค์เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ข้อบัญญัติและ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงานด้านกฎหมายสามารถรองรับการดำเนินงานและให้บริการแก่บุคลากร
และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้ โดยแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้กำหนดมาตรการ
ดำเนินการไว้ 2 มาตรการ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 2 ตัวชี้วัด โดยผลการดำเนินงานที่สำคัญและส่งผลต่อเป้าหมาย 
ได้แก่ การพัฒนากฎหมายข้อบัญญัติ กฎ/ระเบียบ และคำสั่งต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยได้
ดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จำนวน 23 เรื่อง โดย
ได้มีการแก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 9 เรื่อง แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงดังกล่าว ยังอยู่ใน
ระยะเริ่มแรกของการ  บังคับใช้ จึงยังไม่สามารถประเมินความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง กฎหมาย ข้อบัญญัติ และ
ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ว่ากฎหมายที่ถูกพัฒนาหรือปรับปรุงขึ้นนั้นสามารถอำนวย  
ความสะดวกและผลักดันการดำเนินการตามภารกิจให้ประสบความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด ส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับ 
คดี แพ่งและคดีอาญาในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมายและการบังคับคดีเพ่ือเผยแพร่ความรู้นั้น หน่วยงานเน้นการดำเนินการในส่วนของการให้ความรู้และ  
การประสานงานให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร แต่ยังไม่สามารถแสดงข้อมูลที่ชัดเจนถึงผลของการดำเนินคดีและ
บังคับคดีว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด 
 มิติที่ 7.2  การบริหารแผนและประเมินผล  
           การดำเนินงานในมิติด้านการบริหารแผนและประเมินผลมีเป้าประสงค์ เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีระบบ
ติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ีรวมทั้งเพ่ือให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
มีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ คือการทำ
ให้ประชาชนรับรู้ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ของกรุงเทพมหานคร  โดยผลจากการสำรวจการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้ดำเนนิการจัดเก็บตัวชี้วัดระดับเมืองอย่างเป็นระบบ โดยการดำเนินการ
ดังกล่าวข้างต้นถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ โดยในปี 2563 ได้จัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 
ระดับเมืองได้ 223 ตัว จากตัวชี้วัดเมืองทั้งหมด 256 ตัวชี้วัด  ซึ่งการพัฒนาระบบข้อมูลดังกล่าวถือเป็นสิ่งสำคัญใน
การพิจารณาวางยุทธศาสตร์ และกำหนดนโยบายการพัฒนาเมือง รวมทั้งการบริหารจัดการเมืองด้วย จึงถือว่าเป็น 
การดำเนินงานที่มีความสำคัญและส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการเมืองมหานครเป็นอย่างมาก  

มิติที่ 7.3  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
             การดำเนินงานในมิติ ที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล  มีเป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากร
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธภิาพและประสิทธิพล มีความยดืหยุน่คล่องตัว รวมทั้งการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีความถูกต้องและเป็นปัจ จุบัน สนับสนุน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563  มาดำเนินการทั้ง 4 ตัวชี้วัด แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาโครงการ
และกิจกรรมที่หนว่ยงานดำเนนิการตามแผนปฏิบัตริาชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่ามีผลการดำเนินงาน
ในโครงการและกิจกรรมสำคัญที่ตอบสนองต่อตัวชี้วัดหลักที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2563 
ได้แก่ 

1) การดำเนินการจัดทำสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นการดำเนินการสำคัญที่จะ
นำไปสู่การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร ทำให้มีระบบคัดเลือก 
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และการเข้าสู่ตำแหน่งและการทดแทนตำแหน่งในระดับผู้บริหารของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและมีความ
ชัดเจน และมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้าสู่ตำแหน่งทำให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมเข้าสู่ตำแหน่ง 

2) การดำเนินการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร โดยได้
พัฒนาระบบการบริหารผลงาน เงินเดือนและค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลและบัญชีเงินเดือนที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  

3) การส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริต  โดยดำเนินการกิจกรรมสนับสนุนและ
จัดทำหลักสูตรเพื่อการป้องกันการทุจริตเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ  

ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญท่ีหน่วยงานยังไม่ได้มีการดำเนินการ คือ การสร้างความเชื่อม่ันของประชาชนต่อ
ภาพลักษณ์ของบุคลากรในด้านความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งการพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและสร้าง
แรงจูงใจในการสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่มาร่วมงานกับกรุงเทพมหานคร 
 มิติที่ 7.4  การคลังและงบประมาณ 

การดำเนินงานในมิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ มีเป้าหมายเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการ
บริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณท่ีเป็นมาตรฐานสากล และเก้ือหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ซึ่งในระยะครึ่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้เสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance-based Budgeting 
Information System) เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลและผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่าง
การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยอาจจะต้องมีข้อมูลและทรัพยากรที่ต้องใช้ร่วมกันบน 
Data Center ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบนโยบายการเงินการคลังตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2562 สำนักการคลังได้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังเป็นระยะ ๆ   

แต่อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามยอดประมาณการรายได้จัดเก็บเอง
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจาก 1) รัฐบาลได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ไปจนถึงวันที่ 
31 ตุลาคม 2563  2) การปรับลดอัตราภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในเรื่องที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัย 
แม้นำไปปล่อยเช่า จะเสียภาษีอัตราที่อยู่อาศัย ร้อยละ 0.02 ซ่ึงทำให้รายได้ที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เป็นเชิงพาณิชย์
ในอัตราร้อยละ 0.3 ลดลงเป็นจำนวนมาก 3) การบรรเทาการชำระภาษี ตามมาตรา 97 ในสามปีแรกของการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในกรณีท่ีผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจำนวนที่สูงกว่าจำนวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หรือภาษีบำรุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงชำระในปีก่อน 4) สภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาต่อเนื่องและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
 มิติที่ 7.5  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การดำเนินงานตามมิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาและผลักดัน
กรุงเทพมหานครให้สามารถให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART Service) เพ่ือสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และบริหารจัดการเมืองด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือนำไปสู่การเป็น Smart City และเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว  จึงได้กำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถสนับสนุน
การดำเนินงาน ซ่ึงประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 36 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้รับงบประมาณ
เพ่ือดำเนินโครงการ 15 โครงการ เป็นเงิน 273,871,000.- บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญคือ  

1. การศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการ
ทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานครระยะท่ี 1 
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2. การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บริการประชาชน ได้แก่ การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร  

3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและ                 
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง ได้แก่ การปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของ
สำนักงานเขต 

4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

5. การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคคลากร 
แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินงานในมิตินี้มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ให้บริการประชาชนในเรื่องการจัดทำคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับการทำงานที่มากขึ้น ในขณะที่การ
ดำเนินงานในส่วนของการพัฒนาในส่วนของการเชื่อมโยงระบบปฏิบัติการรวมทั้งฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้และใช้ทรัพยากรทางข้อมูลร่วมกันยังไม่มีการดำเนินงานมากนัก ทำให้การพัฒนาระบบให้เป็นเครื่องมือใน
การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ และคาดการณ์ยังไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ของกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การบริหารงบประมาณและการเงิน และภาพรวมของการ
ดำเนินงานในด้านที่ 7 การบริหารจัดการด้วย 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  
 ปัญหา/อุปสรรค 

• บริหารจัดการ   
1. การถ่ายทอดแผนระดับต่าง ๆ และการผลักดันแผนพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ 
2. การบูรณาการการดำเนินงานตามกลยุทธ์และมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี ยังไม่เกิดการดำเนินการในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
และยังไม่มีการเชื่อมโยงภารกิจที่แต่ละหน่วยงานดำเนินการกับผลลัพธ์ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน
เพียงพอ 

3. การจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารแผนของหน่วยงานกรุงเทพมหานครยังไม่ได้มีการวิเคราะห์บริหาร
จัดการความเสี่ยงเข้ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้ขาดแผนและมาตรการรองรับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อการดำเนินงานตามแผน ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบของเหตุการณ์ที่มีต่อการ
บรรลุผลการดำเนินงานของเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ได้ 

4. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยังขาดการวิเคราะห์ผลการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับ
เป้าหมายการพัฒนาระดับเมือง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งยังขาดการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จและความล้มเหลวของแต่ละเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

• ด้านกฎหมาย  
       1. กระบวนการ ระยะเวลาที่ไม่แน่นอน เป็นข้อจำกัดในการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่ อ
การปฏิบัติงาน   

     2. การออกกฎหมายลำดับรองเพ่ือรองรับการดำเนินการของ พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 ยังมีความไม่ชัดเจน ทำให้การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างต้องหยุดชะงัก กรุงเทพมหานครไม่สามารถ
ประเมินภาษีที่จะเรียกเก็บได้  

     3. การดำเนินการด้านกฎหมายของกรุงเทพมหานครยังไม่ได้มีกระบวนการทำงานในเชิงรุกในการ
พัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม และภารกิจของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้ง
ยังไม่ได้พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานคร
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ทำให้การดำเนินการในบางตัวชี้วัดและบางมาตรการยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้เนื่องจากข้อจำกัดทางด้าน
กฎหมาย 

ด้านทรัพยากร  
1. บุคลากรด้านกฎหมายจะต้องมีศักยภาพในการให้คำปรึกษา และความรู้ด้านกฎหมายต่อ

หน่วยงานต่าง ๆ และมีอัตรากำลังที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
2. อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีเพียงพอแต่ประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ 
1. กรุงเทพมหานครยังขาดการวางแผนกำลังคนในระยะยาวและยังไม่มีการกำหนดระบบการทดแทน

ตำแหน่งทีส่ามารถรองรับการบริหารกำลังคนในอนาคตของกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งขาดการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรเพ่ือทดแทนในตำแหน่งสำคัญ 

2. ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และบุคลากรที่เก่ียวข้องขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน
กระบวนการบริหารจัดการแผนและประเมินผลแผน 

3. หลายหน่วยงานไม่มีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมถึงมีการโยกย้ายบ่อย และผู้ที่หัวหน้า
หน่วยงานมอบหมายให้มารับช่วงต่อด้านแผน เป็นผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ในเรื่องการวางแผนหรือกระบวนการบริหาร
แผนมาก่อน ประกอบกับการฝึกอบรมยังไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการทำงานและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

• ด้านงบประมาณ   
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้รัฐบาลต้องสั่งปิด

สถานประกอบการประเภทต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว ส่งผลให้รายได้ของสถานประกอบการลดลงและส่งผลต่อฐานภาษี
และรายได้ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งทำให้กระทบต่อวงเงินงบประมาณในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่กำหนดไว้ 

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้การดำเนิน

โครงการสำคัญ ๆ ซึ่งสนับสนุนการบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต้องถูกชะลอ หรือยกเลิกการดำเนินโครงการซึ่ง
ส่งผลกระทบกับการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของตัวชี้วัด 

ข้อเสนอแนะ   
 ⚫ บริหารจัดการ 

1. ควรมีการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนในระดับต่าง ๆ กับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งจากภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาให้บรรลุผลสำเร็จ โดยนำเรื่องการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) มาใช้ในการกำหนดสัดส่วนเนื้องานที่แต่ละหน่วยงานต้องดำเนินการเพ่ือให้เป้าหมายที่กำหนดไว้บรรลุผลสำเร็จ 
ซึ่งจะทำให้การกำหนดภารกิจและขอบข่ายงานที่แต่ละหน่วยงานต้องดำเนินการมีความชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน 

2. การจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารแผนของหน่วยงานกรุงเทพมหานครควรวิเคราะห์บริหารจัดการ
ความเสี่ยงเข้ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบของเหตุการณ์ที่มีต่อการ
บรรลุผลการดำเนินงานของเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ได้ 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนควรต้องมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับ
เป้าหมายการพัฒนาระดับเมือง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จและความ
ล้มเหลวของแต่ละเป้าหมาย ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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⚫ ด้านกฎหมาย  
1. ต้องกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านกฎหมายเพ่ือให้การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ 

และระเบียบต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. หน่วยงานด้านกฎหมายของกรุงเทพมหานครควรมีกระบวนการทำงานในเชิงรุก ในการพัฒนา

กฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม และภารกิจของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งยังไม่ได้
พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานครทำให้
การดำเนินการในบางตัวชี้วัดและบางมาตรการยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย 

⚫ ด้านทรัพยากร  
1. บุคลากรด้านกฎหมายจะต้องมีศักยภาพในการให้คำปรึกษา และความรู้ด้านกฎหมายต่อ

หน่วยงานต่าง ๆ และมีอัตรากำลังที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
2. กรุงเทพมหานครต้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารแผนและการ

ประเมินผลแผนแก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต รวมถึงบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3. ควรมีการให้ความรู้แก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและประเมินผลแก่บุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์โครงการและและจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพ่ือเข้าสู่
กระบวนการจัดทำงบประมาณได้อย่างงมีประสิทธิภาภพ 

4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรมุ่งเน้นดำเนินงานใน 4  เรื่องหลัก ๆ  คือ  
 1) การพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ    
 2) การควบคุมอัตราการสูญเสียบุคลากร  
    3) การพัฒนาระบบการทดแทนตำแหน่งที่ตอบสนองการมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ  
    4) พัฒนาและขยายรูปแบบการสรรหาและเลือกสรรเชิงรุก 
4. ด้านงบประมาณ    

ควรมีปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งปรับกระบวนการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีความยืดหยุ่น 

คาดการณ์แนวโน้ม   
⚫ บริหารจัดการ  

การพัฒนาระบบการประเมินผลแผนให้เป็นตามมาตรฐานสากลเนื่องจากในกระบวนการพัฒนา
ระบบการประเมินนั้นจำเป็นต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดมาตรฐานของเมืองที่มีมาตรฐานและมีการปรับข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ การจัดทำฐานข้อมูลแต่ละด้าน รวมถึงกรุงเทพมหานครต้องพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถในการประเมินผลแผน และมีการรายงานต่อประชาชนรวมถึงในอนาคตมีแนวคิดท่ีจะมีการประเมิน
โครงการขนาดใหญ่ทั้งในระหว่างดำเนินการและหลังโครงการเสร็จสิ้น เพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนโครงการให้เป็นไป
ตามความต้องการมากข้ึน หรืออาจหยุดการดำเนินโครงการเมื่อประเมินแล้วพบว่าโครงการดังกล่าวอาจไม่บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของโครงการ 

⚫ ด้านกฎหมาย  
1.   ภารกิจและบทบาทของกรุงเทพมหานครที่เพ่ิมมากข้ึนทั้งในส่วนที่ได้รับการกระจายอำนาจ

ราชการส่วนกลาง และในส่วนที่เป็นนโยบายรัฐบาล  รวมทั้งสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลง
ไปทำให้กฎหมาย ข้อบัญญัติต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเมืองในเชิงยุทธศาสตร์
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เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น จึงมีแนวโน้มที่กรุงเทพมหานครจะต้องปรับเปลี่ยนกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบัญญัติต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย   
ที่มีความล้าสมัย ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ตลอดจนการนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนฐานข้อมูลด้านกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ทันสมัย 

⚫  ด้านทรัพยากร  
1. สถานการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในส่วนของการพัฒนา

บุคลากร ช่วงที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้พยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาบุคลากรจากการจัดฝึกอบรม 
สัมมนา มาเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน  แต่อย่างไรด้วยกระแส
การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันทำให้มีแนวทางที่จำเป็นต้องนำรูปแบบและระบบการพัฒนาบุคลากรรูปแบบใหม่ ๆ เข้ามาใช้
มากขึ้น อาทิเช่น การหมุนเวียนการทำงาน การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือให้เกิดการสั่งสมความรู้และประสบการณ์  
และการนำกระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการจัดกระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนางานของตนเอง รวมถึง
จำเป็นต้องเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาบุคลากรเข้ากับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยต้องมีการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้ก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญ    

2. สถานการณ์ด้านการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลด้าน
กำลังคนของสำนักงาน ก.ก. พบว่าในช่วงปี 2559 – 2564 กรุงเทพมหานครจะสูญเสียอัตรากำลังจากการ
เกษียณอายุราชการจำนวนมาก โดยมีอัตราการสูญเสียถึงร้อยละ 87.27 ของจำนวนข้าราชการทั้งหมด ในขณะที่ 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมากรุงเทพมหานครยังขาดการวางแผนกำลังคนในระยะยาวและยังไม่มีการกำหนดระบบการทดแทน
ตำแหน่งทีส่ามารถรองรับการบริหารกำลังคนในอนาคตของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งขาดการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรเพ่ือทดแทนในตำแหน่งสำคัญ โดยยังไม่มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกสายงาน จึงไม่
สามารถกำหนดโครงสร้างด้านบุคลากรและแผนการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เพ่ือทดแทนตำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที   

3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การดำเนินการของกรุงเทพมหานครยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการประชาชนในเรื่องการจัดทำขออนุญาติของกรุงเทพมหานครเพ่ือรองรับการ
ทำงานที่มีมากขึ้น ดังนั้น กรุงเทพมหานครโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลที่มปีระสิทธิภาพสำหรับการบริหารจัดการและบริการศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งโครงการ
จัดหาซอฟแวร์ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับการทำงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
ของกรุงเทพมหานคร 

⚫ ด้านงบประมาณ  
     การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครจะยังคงมีแนมโน้มที่ลดลงเนื่องจากผลพวงจาก 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และงบประมาณของกรุงเทพมหานครในการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้ของกรุงเทพมหานครยังคงมีแนวโน้มลดลง 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้การดำเนิน
โครงการสำคัญ ๆ ซึ่งสนับสนุนการบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต้องถูกชะลอ หรือยกเลิกการดำเนินโครงการ  
ซึ่งส่งผลกระทบกับการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของตัวชี้วัด 
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร ประกอบด้วย 5 มิต ิ30 ตัวชี้วัดหลัก   

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ 7.1 กฎหมาย (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชีว้ดั) 
 เป้าหมายที่ 7.1.1 กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ขอบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมในการบริหารจัดการ และจัดบรกิารสาธารณะ  (มี 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด) 
 เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ขอบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน (มี 1 ตัวชี้วดั) 
1) กรุงเทพมหานครมีการพัฒนา
กฎหมาย ขอบัญญัติ กฎ ระเบียบและ
คำสั่งตา่ง ๆ ใหเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 10 
ของกฎหมายที่
ได้รับการแก้ไข 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 31.13 

 

  หน่วยงานเสนอปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ และ
ระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
จำนวน 23 เรื่อง โดยได้มีการแก้ไขปรับปรุงแลว้เสร็จ 
จำนวน 9 เรื่อง  

เป้าประสงค์ ๗.๑.๑.๒  หน่วยงานด้านกฎหมายสามารถรองรับการดำเนินงานและใหบริการแกบุคลากรและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้ ( มี 1 ตัวชี้วัด) 

1) การดำเนินคดีและการบงัคับคดี
ของกรุงเทพมหานครได้รับการแกไข
อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

ร้อยละ 100 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ   ✓ สกค. มีกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน
การดำเนินคดีและการบงัคับคดขีองกรุงเทพมหานคร 
เป็นการเผยแพร่ความรู้เพื่อใช้ในการดำเนนิคดีและ 
การบังคับคดีของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานประจำ 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.1 ทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด 1  1  
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล  (มี 1 เปา้หมาย 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วดั 3 โครงการ รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ - บาท/งบประมาณที่ใช้ - บาท) 
 เป้าหมายที่ 7.2.1 กรุงเทพมหานครมีระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  (มี 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด) 
 เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1 พัฒนาระบบตดิตามและรานงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้
ความสำคัญ และนำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี มาใช้ในการขับเคลื่อน และพัฒนากรุงเทพมหานคร (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่รับรู้ความกา้วหน้าผล
การดำเนินงานตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
ผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

ร้อยละ 80  ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
 ร้อยละ 82.76  

  มีโครงการสำคัญ 2 โครงการ คือ                       
1. กิจกรรมจัดทำผลการดำเนนิงานของกรุงเทพมหานครและ
เผยแพร่ต่อประชาชน ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมผลการดำเนินงาน
ในแต่ละดา้น เพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 
62 – 30 ก.ย. 63) และ 2. กิจกรรมสำรวจความพงึพอใจของ
ประชาชนต่อการดำเนนิงานของกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมสำรวจ
ความพงึพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต่อการดำเนินงานของ
กรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร) แบง่การดำเนินงานออกเปน็ 2 ครั้ง ซึ่งผล 
การสำรวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของ
กรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
คร้ังที่ 1 ด้านมหานครปลอดภัยและด้านมหานครสีเขียว
สะดวกสบายในภาพรวมมคีะแนนเฉลี่ยเทา่กบั 3.40  โดยจำแนก
คะแนนเฉลี่ยตามรายดา้นได้ดังนี้ (1) ด้านมหานครปลอดภัย 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.44  (2) ด้านมหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย โดยมีคะแนนเฉลีย่เท่ากับ 3.30 ขณะนี้อยู่
ระหว่างการประมวลผลการสำรวจฯ คร้ังที่ 2 ด้านมหานคร
สำหรับทุกคน ดา้นมหานครกระชบั ดา้นมหานครประชาธิปไตย 
และด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.2 หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  ( มี 1 ตัวชี้วัด) 
2) ร้อยละของตัวชี้วัดระดบัเมือง
ที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูลที่
เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ 
หมายเหตุ : ในการดำเนินการมี
การปรับคำนิยามโดยใช้กรอบ
ตัวชี้วัดตามแผนกทม. 63 และ 
ลดค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 75 
กรณีนำข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที ่
ดำเนินการได้ จำนวน 223 
ตัวชี้วัดมาพิจารณาผลการ
ดำเนินงานที่ได้จะเท่ากับ 
ร้อยละ 86.43 

ร้อยละ 100 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 100 

  มีการนำตัวชี้วัดระดบัเมืองจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล
ตัวชี้วัดระดบัเมืองตามกรอบตัวชี้วัดในแผนปฏบิัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 258 
ตัวชี้วัดและได้มีการนำข้อมูลประกอบที่เก่ียวข้องกับ 
ตัวชี้วัดบนัทึกในระบบฐานข้อมลูตัวชี้วัดระดับเมืองรวม 
223 ตัวชี้วัด     

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.2 ทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด 2    
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล (มี 2 เป้าหมาย 3 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 12 โครงการรวมงบประมาณที่ได้รับ 7,603,000 บาท) 
เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจที่ท้าทายของกรุงเทพมหานคร ในการก้าวสู่มหานครแห่งเอเชีย  
ฃรวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน  (มี 1 เป้าประสงค์  2 ตัวชีว้ัด) 
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมีอาชีพเหมาะสมกับการบริหารมหานคร และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1) ร้อยละความสำเร็จในการ
พัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชพี 
 
 
 
 

ร้อยละ 30 
 
 
 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ












 

✓ 
ร้อยละ 100  

 

  ได้ดำเนนิการจัดทำสมรรถนะประจำผูบ้ริหารกรุงเทพมหานคร 
เสนอผู้บริหารจำนวน 7 สมรรถนะ ประกอบดว้ย 
1. เห็นคุณค่าในตัวคน (Value People) 
2. สร้างสรรค์ความร่วมมือ (Collaboration) 
3. คิดไปข้างหนา้ (Forward Thinking) 
4. กล้าตัดสินใจ (Making Decision) 
5. เปลี่ยนแปลงทันการณ์ (Change) 
6. ใช้นวัตกรรมทำงาน (Process Innovation)  
7. คิดต่างอย่างสรา้งสรรค์ (Promoting Innovative Thinking/ 
Non-Technology) ซึ่งความสำเร็จของตัวชี้วัด ดังนี้  
1. มีการจัดทำโครงการและกำหนดแผนงาน 
2. ดำเนินการศึกษาทบทวนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาตาม
แผนงานที่กำหนด 
3. สรุปผลการทบทวนสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
(Managerial Competency) พร้อมนิยามของสมรรถนะ 
4. จัดทำสมรรถนะประจำผู้บรหิารกรุงเทพมหานคร (Managerial 
Competency) แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจที่ท้าทายของกรุงเทพมหานคร ในการก้าวสู่มหานครแห่งเอเชีย  
รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน  (มี 1 เป้าประสงค์  2 ตัวชี้วดั) 
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมีอาชีพเหมาะสมกับการบริหารมหานคร และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม (มี 2 ตัวชี้วัด) 
2) ความสำเร็จในการส่งเสริม
คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อป้องกันการทุจริต 

1 หลักสูตร ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 85 

 

  ดำเนินการจัดทำหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
หลักสูตรฯ ก่อนดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

เป้าหมายที่ 7.3.2 กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคลที่เข้มแข็ง เอ้ือต่อความเป็นธรรม สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวติส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน
ตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถสูง และสร้างแรงจูงใจในการปฏบิัติงานของบุคลากรได้ (มี 2เปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 7.3.2.1 การพัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธผิลมีความยืดหยุ่นคล่องตัว และสนับสนุนการบริหารราชการ  
(มี 1 ตัวชี้วัด) 
3) ความสำเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารบุคลากรและระบบราชการ
ของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 

ร้อยละ 60 
 

 
 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
7,500,000 บาท 
งบประมาณทีใ่ช้
649,000 บาท

 

✓ 
ร้อยละ 60 

 

  มีจำนวน 2 โครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด โดย
โครงการพัฒนาระบบการบริหาร ผลงาน เงินเดือน
และค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร (อยู่ระหว่าง 
การตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ) โครงการจา้งทีป่รึกษา
พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคล และบัญชีเงินเดือนที่เหมาะสม 
(ชะลอโครงการเนื่องได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  
(โควิด 19)) 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าหมายที่ 7.3.2 กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคลที่เข้มแข็ง เอ้ือต่อความเป็นธรรม สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวติส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน
ตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถสูง และสร้างแรงจูงใจในการปฏบิัติงานของบุคลากรได้ (มี 2 เปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 7.3.2.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนบัสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
4) ความสำเร็จของการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศดา้น
ทรัพยากรบุคคลและระบบ 
ราชการของกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 100 
 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 100 

 

  ได้ดำเนินการทบทวนข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลและระบบ
ราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
ฐานข้อมูลตัวชี้วัดเมือง รวมทั้งได้จัดทำแผนเพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.3 จำนวน 4 ตัวชี้วัด 4    
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

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

ร้อยละ100 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ   ✓ 
 

เนื่องจากมีการยกเลิกกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดนิ และ
เปลี่ยนมาใช้กฎหมายที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง จึงไม่ต้องมีการ
จัดทำแผนที่ภาษี แต่เป็นการสำรวจการใช้ประโยชนท์ี่ดินแทน 
โดยมีนโยบายให้ สวพ. ดำเนนิโครงการสำรวจที่ดนิและ 
สิ่งปลูกสรา้ง ซึง่ขณะนี้อยู่ระหวา่งการหาผู้รบัจา้ง ในขณะเดียวกัน 
ได้ให้เจ้าหน้าที่ฝา่ยรายได้ของสำนักงานเขตออกสำรวจข้อมูล
การใช้ประโยชนท์ี่ดิน ซึ่งขณะนีด้ำเนินการได้ร้อยละ 22  

2) ความสำเร็จของการจัดเก็บ
รายได ้
 
 
 
 

ร้อยละ100 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
407,700 บาท 

 

 ✓ 
ร้อยละ 
15.65 

 

 - ประมาณการรายรับ 4 ภาษี 15,609 ล้านบาท จัดเก็บได้ 
2,442.69 ล้านบาท คิดเปน็รอ้ยละ 15.65 
- มีการขยายการจัดเก็บภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสร้างออกไปอีก  
4 เดือน  
- โครงการที่สนบัสนุนตัวชี้วัดนีต้้องชะลอเนื่องจากจากการ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

3) มูลค่าทรัพย์สนิที่ถูกปล่อย
ว่างมิได้ใช้ประโยชน์ (Idle 
Assets) ต่อมูลค่าทรัพย์สนิ
ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร  

น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 1.98 

 
 

  - มูลค่าทรัพย์สนิ (ที่ดนิ) ทัง้หมดของ กทม. ปี 62 = 
7,957,932,563.69 บาท มลูค่าที่ดนิที่ถูกปล่อยวา่ง =  
157,948,527 บาท 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

4) ร้อยละของลูกหนี้ภาษี
ท้องถิ่นค้างชำระลดลง 
 
 

มีการชำระภาษี
ค้างไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของ
ยอดลูกหนี้ภาษ ี

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 14.84 

 

 ยอดลูกหนี้ภาษี 3 ภาษี คา้งชำระ ต.ค. 62 = 
788,766,320 บาท ยอดลูกหนี้ที่จัดเก็บได้ ณ. 31 
ส.ค.63 = 117,021,282 บาท คิดเป็นร้อยละ 
14.84  

5) มีการดำเนินการตาม
แผนการบริหารทรัพย์สนิและ
แผนการลงทุนของ
กรุงเทพมหานคร 

ดำเนินการ 
ตามแผน  

และมีแผน ปี 64 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 100 

  รายงานสรุปผลการสำรวจที่ดนิที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้
ใช้ประโยชน์เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเรียบร้อย
แล้ว 

6) มีการจัดทำแผนพัฒนา
รายได้กรุงเทพมหานคร 

ดำเนินการ 
ตามแผน  

และมีแผน ปี 64 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 90 

  อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลความคืบหน้า
โครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนารายได้
กรุงเทพมหานครจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ครั้งที่ 3 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.2  นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ 2565 ( มี 2 ตัวชี้วัด) 
7) มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน 
 
 
 

มีระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเนน้ผลงาน
เชื่อมโยงกับระบบ 
MIS ของสำนัก
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

 
 

✓ 
ร้อยละ 60 

 

 เนื่องจากไม่ได้รบัจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 
2563 ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะของงานเรียบร้อย
แล้ว และอยู่ระหว่างเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

8) ทบทวนโครงสรา้งผลผลิต
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

โครงสร้างผลผลิต
งบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร
ได้รับการแก้ไข
ปรับปรุง 

งบประมาณที่
ได้รับ 

๑๘๘,๘00.บาท 
 

   
เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด 19) 

ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกตัวชี้วัดตามมติของ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีในสงักัด กทม. แต่ให้ดำเนินการในปี
ต่อไป 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.3  กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ( มี 3 ตัวชี้วดั) 
9) มีแผนรักษาวนิัยทาง
การเงินการคลัง 
 

ดำเนินการ 
ตามแผนปี 63  

และจัดทำแผนปี 64 

ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

✓ 
ร้อยละ 100 

  ปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบแผนรักษาวนิัยการเงินการคลงั
และแผนดำเนนิการรักษาวินยัการเงินการคลัง ตามหนังสือ 
สำนักการคลงัที่ กท 1305/5361 ลว. 27 กันยายน 2563 
และ กท 1305/2219 ลว. 7 พฤษภาคม 2563 

10) ระดับเงินสะสมต่อ
รายจ่ายประจำของ
กรุงเทพมหานคร 

มากกว่า 
ร้อยละ 10 

ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

✓ 
ร้อยละ 79.60 

  เงินสะสมที่ปลอดภาระผูกพนั = 34,888,467,589 บาท  
ค่าใช้จ่ายประจำ (ค่าใชจ้่ายทีไ่มร่วมเงินนอกงบประมาณ เงิน
อุดหนุน ค่าเสื่อมฯ) = 43,830,530,351 บาท 

11) เงินเหลื่อมปีแบบไม่มี
หนี้ไม่เกินร้อยละ ๔ ของ
เงินงบประมาณ 

ทุกหน่วยงานมี 
การกันเงินเหลื่อมปี

แบบไม่มีหนี้  
ไม่เกินร้อยละ ๔ 

ของเงินงบประมาณ 

ไม่ไดใ้ช้
งบประมาณ 

 ✓ 
ร้อยละ 20.93 
 

 เนื่องจากไม่สามารถจัดประชุมตดิตามงบประมาณได้ ซึง่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด 19) และปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้
ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนนิการงบประมาณหมวดคา่ครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นรายละเอียดปรากฏ
ตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2563  
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา เห็นชอบโดยสภา กทม. ให้
กันเงินงบประมาณ และการแก้ไขข้อบัญญัติวิธีการงบประมาณใน
วันที่ 9 กันยายน 2563 คาดวา่จะทราบผลการพิจารณา
ประมาณวนัที่ 23 กันยายน 2563 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายใน ให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธผิล   
(มี 5 ตัวชี้วัด) 
12) จัดทำรายงานการเงินใน
ภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้
ภายในกำหนด 

ภายใน 8 
เดือน 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
269,000.-บาท 

 

✓ 
3 เดือน 

  ยกเลิกการใช้งบประมาณโครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

13) รายงานทางการเงินการบญัชี
ของกรุงเทพมหานครได้รับการรับรอง
การตรวจสอบจากสำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดนิหรือผู้ตรวจบญัชีที่
ได้รับอนุญาต 

ได้รับการ
รับรองทุกปี 

ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
 

  รายงานทางการเงินการบญัชีของ
กรุงเทพมหานครปี 2562 ได้รับการรับรอง
การตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว 

14) ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รบั
การตรวจสอบรายงานทางการเงิน
ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 
 

ร้อยละ 60 งบประมาณทีไ่ด้รบั  
372,100.- บาท  

(จำนวน 2 โครงการ ในระบบ daily 
plans โดยเป็นโครงการสัมมนาส่งเสริม
ความรู้ให้กับหน่วยงาน และโครงการ

บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ แต่เนื่องจาก
เกิดการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19) จึงไม่สามารถ

จัดสัมมนาได้และไดพ้ิจารณาคืน
งบประมาณ ส่วนโครงการบำรุงรักษา

ระบบสารสนเทศฯ  
คณะกรรมการดิจิทัลฯ ให้นำไปตั้งเป็น

งบประมาณรายจา่ยประจำ  
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ

✓ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

  - ผลการดำเนนิงาน ณ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
หน่วยงานร้อยละ ๑๐๐ ของแผนการ
ตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับการ
ตรวจสอบรายงานทางการเงนิ 
- สำหรับโครงการสัมมนาที่ไมไ่ด้จัดทำ 
เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19) นัน้ สำนักงาน-
ตรวจสอบภายในจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ระหว่าง
ดำเนินการและจะเผยแพร่ภายในเดือน ก.ย. 
๒๕๖๓  
(ผลความก้าวหน้าร้อยละ ๙0) 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

15) ร้อยละของทะเบียน 
ความเสี่ยง (Risk Register) 
ของกรุงเทพมหานครได้รับการ
ปฏิบัติตามแผน 
 

ร้อยละ 30  ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ 
(จำนวน 2 โครงการ  
1 กิจกรรม ในระบบ 

daily plans) 

✓ 
ร้อยละ ๕๕ 

 

  ผลการดำเนนิงาน ณ ๙ ส.ค. 63  
ประเด็นการควบคุมในทะเบียนความเสี่ยงที่
ได้รับการประเมินความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยงโดย 
ผู้ตรวจสอบภายใน และหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง
ปฏิบัติตามการควบคุมที่ระบุไว้ในแผนฯ คิดเปน็
ร้อยละ ๕๕ ของประเด็นการควบคุมทั้งหมดใน
ทะเบียนความเสี่ยง (๑๓ ความเสี่ยง) 

16) ร้อยละของหน่วยงานที่
ดำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงได้อยา่งมีประสิทธผิล 
 

ร้อยละ 50 ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
1 แผน 

  เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจาเร่ืองการถ่ายโอน
ภารกิจด้านการบริหารความเสี่ยงจาก 
สำนักงานตรวจสอบภายในไปยัง 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.5  กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจนเพ่ือรองรับการชยายตัวของเมือง ( มี 2 ตัวช้ีวัด) 
17) จัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit 
Committee) และกำหนด
นโยบายดา้นการตรวจสอบและ
สร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร 
 

1 คณะ ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ  ✓ 
เนื่องจากกฎหมายของ

กระทรวงการคลังได้กำหนด
หลักเกณฑ์ใหม่ของการจัดตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในหน่วยงานภาครัฐ  

โดยหน่วยงานทีจ่ะจัดตัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมี 
การบริหารจัดการในรูปของ 

คณะกรรมการ (Board) เท่านั้น  
ซึ่งกรุงเทพมหานครไม่ได้มี

โครงสร้างการบริหารในลักษณะ
ดังกล่าว 

 

 ๑. สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดทำร่าง
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบ
ภายในของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว 
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏบิัตกิารตรวจสอบ
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ฉบับที่ ๒) ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่จะ
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีการ
บริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ 
(Board) เท่านัน้  
๓. สำนักงานตรวจสอบภายในได้หารือ
ประเด็นดังกลา่วอย่างไม่เปน็ทางการกับ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังและได้เสนอ
ปลัดกทม. ให้มีหนังสือขอหารือเร่ืองดังกล่าว
อย่างเปน็ทางการไปที่กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลงัเรียบร้อยแลว้ เพื่อให้ทราบ
แนวทางที่จะดำเนินการต่อไป 

18) มีนโยบายทางการคลงัที่
ชัดเจน 

1 แผน ไม่ไดใ้ช้งบประมาณ ✓ 
 

   

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.4 จำนวน 18 ตัวชี้วัด 11 5 2  
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ (มี 1 เป้าหมาย 4 เป้าประสงค์  4  ตัวชี้วัด 15 โครงการ 1 กิจกรรม รวมงบประมาณที่ได้รับ 273,871,000.- บาท/งบประมาณที่ใช้ 2,403,000.-  บาท) 
 เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกตใ์ช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารที่ทันสมัย (SMART SERVICE) 
เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยี สำรสนเทศและการสื่อสาร ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
(SMART CITY)  (มี 4 เป้าประสงค์ 4 ตัวชีว้ัด) 
 เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรบัให้บริการประชาชนและ/หรอื มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหรือภาคเอกชน  
( มี 1 ตัวชี้วัด 2 โครงการ 1 กจิกรรม) 
1) ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ 
บริการประชำชนและ/หรือเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
 
 
 
 
 

๕ ระบบ งบประมาณทีไ่ด้รบั 
11,400,000.- บาท 

งบประมาณทีใ่ช ้
1,260,000.- บาท 
 

 ✓ 
1 ระบบ 

 

 อยู่ระหวา่งการดำเนนิโครงการจำนวน 2 โครงการ 1 กจิกรรม คือ 
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร
สำหรับนำ้มันเบนซินและนำ้มันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลี่ยม  
จากสถานการณ์ค้าปลีก (สำนักการคลัง) 
- อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการพิจารณา หนังสือขออนุมัติจ้าง 
ประกาศจ้างผู้ชนะ หนงัสือแจ้งบริษัททั้งผู้ที่ผา่นและไม่ผา่นหนังสือต่อ
ราคา หนังสือตรวจรา่งสญัญา สัญญาจา้ง 
- คิดเป็นความสำเร็จของการดำเนินงานร้อยละ 24   
2. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการตา่งประเทศของ
กรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการบริหารและการปฏบิัติงานของ
กรุงเทพมหานคร (สำนักการต่างประเทศ) 
- อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ และจัดทำตัวอย่างระบบฯ โดยบริษัทผู้รับจ้าง 
เพื่อส่งให้คณะทำงานฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา
ภายในกำหนด 
-  คิดเปน็ความสำเร็จของการดำเนินงานร้อยละ 80 
3. กิจกรรมดำเนินงานพฒันาฐานข้อมูล (สำนักอนามัย) 
- รายงานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฎาคมในระบบบันทึก
ฐานข้อมูลประกอบตวัชี้วัด 4.1 เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 47 ตัวชี้วัด  
- คิดเป็นความสำเร็จของการดำเนินงานร้อยละ 80 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงานภายใน กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจ
สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น (มี 1 ตัวชี้วัด 5 โครงการ) 
2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนนุ การปฏบิัติราชการและมี
ฐานข้อมลูเพื่อสนบัสนนุ การตดัสนิใจ
ของผู้บริหาร ระดับหน่วยงานและ
ระดับกรุงเทพมหานคร  

 ๕ ระบบ งบประมาณทีไ่ด้รบั 
73,600,000.-

บาท 
งบประมาณทีใ่ช ้

1,143,000.- บาท 
 

  ✓ 
1 ระบบ 

 อยู่ระหว่างดำเนนิโครงการ จำนวน  5 โครงการ คือ 
1.โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศสำหรบักระบวนการทำงานตามภารกิจหลกัของกรงุเทพมหานคร 
ระยะที่ 1  
- อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4 
- คิดเป็นความสำเร็จของการดำเนินงานร้อยละ 75  
2. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร  
- เห็นชอบร่างขอบเขตของงานและราคากลางโครงการฯ เห็นชอบร่าง
ประกาศและเอกสารการจา้งพฒันาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ขณะนี้อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายงานขอจ้างโครงการฯ 
- คิดเป็นความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 90  
3. โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ   
- อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศเชิญชวน (ครบกำหนด 25 ส.ค. 2563) 
- คิดเป็นความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 65   
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

      4. โครงการบูรณาการการประชาสัมพนัธ์ของกรุงเทพมหานคร 
(Digital Signage)  
- อยู่ระหว่างดำเนนิการขอคืนงบประมาณเพื่อดำเนินการขอ
จัดสรรงบกลางป ี
- คิดเป็นความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 5   
5. โครงการจัดทำระบบศูนยส์อบและค่าข้อสอบเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ด้านดิจิทลัแก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร (Digital 
Skill)                    
- อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการใหม่ที่จะดำเนินการจริง
ตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครแนะนำ ขณะนี้อยู่
ระหว่างเสนอสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณา 
- คิดเป็นความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 45   
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสทิธิภาพเพื่อรองรับการบริการ ประชาชนและการปฏบิัติงานของกรุงเทพมหานคร  
(มี 1 ตัวชี้วัด 6 โครงการ ยกเลกิ 1 โครงการ) 
3) โครงสร้างพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารที่มี
คุณภาพและมปีระสิทธิภาพที่
เหมาะสมกับภารกิจของการบรหิาร
จัดการเมือง 
(ผลคะแนนประเมินตามเกณฑท์ี่
กำหนดคิดเป็นร้อยละ)  

ร้อยละ ๘๐ งบประมาณทีไ่ด้รบั 
195,750,800.-

บาท 
 

✓ 
ร้อยละ 
81.2 

  อยู่ระหว่างดำเนนิโครงการ จำนวน 6 โครงการ ยกเลิก                    
1 โครงการ คือ 
1. โครงการปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายสื่อสารหลักของ
กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างรอเงินงวด และลงนามสญัญา 
คิดเป็นความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 70   
2. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพระบบ web portal กรุงเทพมหานคร 
อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญา คิดเป็นความสำเร็จของการ
ดำเนินงาน ร้อยละ 70  
3. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของ 
สำนักงานเขต อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา คิดเป็นความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน ร้อยละ 80   
4. โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
อยู่ระหว่างดำเนนิการตามสัญญา คิดเป็นความสำเร็จของ 
การดำเนินงาน ร้อยละ 90   
5. โครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน  
สำนักการศึกษา ยกเลิกโครงการ 
6. โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร อยู่ระหวา่งเปดิให้บริการอินเทอร์เน็ตงวดที่ 
7 ประจำงวดเดือนกรกฎาคม 2563 คิดเป็นความสำเร็จของ
การดำเนินงาน ร้อยละ 96                        
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

 เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๔ มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร                    
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด ( มี 1 ตัวชี้วดั 2 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ) 

4) บุคลากรมีสมรรถนะดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ ที่มีคุณภาพ
และเหมาะสม กับการปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที่ความผิดชอบทีส่อดคลh
องกับมาตรฐาน วิชาชีพและ
มาตรฐานสากล (ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน) 

ร้อยละ 90 งบประมาณทีไ่ด้รบั 
1,982,500.- บาท 

✓ 
ร้อยละ 90 

  อยู่ระหว่างดำเนนิโครงการ จำนวน 2 โครงการ ยกเลิก                
1 โครงการ คือ 
1.โครงการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน               
และการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการ
จัดเตรียมเนื้อหาและกิจกรรมของโครงการในรูปแบบออนไลน์ 
คิดเป็นความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 70                    
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้ริหารสารสนเทศระดบัสูง 
(CIO) ยกเลิกโครงการ 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.5   ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด 2  2  
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ตัวช้ีวัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร กทม.  ประกอบด้วย 1  มิติ 1 เป้าหมาย 1 เป้าประสงค์  1  ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ ไม่ไดด้ำเนินการ 

มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล (มี 2 เป้าหมาย 3 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 12 โครงการรวมงบประมาณที่ได้รับ 161,681,389 บาท/งบประมาณที่ใช้ 8,727,109 บาท) 
เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจที่ท้าทายของกรุงเทพมหานคร ในการก้าวสู่มหานครแห่งเอเชีย  
รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน  (มี 1 เป้าประสงค์  2ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมีอาชีพเหมาะสมกับการบริหารมหานคร และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ( มี 2 ตัวชี้วัด) 
1) ร้อยละความสำเร็จในการพฒันาบุคลากรตาม
หลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเปน็มืออาชีพ 
ตัวชี้วัดสนับสนนุ 
1) ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษา 
เพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดงูานในประเทศ 
และต่างประเทศ 
2) ร้อยละความสำเร็จของการพฒันา Coach, Mentor 
3) ร้อยละของจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครที ่
ได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
4) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะพึงประสงค์ (BMA Pro 21st  
Competency Model) 
5) ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมทรัพยากร 
บุคคลของกรุงเทพมหานครเพื่อก้าวสู่การเป็น 
ผู้บริหารในอนาคต 
6) ร้อยละความสำเร็จในการพฒันาบุคลากรผู้มี
ศักยภาพสูง (Talent Development) 

ร้อยละ 30 
 

ผลการดำเนนิงาน 
ร้อยละ 16 

 
 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
122,431,650 บาท 

งบประมาณทีใ่ช้
28,126,373 บาท

 

 ✓ 
โครงการได้ชะลอการ
ดำเนินงานเนื่องได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  

(โควิด 19) 
 

 ได้ดำเนนิการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพจำนวน 3,304 คน 
โดยกรุงเทพมหานครมีข้าราชการ
ทั้งหมด จำนวน 20,658 คน 
ปัจจุบนัหลายโครงการไดช้ะลอ
การดำเนินงานเนื่องได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด 19) 
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