
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการกรงุเทพมหานคร 

ประจ าปี พ.ศ. 2564

โดย  กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
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คำนำ 
  

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลไดด้ำเนินการจัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) โดยรวบรวม 

ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ในระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 

31 มีนาคม 2564) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ตลอดจนผลักดันการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ 

 

 
        สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
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สารบัญ 
           
                                       หน้า 

  
คำนำ           ก 

บทนำ           ค   

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน          ง 

ผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

และคาดการณ์แนวโน้มแตล่ะด้าน        

ด้านที่ 1  มหานครปลอดภัย        1 

ด้านที่ 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย           116 

ด้านที่ 3  มหานครสำหรับทุกคน            154 

ด้านที่ 4  มหานครกระชับ             202 

ด้านที่ 5  มหานครประชาธิปไตย            220 

ด้านที่ 6  มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้          250 

ด้านที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร           265 
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บทนำ 
 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน 
โดยใช้โครงสร้างและเป้าหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 -
2565) เป็นหลัก และได้พัฒนาเป้าหมายและโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ           
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -
2579) ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
รวมถึงการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) รวมถึงนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ด้าน คือ ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย  ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย  ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน  ด้านที่ 4 มหานครกระชับ  ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร           
ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้แปลงไปสู่การปฏิบัติ  โดยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย  
 
 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 -            
31 มีนาคม 2564) โดยรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
สรุป และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564           
รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)    
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สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 
(1 ตลุาคม 2563 - 31 มนีาคม 2564) 

 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ไว้ 7 ด้าน ประกอบด้วย 28 มิติ 45 เป้าหมาย 107 เป้าประสงค์ 230 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ด้านที่ 1  มหานครปลอดภัย  ประกอบด้วย 6 มิติ 15 เป้าหมาย 43 เป้าประสงค์   
103 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
  ด้านที่ 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  ประกอบด้วย 4 มิติ 5 เป้าหมาย 13 เป้าประสงค์  
26 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
  ด้านที่ 3  มหานครสำหรับทุกคน  ประกอบด้วย 4 มิติ 9 เป้าหมาย 17 เป้าประสงค์   
27 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
  ด้านที่ 4  มหานครกระชับ  ประกอบด้วย 1 มิติ 2 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 12 ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 
  ด้านที่ 5  มหานครประชาธิปไตย  ประกอบด้วย 5 มิติ 5 เป้าหมาย 8 เป้าประสงค์   
10 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก  
  ด้านที่ 6  มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้  ประกอบด้วย 3 มิติ 3 เป้าหมาย   
8 เป้าประสงค์ 18 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
  ด้านที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร  ประกอบด้วย 5 มิติ 6 เป้าหมาย 16 เป้าประสงค ์ 
34 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
ซึ่งสัดส่วนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครจำแนกรายด้านสามารถแสดงได้
ตามแผนภาพด้านล่างนี้ 

แผนภาพแสดงสัดส่วนตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) จำแนกตามด้าน 

 
 

103 ตัวชี้วัด
44.78%

26 ตัวชี้วัด
11.30%

27 ตัวชี้วัด
11.74%

12 ตัวชี้วัด
5.22%

10 ตัวชี้วัด
4.35%

18 ตัวชี้วัด
7.83%

34 ตัวชี้วัด
14.78%

มหานครปลอดภัย

มหานครสีเขียว

มหานครส าหรับทุกคน

มหานครกระชับ

มหานครประชาธิปไตย

มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรยีนรู้

การบริหารจัดการเมืองมหานคร
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จากโครงสร้างของแผนดังกล่าวข้างต้นเมื่อพิจารณาถึงการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในรอบครึ่งปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)  พบว่า มีการนำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2564 ไปดำเนินการทั้งสิ้น 207 ตัวชี้วัด (จาก 230 ตัวชี้วัดตามแผนฯ) คิดเป็นร้อยละ 90 บรรลุผล 
15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 6.52 อยู่ระหว่างดำเนินการ 192 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.48 ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ไม่ได้
ดำเนินการ 23 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 10 สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 
 

ด้าน 
ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนิน 
งานหลัก 

ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 
ดำเนินการ ไม่ได้

ดำเนินการ บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล 
มหานครปลอดภัย 103 3 

(ร้อยละ 2.91) 
95 

(ร้อยละ 92.24) 
- 5 

(ร้อยละ 4.85) 

มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 26 2 
(ร้อยละ 7.69) 

24 
(ร้อยละ 92.31) 

- - 

มหานครสำหรับทุกคน 27 2 
(ร้อยละ 7.41) 

22 
(ร้อยละ 81.48) 

- 3 
(ร้อยละ 11.11) 

มหานครกระชับ 12 1 
(ร้อยละ 8.33) 

3 
(ร้อยละ 25.00) 

- 8 
(ร้อยละ 66.67) 

มหานครประชาธิปไตย 10 - 8 
(ร้อยละ 80.00) 

- 2 
(ร้อยละ 20.00) 

มหานครแห่งเศรษฐกิจ 
และการเรียนรู ้

18 3 
(ร้อยละ 16.67) 

13 
(ร้อยละ 72.22) 

- 2 
(ร้อยละ 11.11) 

การบริหารจัดการเมือง 
มหานคร 

34 4 
(ร้อยละ 11.76) 

27 
(ร้อยละ 79.41) 

- 
 

3 
(ร้อยละ 8.82) 

                     รวม 230 15 192 - 23 
คิดเป็นร้อยละ 100 6.52 83.48 - 10.00 

 
ทั้งนี้ จากตารางดังกล่าวข้างต้นจะพบว่า ตัวชี้วัดที่ดำเนินการทั้งหมดจำนวน 230 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุ 

ผลการดำเนินงานแล้วในช่วงระยะเวลาครึ่งปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จำนวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 7.25              
ของตัวชี้วัดที่มีการดำเนินการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 6.52 ของตัวชี้วัดตามแผนทั้งหมด และอยู่ระหว่างดำเนินการ 
192 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.75 ของตัวชี้วัดที่มีการดำเนินการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 83.48 ของตัวชี้วัด
ตามแผนทั้งหมด  โดยภาพรวมของการบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักของแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563 สามารถแสดงได้ตามแผนภาพด้านล่างนี้ 
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นอกจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 แล้ว 

หน่วยงานของกรุงเทพมหานครยังได้กำหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครอีก จำนวน 10 ตัวชีว้ัด ใน 2 ด้าน 
 

 
ด้าน 

ตัวชี้วัด 
สนับสนุน 

(เพิ่มตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน/ 

นโยบาย ผว.กทม.) 

ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 
ดำเนินการ ไม่ไดด้ำเนินการ 

บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล 

มหานครปลอดภัย 5 - 2 
(ร้อยละ 100) 

- - 

มหานครกระชับ 5 - 2 
(ร้อยละ 100) 

- - 

                     รวม 10 - 10 - - 
คิดเป็นร้อยละ 100 - 100 - - 
 

สรุปภาพรวมการดำเนินการพัฒนากรุงเทพมหานครในช่วงระยะเวลาครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วย การดำเนินตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 
และตัวชีว้ัดสนับสนุน (ตัวชี้วัดเพ่ิมตามภารกิจของหนว่ยงาน/ตวัชี้วดัสนับสนุนตามนโยบายผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร) 
มีจำนวนทั้งสิ้น 240 ตัวชี้วัด บรรลุผลการดำเนินงาน 15 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 202 ตัวชีว้ัด และไม่ได้
ดำเนินการ 23 ตัวชี้วัด  

ทั้งนี้ จากภาพรวมของผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการนำ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครแปลงไปสู่การปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ด้านมหานคร
สีเขียว สะดวกสบาย โดยมีสัดส่วนการนำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564               
ไปดำเนินการร้อยละ 100 รองลงมาคือ ด้านมหานครปลอดภัย มีสัดส่วนการนำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

23 ตัวช้ีวัด
(10.00%)

15 ตัวช้ีวัด
(7.25%)

192 ตัวชี้วัด
(92.75%)

207 ตัวช้ีวัด
(90.00%)

ไม่ได้ด าเนินการ บรรลุผล อยู่ระหว่างด าเนินการ

แผนภูมิแสดงภาพรวมการบรรลุผลการดำเนนิงานของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
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กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ไปดำเนินการร้อยละ 95.15 ส่วนด้านที่มีการนำตัวชี้วัดฯ ไปสู่การปฏิบัติ
น้อยที่สุด ได้แก ่ด้านมหานครกระชับ โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 33.33 และเมื่อพิจารณาถึงการบรรลุผลการดำเนินงาน
พบว่า ในรอบครึ่งปีงบประมาณด้านที่มีสัดส่วนการบรรลุผลการดำเนินงานมากที่สุด ได้แก่ ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจ
และการเรียนรู้ โดยมีจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลการดำเนินงาน 3 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักที่ 
นำมาดำเนนิการทั้งหมด 16 ตัวชี้วดั คิดเป็นร้อยละ 18.75 และคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 18 ตัวชี้วัด ซึ่งสามารถสรุปผล
การดำเนินงานจำแนกเป็นรายด้านพอสังเขปได้ ดังนี้ 

ด้านมหานครปลอดภัย กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้ 103 ตัวชี้วัด หน่วยงานนำไป
ดำเนินการทั้งสิ้น 98 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 95.15 ซ่ึงในช่วงครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีตัวชี้วัดที่บรรลุผล 
3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 2.91 อยู่ระหว่างดำเนินการ 95 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.24 และหน่วยงานไม่ได้
นำไปดำเนินการ 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 4.85 ตัวชี้วัด โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการในมิติที่ 1.6 
ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ 33 ตัวชี้วัด ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการทั้งหมด         
ผลการดำเนินงานสำคัญของด้านมหานครปลอดภัย คือ 1) ร้อยละของมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ 
ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 2) ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำเพ่ือลดปัญหาน้ำท่วม 
เนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุนที่ความสูง +3.00 ม.รทก. ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมแล้วเสร็จ 
ประมาณ 78.93 กิโลเมตร สามารถป้องกันน้ำท่วม เนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุนที่ระดับความสูง +3.00 ม.รทก. 
ณ จุดวัดระดับน้ำปากคลองตลาด ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ที่มีแนวป้องกันน้ำท่วม 3) ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล ไดด้ำเนินการคัดกรองภาวะซึมเศร้าผู้รับบริการในคลินิกครอบครัวอบอุ่น 
จำนวน 2003 คน พบกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า จำนวน 67 คน และได้รับการดูแลทั้ง 67 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

อย่างไรก็ตามด้านมหานครปลอดภัยมีตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ. ศ.2564 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เร่งรัดดำเนินการตัวชี้วัด 1) ความสำเร็จของ
การพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร พบว่าอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการออกแบบและจัดทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูล 2) จำนวนคลองที่ถูกฟ้ืนฟู 
ปรับปรุงและคืนสภาพ เพ่ือเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดี พบว่าทุกโครงการสามารถดำเนินการ            
โดยเฉลี่ยได้ร้อยละ 13.33 และ 3) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนา            
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 พบว่า สถานประกอบการ
อาหารให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 7,218 ราย             
จากจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 20,360 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.45  

ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้ 26 ตัวชี้วัด หน่วยงาน
นำไปดำเนินการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งในช่วงครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีตัวชี้วัดที่บรรลุผล 2 ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 7.69 อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.31 โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการ           
ในมิติที่ 2.3  ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ 
13 ตัวชี้วัด ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการทั้ง 13 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานสำคัญของด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
คือ 1) จำนวนคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2) ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ที่กำหนดเป้าหมายไว้ 12.50 สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 12.94 3) จำนวนท่าเรือโดยสารที่
เพ่ิมข้ึนหรือได้รับการปรับปรุง สามารถดำเนินการได้เพ่ิมขึ้น 8 แห่ง  

อย่างไรก็ตามด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบายมีตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เร่งรัดดำเนินการตัวชี้วัด 
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1) ระยะทางที่ได้ดำเนินการนำสายต่าง ๆ ลงใต้ดินช่วงสอง 2) สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบ
ธรรมชาติ 3) พ้ืนที่ (ทางแยก) ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบจราจร 

ด้านมหานครสำหรับทุกคน  กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้ 27 ตัวชี้วัด หน่วยงานนำไป
ดำเนินการทั้ง 24 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 88.89 ซ่ึงในช่วงครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีตัวชี้วัดที่บรรลุผล            
2 ตัวชีว้ัด คิดเป็นร้อยละ 7.41 และอยู่ระหว่างดำเนินการ 22 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 81.48 โดยให้ความสำคัญ
กับการดำเนินงานในมิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่กำหนดตัวชี้วัดไว้ถึง 11 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด             
คือ ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุครบวงจร และอยู่ระหว่างดำเนินการ 
10 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานสำคัญของด้านมหานครสำหรับทุกคน คือ 1) ร้อยละของทางแยกที่ได้รับการออกแบบ
หรือปรับปรุงเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งสำนักการโยธาได้ดำเนินการสำรวจ และออกแบบ  
30 เส้นทาง ถนนและทางเท้า (จำนวน 28 ทางแยก) บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ             
ทุกคน (Universal Design) 2) กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบของกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 3) ร้อยละของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

อย่างไรก็ตามด้านมหานครสำหรับทุกคนมีตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ คือ 1) ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน “คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ” ระดับทองขึ้นไป  2) รอ้ยละของผู้สูงอายุที่มี               
ชื่อในทะเบียนราษฎร์ที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปได้รับทราบสิทธิ 3) ร้อยละ
ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย 
  ด้านมหานครกระชับ กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้ 12 ตัวชีว้ัด หนว่ยงานนำไปดำเนนิการเพียง 
4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 ไม่ได้ดำเนินการ 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 เนื่องจากโครงการสำคัญที่           
ถูกกำหนดให้เป็นโครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 
พ.ศ. 2564 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทำให้ไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งในช่วงครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           
มีตัวชี้วัดที่บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 8.33 คือ ร้อยละของถนน ตรอก ซอย เป้าหมายซึ่งดำเนินการตรวจสอบ 
การใช้ที่ดินให้เป็นไปตาม กฎหมายและมาตรการทางผังเมืองและมีการสั่งการให้แก้ไข  สามารถดำเนินการได้          
2 สาย (ถนนเพชรอุทัย และถนนเพชรพระราม) เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1 สาย และมีตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 3 ตัวชี้วัดที่คาดว่าเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การดำเนินงานส่วนใหญ่จะบรรลุเป้าหมายตามที่
กำหนด เนื่องจากตัวชี้วัดส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นงานประจำ โดยเฉพาะร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่
เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน นอกจากนีห้น่วยงานได้กำหนดตัวชี้วัดสนับสนุน
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้าน 4 มหานครกระชับ ที่สำคัญ ได้แก่ 1) ระดับความสำ
เสร็จของกิจกรรมการพัฒนาจากการศึกษารอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ได้รับการผลักดันสู่การปฏิบัติ 
2) ระดับความสำเร็จในการบูรณาการ (integration) และการทำงานร่วมกัน (Collaboration) ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ตามผังแม่บทการฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่า และ 3) ระดับความสำเร็จในการกำหนดการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี
และพ้ืนที่ต่อเนื่อง เพ่ือผลักดันผลการศึกษาฯ การพัฒนาในพ้ืนที่ศูนย์ชุมชนย่อยสู่การปฏิบัติ   

อย่างไรก็ตามด้านมหานครกระชับมีตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เร่งรัดดำเนินการตัวชี้วัดจำนวนการละเมิด
กฎหมาย และมาตรการทางผังเมือง ในพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม ไม่เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
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ด้านมหานครประชาธิปไตย  กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้ 10 ตัวชี้วัด หน่วยงานนำไป
ดำเนินการ 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งในช่วงครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด 
และหน่วยงานไม่ได้นำไปดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด คือ 1) มีกระบวนการสอบสวนและลงโทษที่รวดเร็วโปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่ได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมสำคัญเพ่ือผลักดันตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักของ
เป้าประสงค์ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  และ 2) จำนวนประเด็นการพัฒนา
ตามวิสัยทัศน์ กทม. ๒๕๗๕ ที่ได้รับการผลักดันโดยกลุ่มประชาคม/เครือข่ายพลเมือง  เนื่องจากไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับการดำเนินโครงการสนับสนุนเครือขายพลเมือง
ขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ โดยผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 
ปัจจัยภายใน คือ การปรับลดงบประมาณสำหรับดำเนินการด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และ
หน่วยงานกรุงเทพมหานครยังไม่สามารถบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติได้มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งหลาย
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีการลดทอนความเข้มข้นของตัวชี้วัดลงอยู่ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 
และปัจจัยภายนอก คือ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการประกาศใช้พระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่งดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนหมู่มากที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด             
ทำให้มีการชะลอโครงการ/กิจกรรม หรือลดทอนเป้าหมายลง ทีค่าดว่าจะส่งผลกระทบต่อการประเมินความสำเร็จ
ของมหานครประชาธิปไตยเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้  กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้ 18 ตัวชี้วัด 
หน่วยงานนำไปดำเนินการ 16 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 88.89 ซึ่งในช่วงครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีตัวชี้วัดที่
บรรลุผล 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.67 อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 72.22 และหน่วยงาน
ไม่ได้นำไปดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.11 โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการในมิติที่  6.1 เมือง
แห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ 12 ตัวชี้วัด สามารถดำเนินการได้บรรลุ 2 ตัวชี้วัด คือ 1) 
กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงและพัฒนาคงไว้ซึ่งคุณภาพ และมาตรฐานของตลาด สามารถดำเนินการได้ 12 แห่ง
ครบตามเป้าหมาย 2) จำนวนช่องทางการตลาดที่จำหน่ายสินค้าเกษตร สามาถดำเนินการได้ 3 ช่องทางตามเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงานสำคัญของด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ คือ จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์
เรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องทาง/ปี สามารถดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัย
ผ่านแอปพลิเคชัน Happy Bangkok   

อย่างไรก็ตามด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้มีตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการผลักดัน   
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ                 
เร่งรัดดำเนินการตัวชี้วัด 1) จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม               
และ 2) จำนวนกิจกรรม/ช่องทางสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุม
นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ   

ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้ 34 ตัวชี้วัด หน่วยงาน
นำไปดำเนินการ 31 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 91.18 ซ่ึงในช่วงครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีตัวชี้วัดที่บรรลุผล              
4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.76 อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 79.41 และหน่วยงานไม่ได้นำไป
ดำเนินการ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 8.82 โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการในมิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ 
ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ 14 ตัวชี้วัด หน่วยงานนำไปดำเนินการ 13 ตัวชีว้ัด สามารถดำเนินการได้บรรลุ 3 ตัวชี้วัด  
ผลการดำเนินงานสำคัญของด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร คือ 1) มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานทางกฎหมายของกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวทางขั้นตอนกฎหมาย (ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 
จำนวน 1 ฉบับ 2) ความสำเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลและระบบราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานสามารถพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศลูกจ้างประจำเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง                 
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การนำเข้าข้อมูลลูกจ้างประจำ 3) มีการปรับปรุงระบบข้อมูลฐานภาษีให้เป็นปัจจุบัน โดยการสำรวจและปรับปรุง
รายการทีด่ิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุด 

อย่างไรก็ตามด้านการบริหารจัดการเมืองมหานครมีตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เร่งรัดดำเนินการตัวชี้วัด    
1) ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาและวางแนวทางในการออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลางที่สนับสนุน
การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร 2) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และ 3) ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บริการประชาชนและ/หรือเชื่อมโยง
ข้อมูล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

โดยสามารถแสดงการบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบเป็นรายด้านดังแผนภูมิที่แสดงด้านล่างนี้ 
 

แผนภูมิแสดงการบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 จำแนกรายด้าน 

 
ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี  
พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตลุาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
 ปัญหาการจัดทำแผน   

1)  หน่วยงานไม่ได้นำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ 
อย่างครบถ้วน  
 2)  หน่วยงานเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี  
พ.ศ. 2564 
 3) หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
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 ปัญหาการติดตามประเมินผล   
1)  สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีภารกิจจำเป็น เร่งด่วน ส่งผลกระทบต่อการประเมินผลและจัดทำ

รายงานผลการดำเนินงานฯ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
2) ข้อมูลมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลการประเมินในภาพรวมของแผนปฏิบัติ

ราชการกรุงเทพมหานครประจำปีมีความเหมาะสมในการอ้างอิงเฉพาะช่วงเวลาและจะล้าสมัยอย่างรวดเร็ว 
 ปัญหาด้านบุคลากร   

1)  เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญและไม่มีความเข้าใจการรายงานผล  
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี ทำให้การประเมินผลภาพรวม                
ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครขาดความครบถ้วน ชัดเจน 

2)  การปรับเปลี่ยนบุคลากรซึ่งรับผิดชอบในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ –
กรุงเทพมหานครประจำปีทุกปีส่งผลให้การประเมินผลและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า ทำให้ 
ต้องใช้เวลาในการประสานและแก้ไข 
ข้อเสนอแนะ 
 1)  ทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ตลอดจนตรวจสอบความครบถ้วนก่อนส่งให้หน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติ 

2)  ผู้บริหารหน่วยงานควรให้ความสำคัญและกำกับดูแลการนำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปีไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 3)  การกำหนดตัวชี้วัดเพ่ิมของหน่วยงานต้องสอดคล้องและส่งผลสัมฤทธิ์ต่อแผนปฏิบัติราชการ-
กรุงเทพมหานครประจำปีและการพัฒนากรุงเทพมหานคร  
 4)  สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักงบประมาณควรร่วมกันกำหนดกรอบวงเงินในการจัดสรร
งบประมาณเป็นรายยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีและ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานรวมทั้งมีการจัดลำดับของโครงการเร่งด่วน เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน รวมทั้งเหมาะสมกับ
สถานการณ์ทางการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานครด้วย 
 5)  เพ่ือให้การประเมินผลและจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีเป็นไป 
อย่างต่อเนื่อง ควรจัดเจ้าหน้าที่ชุดเดิมดำเนินการเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
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ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 
 

ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย  
 

  ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 

มิต ิ
จำนวนตัวชี้วัด ดำเนินการ 

ไม่ได้ดำเนินการ ผลการดำเนินงานหลัก บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล 
   ดำเนินการ  
1.1 ปลอดมลพิษ 32 2 29 - 1 
1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 12 - 11 - 1 
1.3 ปลอดอุบัตเิหต ุ 6 - 5 - 1 
1.4 ปลอดภยัพิบัต ิ 17 1 16 - - 
1.5 ปลอดอุบัตภิัยจากสิ่งก่อสร้าง 3 - 1 - 2 
1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 33 - 33 - - 

รวมท้ังสิ้น 103 
(ร้อยละ 100) 

3  95 -  5 
คิดเป็นร้อยละ 2.91 92.24 - 4.85 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านที ่1 มหานครปลอดภัย กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้
จำนวน 103 ตัวชี้วัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 98 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 95.15 บรรลุผล  
จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 2.91 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 95 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.24  
ไม่บรรลุผล 0 ตัวชี้วัด และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 4.85 

นอกจากนี้หน่วยงานยังได้กำหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ตัวชี้วัด ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ 

 จำนวนตัวชี้วัด ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 

มิต ิ
สนับสนุนภารกิจ ดำเนินการ 

ไม่ได้ดำเนินการ ของหน่วยงาน/ บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล 
 นโยบายผู้บริหาร  ดำเนินการ  
1.1 ปลอดมลพิษ - - - - - 
1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด - - - - - 
1.3 ปลอดอุบัตเิหต ุ - - - - - 
1.4 ปลอดภยัพิบัต ิ 1 - 1 - - 
1.5 ปลอดอุบัตภิัยจากสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 4 - 4 - - 

รวมท้ังสิ้น 5 
(ร้อยละ 100) 

- 5 - - 
คิดเป็นร้อยละ - 100 - - 

ภาพรวมการดำเนินงานด้านที่ 1 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมและครบถ้วนตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสิ้น 108 ตัวชี้วัด บรรลุผล จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 2.78 อยู่ระหว่างดำเนินการ  
จำนวน 100 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.59 และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 4.63 
 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตาม สยป.02  
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย ประกอบด้วย 6 มิติ 15 เป้าหมาย 39 เป้าประสงค ์103 ตัวชี้วัดหลัก 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ (มี 4 เป้าหมาย 12 เป้าประสงค์ 32 ตัวชี้วัด 87 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 5,039,842,462 บาท/งบประมาณที่ใช้ 1,737,384,049 บาท) 
เป้าหมายที่ 1.1.1 แหล่งน้ำสาธารณะท้ังแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทท่ี 4 (มี 5 เป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัด 34 โครงการ) 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1) คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น  
ภายใต้เงื่อนไข การตรวจวดัคณุภาพน้ำทั้ง  
3 พารามเิตอร์จากจุดเดียวกัน 
    1.1) ร้อยละของจุดตรวจวดันำ้คลองและแม่น้ำ
เจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) 
ไม่น้อยกว่า 2.0 มลิลิกรัมต่อลิตร 
    1.2) ร้อยละของจุดตรวจวดันำ้คลองและแม่น้ำ
เจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ (BOD) ไมเ่กิน 4.0 มลิลิกรมัต่อลิตร 
    1.3) ร้อยละของจุดตรวจวดันำ้คลองและแม่น้ำ
เจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน 
(NH3N) ไม่เกิน 0.5 มลิลิกรัมต่อลติร 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  

 
 
 
 

ร้อยละ 29 
(91 จุด) 

 
ร้อยละ 3 
(9 จุด) 

 
ร้อยละ 2.5 

(7 จุด) 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
 
 
 

ร้อยละ 47.15 
(149 จุด) 

 
ร้อยละ 3.8 
(12 จุด) 

 
ร้อยละ 8.23 

(26 จุด) 

  - จำนวน 5 โครงการ 
- มีจุดตรวจวดัที่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน DO จำนวน 149 จุด 
จาก 316 จุด หรือร้อยละ 
47.15 
- มีจุดตรวจวดัที่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน BOD จำนวน 12 จุด 
จาก 316 จุด หรือร้อยละ 
3.8 
- มีจุดตรวจวดัที่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน NH3N จำนวน 26 
จุด จาก 316 จดุ หรือร้อยละ 
8.23 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

2) จุดตรวจวัดน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา 
มีเพิ่มขึ้น 
ภายใต้เงื่อนไข จดุตรวจวดักระจายครอบคลมุ 
พื้นที่ครบทั้ง 50 เขต และแจ้งผลการตรวจวดั 
แก่สำนักงานเขต 

315 จุด    
316 จุด 

  - จำนวน 1 โครงการ 
- มีการเก็บตัวอย่างน้ำ 
เพื่อตรวจคณุภาพน้ำ 
เป็นประจำทุกเดือนจำนวน 
316 จุด (จากเดิม 310 จุด) 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวม (มี 2 ตัวชี้วัด) 
3) ระบบรวบรวมและระบบบำบดัน้ำเสียรวม 
มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพการให้ 
บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
    3.1) ร้อยละของปริมาณน้ำเสยีชุมชนท่ีระบบ
บำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได ้
    3.2) ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ใน
พื้นที่บริการบำบัดน้ำเสยี 

 
 
 

ร้อยละ 45 
 

ร้อยละ 13.7 

- มีโรงควบคุมคณุภาพน้ำขนาดใหญ่ 8 แห่ง และขนาดชุมชน 12 แห่ง รวมจำนวน 20 แห่ง ความสามารถในการบำบดัน้ำเสีย 
1,136,800 ลบ.ม./วัน เมื่อเทยีบกับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น (การใช้น้ำประปาปี 2563) 2,511,468 ลบ.ม./วัน  
คิดเป็นร้อยละ 45.26 และเมื่อคดิจากปริมาณน้ำเสยีที่บำบัดได้จรงิ 887,296 ลบ.ม./วัน เทียบกับปริมาณน้ำเสียดังกลา่ว  
คิดเป็นร้อยละ 35.33 
- มีโรงควบคุมคณุภาพน้ำท้ังหมดให้บริการครอบคลมุพื้นท่ี 215.6 ตร.กม. เทยีบกับพ้ืนท่ี กทม. 1,568.7 ตร.กม.  
คิดเป็นร้อยละ 13.7 

การแปลงตัวช้ีวัดไปสูร่ะดับหน่วยงาน 
ร้อยละความก้าวหน้าในการก่อสรา้งระบบ 
บำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสยี  
เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ 

 
ร้อยละ 50 

งบประมาณที่ได้รับ 
- งบ กทม.  
305,423,018 บาท 

- งบอุดหนุน 
136,500,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ 
307,114,144.99 บาท 


  
ร้อยละ 47.23 

  - จำนวน 17 โครงการ 
- มีความก้าวหน้าในการ
ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
และระบบรวบรวมน้ำเสีย 
เฉลี่ยทุกโครงการ ร้อยละ 
47.23 โดยโครงการส่วนใหญ ่
อยู่ในข้ันตอนขออนุมัติจ้าง 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

4) จำนวนผลงานการศึกษาเพื่อสง่เสริมนวตักรรม 
การจัดการคุณภาพน้ำ 
(ช่ือผลงานการศึกษา : โครงการพฒันาศูนย์ติดตาม
และควบคมุระบบบำบัดน้ำเสีย (Data Monitoring 
Center) ให้เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
จัดการคณุภาพน้ำ) 

1 เรื่อง 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
ความก้าวหน้า
ร้อยละ 97.9 

  - จำนวน 1 โครงการ 
- อยู่ระหว่างพัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูล เช่ือมต่อข้อมูล แสดงผล
รายงานอัตโนมัติและฝึกอบรม
บุคลากร 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.3 บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน (มี 2 ตัวชี้วัด) 
5) ร้อยละของปริมาณน้ำท่ีผ่านการบำบัดถูกนำ
กลับมาใช้ประโยชน ์
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

ร้อยละ 6.5 
 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
ร้อยละ 7.4 

 

  - จำนวน 2 โครงการ 
- มีการนำน้ำท่ีผ่านการบำบัด
กลับมาใช้ประโยชน์ 64,652 
ลบ.ม./วัน เทียบกับน้ำที่ผ่าน 
การบำบัดทั้งหมด 873,251 
ลบ.ม/วัน. คิดเป็นร้อยละ 7.4 

6) ความสำเร็จของการพัฒนาปรบัปรุงฐานข้อมูล 
ผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานคร 

มีการจัดทำข้อมลู
เชิงประจักษ์ด้าน
ประสิทธิภาพของ
ฐานข้อมูล 10 ข้อ 

งบประมาณทีไ่ด้รับ 
20,000,000 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

  
ความก้าวหน้า
ร้อยละ 64 

  - จำนวน 3 โครงการ 
- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดทำ
ฐานข้อมูลและประสานงาน 
กับการประปานครหลวง 
เพื่อแลกเปลีย่นข้อมูลผู้ใช้น้ำ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.4 ป้องกันและลดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด รวมถึงส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (มี 2 ตัวชี้วัด) 
7) ปริมาณน้ำเสียเพิม่ขึ้นในอัตราที่ลดลงเทียบกับ 
ปีฐาน 

ไม่เกิน 
ร้อยละ +2.72 

- มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นท้ังหมดในเขตกรุงเทพมหานคร 2,511,468 ลบ.ม./วัน เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำเสียปีที่ผ่านมา 2,600,092 
ลบ.ม./วัน คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้ของปริมาณน้ำเสียต่อปีร้อยละ -3.41 
 

การแปลงตัวช้ีวัดไปสูร่ะดับหน่วยงาน 
ร้อยละความสำเรจ็ในการส่งเสรมิการจัดการน้ำเสีย
ภาคประชาชนท่ีมีการดำเนินการครบ 4 กิจกรรม 

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
ร้อยละ 100 

   - จำนวน 1 โครงการ 
- ดำเนินการครบทั้ง  
4 กิจกรรมแล้ว ได้แก่  
1) ส่งเสริมการประหยัดน้ำใช้
เพื่อลดปรมิาณน้ำเสีย  
2) ส่งเสริมการบำบัดน้ำเสยี
ขั้นต้นจากครัวเรือน  
3) ส่งเสริมดแูลระบบบำบดั 
น้ำเสียให้แก่สถานประกอบการ  
4) ส่งเสริมการนำน้ำที่ผ่าน
การบำบัดหมุนเวียนกลับมาใช้
โดยภาคประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม คือ สถานประกอบการ
และชุมชนในพื้นที่ 50 เขต 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

8) ระดับการมสี่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหาร
จัดการระบบบำบดัน้ำเสีย  
วิธีการคำนวณ 
    8.1) หนว่ยงานมกีารเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้ภาคเอกชนทราบเป็นประจำ 
ทุกไตรมาส คะแนน (ร้อยละ) 20 
    8.2) หนว่ยงานจัดให้มีช่องทางให้ภาคเอกชนได้แสดง 
ความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลหรือคำปรึกษาในการบริหารจัดการ
ระบบบำบัดนำ้เสีย คะแนน (ร้อยละ) 30 
    8.3) หนว่ยงานจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
ภาคเอกชน หรือให้ภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบำบัดนำ้เสีย 
คะแนน (ร้อยละ) 40 
    8.4) หนว่ยงานดำเนินการให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนหรือ 
เป็นหุ้นส่วนกับกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสีย เช่น ร่วมลงทุนเป็นผู้ให้บริการบริหารระบบ  
หรือก่อสร้างงานโยธา คะแนน (ร้อยละ) 10 

ระดับที่ 4  
ความร่วมมือ 
(รวม 100 
คะแนน) 

- มีการส่งเสริมใหภ้าคเอกชนมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในระดับที่ 4 ความร่วมมือ (รวม 60 คะแนน)  
แบ่งเป็น ได้ดำเนินการแล้ว (1) เผยแพร่ข่าวสารฯ ได้ 20 คะแนน 

 (2) จัดให้มีช่องทางแสดงความคดิเห็น ได้ 30 คะแนน 
 (3) ให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน/เป็นหุ้นส่วนในการบำบดัน้ำเสียได้ 10 คะแนน 

 ยังไมไ่ดด้ำเนินการ (1) จัดประชุมกับภาคเอกชนหรือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน หัก 40 คะแนน 

การแปลงตัวช้ีวัดไปสูร่ะดับหน่วยงาน 
จำนวนภาคเอกชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมหรือช่องทาง 
ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วม 

10 บริษัท ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
17 ราย 

   - จำนวน 3 โครงการ 
- มีภาคเอกชนท่ีมีส่วนร่วม 
ในการบำบัดน้ำเสีย ดังน้ี 
(1) ได้รับการเผยแพร่ข่าวสาร 
รวม 7 ราย 
(2) เสนอปัญหาและแสดง 
ความคิดเห็น รวม 10 ราย 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายให้เอื้อต่อการจัดการคุณภาพน้ำของเมือง (มี 1 ตัวชี้วัด) 
9) ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศผูป้ระกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 
ในกรุงเทพมหานคร 

มีฐานข้อมูลเป็น
ระบบสารสนเทศ 

1 ฐานข้อมูล 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
ความก้าวหน้า
ร้อยละ 60 

  - จำนวน 1 โครงการ 
- อยู่ระหว่างขั้นตอน 
การออกแบบและจดัทำ 
ระบบการเชื่อมโยงข้อมลู 
ปรับปรุง และแกไ้ขข้อมูล 

เป้าหมายที่ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ (มี 3 เป้าประสงค ์11 ตัวชี้วัด 38 โครงการ) 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.2.1 การจัดการมูลฝอยท่ีต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ (มี 4 ตัวชี้วัด) 
10) ร้อยละของมลูฝอยท่ีคดัแยกจากแหล่งกำเนดิ 
และนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 
(2,419.97 ตันต่อวัน) 
 

ร้อยละ 30 
(3,145.96 ตัน 

ต่อวัน) 

งบประมาณที่ได้รับ  
2,203,200บาท

งบประมาณที่ใช้ไป
943,000 บาท 

 
 

  
ร้อยละ 44.08 
(3,486.75  

ตัน/วัน) 

  อยู่ระหว่างรวบรวมปรมิาณ 
มูลฝอยจาก 50 สำนักงานเขต 
ปริมาณมูลฝอยนำไปใช้
ประโยชน์ท่ีแหล่งกำเนิด 
เดือนตุลาคม 2563 –
กุมภาพันธ์ 2564  
รวม 3,486.75 ตัน/วัน 
แบ่งเป็น 
- ขยะรีไซเคิล 2,730.64 ตัน
ต่อวัน 
- ขยะอินทรีย์ 756.11 ตัน 
ต่อวัน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

11) ร้อยละชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีมีการจัดการมูลฝอย
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (339 แห่ง) 

ร้อยละ 15 
(390 แห่ง) 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
ร้อยละ 99.74 

(389 แห่ง) 

  อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริม
เครือข่ายลดและคัดแยก 
มูลฝอยในพ้ืนท่ี 50 เขต 

12) ร้อยละของมลูฝอยอันตรายทีค่ัดแยกจาก
แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560  
(993 ตันต่อปี) 

ร้อยละ 18 
(1,171.74 ตัน 

ต่อปี) 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
ร้อยละ 5.87 
(382.48 ตัน) 

  ปริมาณมลูฝอยอันตรายทีร่วบรวม
ได้จาก 50 สำนักงานเขต  
และสำนักสิ่งแวดล้อมท่ีจัดเก็บ
ได้และรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัด
มูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และ
สายไหม เดือนตุลาคม 2563 –  
กุมภาพันธ์ 2564 เท่ากับ 
382.48 ตัน 

13) ร้อยละของมลูฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่คัดแยก 
จากแหล่งกำเนดิเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560  
(138 ตันต่อปี) 

ร้อยละ 10 
(151 ตันต่อปี) 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
ร้อยละ 4.97 
(75.08 ตัน) 

  ปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส ์
ที่คัดแยกจาก 50 สำนักงานเขต 
และสำนักสิ่งแวดล้อมและนำส่ง
ศูนย์กำจัดมลูฝอยทั้ง 3 แห่ง
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 เท่ากับ 
75.08 ตัน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.๒.2 การจัดการมูลฝอยที่กลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ (มี 2 ตัวชี้วัด) 
14) ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกีย่วกับมูลฝอยตกค้าง 
ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาทีก่ำหนด 

ร้อยละ 100 งบประมาณที่ได้รับ 
1,501,084,478 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป
451,424,119 บาท 

  
ร้อยละ 100 

 

  อยู่ระหว่างรวบรวมจำนวน
ร้องเรียนของประชาชน 

15) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
จัดการมลูฝอยกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 95 ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
 

  อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูล 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.๒.3 การจัดการมูลฝอยท่ีปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ (มี 5 ตัวชี้วัด) 
16) ร้อยละของปรมิาณมูลฝอยท่ีนำเข้ากำจัด 
ที่ปลายทางลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560  
(10,526.92 ตันต่อวัน) 

ร้อยละ 8 
(9,684.76 ตัน 

ต่อวัน) 

งบประมาณที่ได้รับ 
1,823,663,300 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
528,647,739 บาท

  
ลดลงร้อยละ 

0.15 

  ปริมาณมูลฝอยท่ีนำเข้ากำจัด 
ที่ศูนย์กำจัดมลูฝอย 3 แห่ง
ปริมาณมูลฝอยเดือนตลุาคม 
2563 – กุมภาพันธ์ 2564 
เฉลี่ย 8,617.33 ตันต่อวนั 

17) ร้อยละของมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเช้ือ
ได้รับการกำจดัอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ร้อยละ 100 
 

งบประมาณที่ได้รับ 
280,066,968 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป 
120,705,809 บาท

  
ร้อยละ 100 

 

  อยู่ระหว่างรวบรวมปรมิาณ 
มูลฝอยของเสียอันตราย  
มูลฝอยติดเชื้อ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

18) ร้อยละของมลูฝอยท่ีกลับไปใช้ประโยชน์ 
ที่ศูนย์กำจัดมลูฝอยเพิ่มขึ้น เมื่อเทยีบกับปี 2560  
(1,436 ตันต่อวัน) 

ร้อยละ 30 
(1,866.80 ตัน 

ต่อวัน) 

งบประมาณที่ได้รับ
735,157,500 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
267,760,579 บาท 

  
ร้อยละ 18.34 

  ปริมาณมูลฝอยที่กลบัมาใช้
ประโยชน์ฯ เดือนตุลาคม 2563 
– กุมภาพันธ์ 2564  
เฉลี่ย 1,699.37 ตันต่อวัน 

19) ปรมิาณไขมันที่จดัเก็บได้นำไปกำจัดและแปรรูป 
อย่างถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี  2560 
(41,509 ลบ.ม.) 

45,000 ลบ.ม. งบประมาณที่ได้รับ 
59,739,100 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
23,816,369 บาท 

  
27,327 ลบ.ม. 

  ปริมาตรไขมันเดือนตลุาคม 
2563 – กุมภาพันธ์ 2564 
จำนวน 27,327 ลบ.ม. 

20) ปรมิาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล 12,000 ตันต่อป ี งบประมาณที่ได้รับ 
137,032,823 บาท 

งบประมาณที่ใช้ไป 
36,972,289 บาท 

  
4,768.62 ตัน 

 

  ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกาก
ตะกอนสิ่งปฏิกลูเดือนตุลาคม 
2563 –กมุภาพันธ์ 2564 
จำนวน 4,768.62 ตัน  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (มี 3 เป้าประสงค์ 8 ตัวชี้วัด 11 โครงการ ) 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด (มี 2 ตัวชี้วัด) 
21) ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษ 
ทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมือ่เทียบกับ 
ปีฐาน (ปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๒๓.๓๙) 
 

ลดลงร้อยละ ๔ 
(หรือไม่เกิน 

ร้อยละ ๑๙.๓๙) 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
ลดลงร้อยละ 

22.73 

  ตรวจวัดรถยนต์ควันดำ  
จำนวน 4,814 คัน พบว่า 
มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน  
จำนวน 32 คัน คดิเป็นร้อยละ 
0.66 หรือลดลงร้อยละ 22.73  
เมื่อเทียบกับปีฐาน 

22) ร้อยละของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองได้รับ 
การควบคุม 
 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณที่ได้รับ 
544,175 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 


  
ร้อยละ 100 

  แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองได้รับ 
การควบคุม ดังนี ้
1. ยานพาหนะ จำนวนเป้าหมาย 
29,457 คัน สามารถควบคุมได้ 
จำนวน 65,179 คัน  
คิดเป็นร้อยละ 100 
(ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564) 
2. เฝา้ระวังการเผาไหม้ในท่ีโล่ง
คิดเป็นร้อยละ 100 
3. เข้มงวดการตรวจสอบ
มาตรการควบคุมฝุ่นละออง 
จากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
ได้แก่ โครงการก่อสร้าง 
อาคารชุดหรือคอนโดมเินียม 
หรือห้างสรรพสินคา้ และ
รถไฟฟ้า จำนวนเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       106 โครงการสามารถควบคุม
ได้จำนวน 209 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
4. เฝา้ระวังมลพิษทางอากาศ
จากสถานประกอบการทีม่ ี
หม้อไอน้ำ 52 แห่ง  
จากการสำรวจข้อมลูมลพิษ
อากาศจากการประกอบกิจการ
โรงแรม 309 แห่ง โดยสำรวจ
และศึกษาข้อมลูเบื้องต้น 
ของการจัดการหม้อไอน้ำ 
ในสถานประกอบกิจการโรงแรม 
คิดเป็นร้อยละ 100 

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๒ เฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ (มี 5 ตัวชี้วัด) 
23) ร้อยละของจำนวนข้อมลูคุณภาพอากาศที่ม ี
การตรวจวดัในพ้ืนท่ีทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ร้อยละ ๙๕ งบประมาณที่ได้รับ  
38,256,500 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

  
ร้อยละ 90.75 

  จำนวนข้อมูลคณุภาพอากาศ 
ที่มีการตรวจวัดในพ้ืนท่ีทั่วไป
ช่วงวิกฤตผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
จำนวน 4,701 ข้อมูลจากการ
ตรวจวัด จำนวน 5,180 ข้อมูล 
คิดเป็นร้อยละทีผ่่านเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ 90.75 
(ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564) 
 
 
 



15 
 

   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

24) ร้อยละของจำนวนข้อมลูค่าเฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง  
ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10)  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) 
 
 
 

ร้อยละ ๙๙ ตัวชี้วัดที่ 23 – 26  
ใช้งบประมาณยอด

เดียวกัน 

  
ร้อยละ 96.87 

  จำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง ของฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 
1,393 ข้อมูล จากการตรวจวัด 
จำนวน 1,438 ข้อมูล คิดเป็น
ร้อยละทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 96.87 
(ข้อมูล ณ มีนาคม 2564) 

25) ร้อยละของจำนวนข้อมลูค่าเฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง  
ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) 
 
 
 

ร้อยละ ๙๒   
ร้อยละ 88.41 

  จำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 
ช่ัวโมงของฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 
4,516 ข้อมูล จากการตรวจวัด 
จำนวน 5,108 ข้อมูล คิดเป็น
ร้อยละทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 88.41 
(ข้อมูล ณ มีนาคม 2564) 

26) ร้อยละของจำนวนข้อมลูค่าเฉลี่ย ๘ ช่ัวโมง  
ของก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
(เทียบกับข้อมูลทั้งหมด) 
 
 

ร้อยละ ๙๙   
ร้อยละ 100 

  จำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง
ของก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน จำนวน 3,589 
ข้อมูล จากการตรวจวัด จำนวน 
3,589 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

27) ร้อยละของการรายงานผลกระทบต่อสุขภาพ 
จากมลพิษทางอากาศ 
 
 

ร้อยละ ๕๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
ร้อยละ 100 

  การรายงานผลกระทบต่อ
สุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 
โดยกลุม่เป้าหมายการรายงาน
เป็นผู้ป่วยท่ีรับผลกระทบ 
จากมลพิษทางอากาศ ไดแ้ก่  
โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคตา  
โรคผิวหนัง และโรคมะเร็ง 
ที่มารับบริการในคลินิกโรค
ทางเดินหายใจ คลินิกอายุรกรรม 
หรือคลินิกเวชกรรมในโรงพยาบาล
สังกัดสำนักการแพทย์  
การรายงานฯ ประกอบด้วย  
1. การรายงานสถานการณ์
ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
ในช่วงที่มีค่าระดับฝุ่นละออง 
(PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
เกินค่ามาตรฐาน และ 
2. การรายงานผู้บริหาร
โรงพยาบาล และ/หรือผู้บริหาร
สำนักการแพทย์เป็นรายสัปดาห์ 
ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – 
31 มีนาคม 2564 รวม 18  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

สัปดาหโ์ดยไตรมาสที่ 1  
สำนักการแพทยไ์ด้รายงาน 
สถานการณ์ฝุ่นละออง (PM2.5) 
จำนวน 4 สัปดาห์ คิดเป็น 
22.22 ในไตรมาสที่ 2 
โรงพยาบาลในสังกัด 
สำนักการแพทยไ์ด้รายงาน
สถานการณ์ผลกระทบจาก
มลพิษทางอากาศในช่วงที่มี 
ค่าระดบัฝุ่นละออง (PM2.5)  
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกิน 
ค่ามาตรฐาน ตั้งแต่สปัดาห์ที่ 5  
ถึงสัปดาห์ที่ 18 จำนวน 14 
สัปดาห์ คดิเป็นร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
28) จำนวนเครือข่ายความร่วมมอืการบริหาร 
จัดการมลพิษทางอากาศ 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
๕ เครือข่าย 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
5 เครือข่าย 

  เครือข่ายความรว่มมือการบริหาร
จัดการมลพิษทางอากาศจำนวน  
5 เครือข่าย ได้แก ่
1. กองบังคับการตำรวจจราจร 
2. กรมการขนส่งทางบก 
3. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
4. กรมควบคุมมลพิษ 
5. คณะทำงานตดิตามตรวจสอบ
โครงการกอ่สร้างอาคารใหเ้ป็นไปตาม
มาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียง
ในรายงานการประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

เป้าหมายที่ ๑.๑.๔ กรุงเทพมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq) (มี 1 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 4 โครงการ) 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (มี 4 ตัวชี้วัด) 
29) ร้อยละของจำนวนข้อมลูระดบัเสียงค่าเฉลี่ย ๒๔ 
ช่ัวโมง (Leq) ที่มีการตรวจวดัผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 

ร้อยละ ๖๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
ร้อยละ 100 

  จำนวนข้อมูลระดับเสียงค่าเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง (Leq) ที่มีการตรวจวัดผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 10 ข้อมูล 
จากการตรวจวัด จำนวน 10 ข้อมูล 
คิดเป็นร้อยละทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 100 โดยมผีลการตรวจวดั
อยู่ระหว่าง 56.4 – 60.6 เดซิเบลเอ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
30) ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่มีระดับเสียง 
จากปลายท่อผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

  
ร้อยละ 100 

  จำนวนยานพาหนะที่มรีะดับเสยีง
จากปลายท่อผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน 384 คัน จากการตรวจวดั 
จำนวน 384 คัน คิดเป็นร้อยละที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 

31) ร้อยละของจำนวนโครงการกอ่สร้างได้รับการ
ควบคุมเสยีงให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร
และกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

  
 

  มีหนังสือแจ้งเตือนให้เจา้ของ
โครงการก่อสร้างอาคารจัดส่ง
รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมโดยให้ปฏิบัตติาม
อย่างเคร่งครัด และอยูร่ะหว่าง
ขั้นตอนการลงพื้นที่เพ่ือตรวจสอบ
โครงก่อสรา้ง 

32) ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
มลภาวะทางเสียงลดลง  
(ปีฐาน ๒๕๕๗ = ๑,๖๖๑ เรื่อง) 

ลดลงร้อยละ ๒๐ 
(หรือไม่เกิน 

๑,๓๒๙ เรื่อง) 
 

งบประมาณที่ได้รับ 
171,400 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

    
หน่วยงาน
ปรับเปลี่ยน
ตัวช้ีวัดเป็น 
“ร้อยละของ

ของเรื่อง
ร้องเรียนเหตุ

รำคาญ
เกี่ยวกับ 

ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน 
เข้าสู่ระบบการตรวจสอบ 
เรื่องร้องเรียนของสำนักงาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
สำนักอนามัย ศึกษาข้อมลูเพิ่มเติม
และประสานนดัหมายผูเ้กี่ยวข้อง
ก่อนลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ตามที่ร้องเรยีนและตรวจวดั 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
      มลภาวะทาง

เสียงของ 
สถาน

ประกอบการ
กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ได้รับการร้อง

ขอจาก
สำนักงานเขต 

ไดร้ับการ
ตรวจสอบ 

และรายงานผล” 

ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร ์
วิเคราะหผ์ล เปรียบเทียบผลตามขอ้
กฎหมาย สรุปผลและจดัทำรายงาน
ผล โดยมเีรื่องร้องเรียนทีไ่ดร้ับการ
ตรวจสอบและรายงานผล 3 เรื่อง  
จากเรื่องร้องเรยีนเข้าสูร่ะบบฯ 
6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 
 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.1 ทั้งสิ้น 32 ตัวช้ีวัด - 2 29 - 1  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด (มี 2 เป้าหมาย 4 เป้าประสงค์ 12 ตัวชี้วดั ๔๗ โครงการ รวมงบประมาณท่ีได้รับ 89๓,๗๙๓,๘๗๕ บาท/งบประมาณที่ใช้ 
399,009,966.01 บาท) 
เป้าหมายที่ 1.2.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มี 1 เป้าประสงค์ 7 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1 เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม (มี ๗ ตัวชี้วัด) 
1) จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)  
ด้านความปลอดภยัที่ไดร้ับการติดตั้งต่อปี 
 

700 กล้อง งบประมาณที่ได้รับ 
389,090,900  

บาท 
งบประมาณที่ใช้ 

339,122,862.01 
บาท

 

 

 
(5,780 กล้อง  
อยู่ในระหว่าง 
การเช่ือมต่อ
กระแสไฟฟ้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังน้ี 
1. โครงการจัดหาพร้อมตดิตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตพระราชฐาน 
901 แลนด์ (นางเลิ้ง) ระยะที่ 1  
ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 – 
2565) วงเงินโครงการ 169,595,000 
บาท งบประมาณปี 2564 จำนวน 
28,000,000 บาท (โครงการเพิม่เติม) 
2. โครงการจัดหาพร้อมตดิตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตพระราชฐาน 
901 แลนด์ (นางเลิ้ง) ระยะที่ 2 
ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 – 
2565) วงเงินโครงการ 18,642,000 
บาท งบประมาณปี 2564 จำนวน 
1,000,000 บาท (โครงการเพิม่เติม) 
3. โครงการจัดหาพร้อมตดิตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย
บริเวณพื้นท่ีสุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนใน
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

พื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง (จำนวน 382 กล้อง) 
ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 – 
2565) วงเงินโครงการ 54,770,000 บาท 
ได้รับงบประมาณปี 2563 จำนวน 
33,540,200 บาทส่วนท่ีเหลือผกูพัน
งบประมาณปตี่อไป จำนวน 9,260,000 บาท 
4. โครงการจัดหาพร้อมตดิตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย
บริเวณพื้นท่ีสุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนใน
พื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก (จำนวน 481 
กล้อง) ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี  (ปี 2562 
– 2565) วงเงินโครงการ 64,900,000 บาท 
ได้รับงบประมาณปี 2563  จำนวน 
43,925,100 บาท ส่วนท่ีเหลือผูกพัน
งบประมาณปีต่อไป จำนวน 12,054,900 บาท 
5. โครงการจัดหาพร้อมตดิตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย
บริเวณพื้นท่ีสุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชน 
ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ (จำนวน 446 
กล้อง) ระยะเวลาดำเนินการ 4 ป ี 
(ปี 2562 – 2565) วงเงินโครงการ 
54,200,000 บาท ได้รับงบประมาณปี 
2563  จำนวน 41,080,000 บาท 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

ส่วนท่ีเหลือผูกพันงบประมาณปตีอ่ไป 
จำนวน 4,600,000บาท 
6. โครงการจัดหาพร้อมตดิตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย
บริเวณพื้นท่ีสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
ในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ (จำนวน 480 กล้อง) 
ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี  (ปี 2563 – 
2564) วงเงินโครงการ 51,235,000 บาท 
ได้รับงบประมาณปี 2563  จำนวน 
12,176,600 บาท งบประมาณปี 2564  
จำนวน 39,058,400 บาท 
7. โครงการจัดหาพร้อมตดิตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย
บริเวณพื้นท่ีสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ (จำนวน 540 กล้อง) 
ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 – 
2564) วงเงินโครงการ 56,988,000 บาท 
ได้รับงบประมาณปี 2563  จำนวน 
12,365,000 บาท งบประมาณปี 2564  
จำนวน 44,623,000 บาท 
8. โครงการจัดหาพร้อมตดิตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย
บริเวณพื้นท่ีสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

ในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ (จำนวน 510 
กล้อง) ระยะเวลาดำเนินการ 2 ป ี 
(ปี 2563 – 2564) วงเงินโครงการ 
53,958,000 บาท ได้รับงบประมาณปี 
2563  จำนวน 12,7239,400 บาท 
งบประมาณปี 2564 จำนวน 
41,718,600 บาท 
9. โครงการจัดหาพร้อมตดิตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย
บริเวณพื้นท่ีสุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชน 
ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ (จำนวน 475 กล้อง) 
ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 – 
2565) วงเงินโครงการ 63,450,000 บาท 
ได้รับงบประมาณปี 2563  จำนวน 
43,670,000 บาท ส่วนท่ีเหลือผูกพัน
งบประมาณปีตอ่ไป จำนวน 9,820,000 บาท 
10. โครงการจดัหาพร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยบริเวณพื้นท่ีสุ่มเสี่ยง 
และบรเิวณชุมนมุชนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ 
(จำนวน 420 กล้อง)ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ปี (ปี 2562 – 2565) วงเงินโครงการ 
58,980,000 บาท 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

ได้รับงบประมาณปี 2563  จำนวน 
38,945,300 บาท ส่วนท่ีเหลือผูกพัน
งบประมาณปีต่อไป จำนวน 10,380,000 บาท 
11. โครงการจดัหาพร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยบริเวณพื้นท่ีสุ่มเสี่ยง 
และบรเิวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรงุธนเหนือ 
(จำนวน 449 กล้อง) ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ปี (ปี 2562 – 2565) วงเงินโครงการ 
59,780,000 บาท ได้รับงบประมาณปี 
2563  จำนวน 41,040,000 บาท 
ส่วนท่ีเหลือผูกพันงบประมาณปตีอ่ไป 
จำนวน 9,020,000 บาท 
12. โครงการจดัหาพร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจดุ
เปลี่ยนถ่ายการเดินทาง (ล้อ - ราง - เรือ) 
(จำนวน 192 กล้อง) ระยะเวลาดำเนินการ 
2 ปี  (ปี 2563 – 2564) วงเงินโครงการ 
66,722,000 บาท ได้รับงบประมาณปี 
2563  จำนวน 18,600,000 บาท 
งบประมาณปี 2564  จำนวน 
48,122,000 บาท 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

13. โครงการจดัหาพร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยบริเวณพื้นท่ีสุ่มเสี่ยง 
ต่อการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ีกลุ่มกรุงเทพ
กลาง(จำนวน 450 กล้อง) ระยะเวลา
ดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 – 2564) 
วงเงินโครงการ 49,447,000 บาท 
ได้รับงบประมาณปี 2563 จำนวน 
12,302,200 บาท งบประมาณปี 2564  
จำนวน  37,144,800 บาท 
14. โครงการจดัหาพร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยบริเวณพื้นท่ีสุ่มเสี่ยง 
ต่อการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ีกลุ่มกรุงเทพ
ตะวันออก (จำนวน 400 กล้อง) ระยะเวลา
ดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 – 2564) 
วงเงินโครงการ 61,511,000 บาท 
ได้รับงบประมาณปี 2563  จำนวน 
12,302,200 บาท งบประมาณปี 2564  
จำนวน 49,208,800 บาท 
15. โครงการจดัหาพร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยบริเวณพื้นท่ีสุ่มเสี่ยง 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

ต่อการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ีกลุ่มกรุงเทพ
เหนือ (จำนวน 555 กล้อง) ระยะเวลา
ดำเนินการ 2 ปี  (ปี 2563 – 2564) 
วงเงินโครงการ 57,257,000 บาท 
ได้รับงบประมาณปี 2563 จำนวน 
12,176,600 บาท งบประมาณปี 2564   
จำนวน 45,080,400 บาท 

2) ร้อยละความสำเร็จของการแกไ้ขกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยให้สามารถ 
ใช้การได้ภายใน 24 ช่ัวโมง เมื่อได้รับการแจ้ง 
หรือตรวจพบ 
 

 

ร้อยละ 100 
 

งบประมาณที่ได้รับ 
500,669,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ 
59,887,104 บาท

 

  
 

   จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ด้าน
ความปลอดภัย ท้ังหมด 53,146 กล้อง 
หน่วยงานมีรายงานตรวจสอบการทำงาน
ทั้งหมดเป็นประจำและพบว่า กลอ้งค้าง/
ชำรุด  14,376 ครั้ง เก็บข้อมูลตัง้แต่เดือน
ตุลาคม  2563 – กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี ้
1. เดือนตลุาคม 2563 ค้าง/ชำรดุ 4,142  ครั้ง 
2. เดือนพฤศจิกายน 2563 ค้าง/ชำรุด 
2,873  ครั้ง 
3. เดือนธันวาคม 2563 ค้าง/ชำรุด 
2,538 ครั้ง 
4. เดือนมกราคม 2564 ค้าง/ชำรุด  
2,483 ครั้ง 
5. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ค้าง/ชำรุด 
2,340 ครั้ง 
ใช้งานปกติ 14,376 ครั้ง คดิเป็นรอ้ยละ 100  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการขอข้อมูล
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในด้านความ
ปลอดภัย 

 

ร้อยละ 80 ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
 

  อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมลู 
ผลสำรวจความพึงพอใจ 
ของประชาชนต่อการให้ 
บริการศูนย์บริหารจัดการ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) 

4) ร้อยละความสำเร็จของการตดิตั้งและ/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่าง 
 

ร้อยละ 90 ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
 

  แผนการตดิตั้งและซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ 
เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต 
และสำนักการโยธา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
- แผนการติดตั้ง 1,469 ดวง 
- แผนการซ่อมแซม 23,958 
ดวง รวม 25,427 ดวง 
ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 
2564 (ข้อมลู ณ วันที่ 22 
มีนาคม 2564) ตดิตั้งได้ 
568 ดวง ซ่อมแซมได้ 
18,366 ดวง รวม 18,934 
ดวง 
- แผนการติดตั้ง 1,469 ดวง  
ติดตั้งได้ 568 ดวง  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

คิดเป็นร้อยละ 38.67 
- แผนการซ่อมแซม 23,958 
ดวง ซ่อมแซมได้ 18,934 
ดวง คิดเป็นร้อยละ 76.66   
- ผลงานรวมการติดตั้งไฟฟ้า
และซ่อมแซมไฟฟ้า  
คิดเป็นร้อยละ 57.67 

5) ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยทีไ่ด้รบัการลดเง่ือนไข
ความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
ร้อยละ 52.96   

 

  1. โครงการสำรวจและประเมิน
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม 
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 
2. โครงการบูรณาการ
ดำเนินงานด้านความปลอดภัย
เชิงพื้นที ่ 
(ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 
สำนักเทศกิจได้ร่วมกับ
สำนักงานเขต และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง สำรวจ/ทบทวน
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม ซึ่งเป็นพื้นที ่
เป้าหมายที่จะดำเนินการลด
ปัจจัย/เงื่อนไขความล่อแหลม
ต่อการเกิดอาชญากรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการสำรวจ พบว่า 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมท่ีทำให้เกิด 
ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำนวน 472 
จุด/พื้นที่ กระจายอยู่ในพื้นที่เขตตา่ง ๆ โดยพื้นท่ีเสีย่งส่วนใหญเ่ป็น
สถานท่ีสาธารณะ (399 จุด/พื้นที่) ลักษณะพื้นที่เสีย่งท่ีพบมากที่สดุ
ตามลำดับ ได้แก่ สะพานลอย คนข้าม ตรอก/ซอย สวนสาธารณะ 
ถนน ฯลฯ และลักษณะความเสีย่ง/อันตราย ที่พบมากที่สุดตามลำดบั 
ได้แก่ เปลี่ยวช่วงกลางคืน เป็นจุดอับ/มืด จุดอับสายตา ไฟส่องสว่าง
ดับ/ชำรดุ ฯลฯ 
  

กลุ่มเขต จำนวนพ้ืนที่เสี่ยง 
ต่อการเกิดอาชญากรรม 

(จุด/พื้นที่) 
กรุงเทพเหนือ 69 
กรุงเทพใต้ 103 

กรุงเทพกลาง 67 
กรุงเทพตะวันออก 82 

กรุงธนเหนือ 69 
กรุงธนใต้ 82 

รวม 472 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมดังกล่าวเป็นพื้นที่ท่ีต้องดำเนินการ
แก้ไข ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มคีวามเหมาะสม และปลอดภัย 
มากขึ้น ประกอบด้วย  
- พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตดิตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่ง  
จำนวน 472 แห่ง/จดุ  
- พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตดิตั้ง/ซ่อมแซมกล้อง CCTV  
จำนวน 472 แห่ง/จดุ  
- พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตดิตั้งการติดปา้ยประชาสัมพันธ ์
เตือนภัยอาชญากรรม จำนวน 472 แห่ง/จุด 
- พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตดัต้นไม้ จำนวน 472 แห่ง/จดุ 
- พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการทำความสะอาด จำนวน 472 แห่ง/จุด 

(ท่ีมา : บัญชีพ้ืนท่ีเสี่ยงและพื้นท่ีอนัตรายของกรุงเทพมหานคร
ประจำปี พ.ศ. 2563 : สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร) 

สำนักเทศกจิ และสำนักงานเขตมีการดำเนินการ ดังนี ้
สำนักงานเขต จัดชุดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตราสภาพแวดล้อม  
และเฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณพื้นที่/จุดเสี่ยงต่อการเกดิ
อาชญากรรมตามแผนท่ีกำหนด เฉลี่ย 2 ครั้ง/วัน/จดุ  
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV)  
และไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่/จดุเสี่ยงภัยรวมถึงการประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไข ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพ้ืนท่ีเสีย่ง 
ต่อการเกิดอาชญากรรมตามเง่ือนไขท่ีกรุงเทพมหานครกำหนด 
สำนักเทศกิจ จัดเจ้าหน้าท่ีเทศกิจออกตรวจสอบการปฏิบัตหิน้าท่ี 
ของสำนักงานเขตในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการของสำนักงานเขต 
ในการแก้ไข ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

ตามเงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนด เฉลี่ย 2 ครั้ง/เดือน/จุด 

ผลการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกดิ
อาชญากรรม  มดีังนี ้

เดือน การแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกดิอาชญากรรม 
จำนวนพ้ืนที่

เสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม 

ที่ต้องดำเนินการ
แก้ไขปรบัปรงุ
สภาพแวดล้อม

ให้ม ี
ความเหมาะสม 
และปลอดภัย
มากขึ้น (จุด) 

จำนวนพ้ืนที่
เสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม 

ที่มีการ
ดำเนินการแก้ไข 

ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม

ให้ม ี
ความเหมาะสม 
และปลอดภัย
มากขึ้น (จุด) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ตุลาคม 2563 472 100 21.19 
พฤศจิกายน 2563 472 180 38.14 
ธันวาคม 2563 472 200 42.37 
มกราคม 2564 472 220 46.61 
กุมภาพันธ์ 2564 472 250 52.96 
มีนาคม 2564 472 250 52.96 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

 
จำนวนรายการทีต่้อง

ดำเนินการแก้ไข 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ให้มีความเหมาะสม 
และปลอดภัยมากขึ้น 

จำนวนรายการ 
ที่ได้ดำเนินการแก้ไข 

ปรับปรุสภาพแวดล้อม
ให้มีความเหมาะสม 
และปลอดภัยมากขึ้น 

คิดเป็นร้อยละ 

4,248 1,540 36.25 
4,248 1,544 36.34 
4,248 1,546 36.39 
4,248 1,574 37.05 
4,248 1,576 37.0๙ 
4,248 1,583 37.26 

สรุปผลการดำเนินการ พื้นที่เสีย่งต่อการเกิดอาชญากรรมที่ได้ม ี
การดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม  
และปลอดภัยมากขึ้น จำนวน 250แห่ง/จดุ จากจำนวนทั้งสิ้น  
472  แห่ง/จุด  คดิเป็นร้อยละ 52.96 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

6) ระดับความเชื่อมั่นในความปลอดภัย 
จากอาชญากรรมโดยเฉลี่ยของประชาชน 
ในกรุงเทพมหานคร 

เชื่อมั่น 
ในระดับมากข้ึนไป 
(มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 

4 ข้ึนไป  
หรือคิดเป็นร้อยละ 

80 ข้ึนไป) 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
ร้อยละ 85 

(ผลการสำรวจ
รอบที่ ๑) 

  

สำนักเทศกิจได้ดำเนินการ
สำรวจความเช่ือมั่น 
ในความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ินของประชาชน 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งเกิดจากการดูแล แกไ้ข
สภาพแวดล้อม และการเฝ้า
ระวังตรวจตราพื้นที่ล่อแหลม
ต่อการเกิดอาชญากรรม 
โดยหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร  
แบ่งการสำรวจข้อมูลเป็น  
2 รอบต่อปี การทอด
แบบสอบถามเพื่อจดัเก็บ
ข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่าง
ดำเนินการรอบละ 2,500 ชุด 
แบ่งเป็น  
- ทอดแบบสอบถามแก่
ประชาชนท่ีพักอาศัยหรือ
สัญจรผ่านบริเวณพื้นที่ท่ีเสี่ยง
ต่อการเกิดอาชญากรรม  
- ทอดแบบสอบถามผ่าน
เว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ/ 
ผ่านระบบการสแกน  
QR Code 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

ผลการสำรวจ รอบที่ 1
ประชาชนมีความเช่ือมั่น 
ในความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 85 

7) ระดับความสำเรจ็ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 

ประชาชน 
มีส่วนร่วมในระดับ

ความร่วมมือ1 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

   

 
ไม่ได้ดำเนินการ 

เนื่องจากโครงการ
สนับสนุนตัวช้ีวัด 

ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

โครงการกรุงเทพยุคใหม ่
ไร้พื้นท่ีเสี่ยง เสียงอาสา 
พัฒนาเมือง ไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจากโครงการไมไ่ด้รบั 
การจัดสรรงบประมาณ 

เป้าหมายที่ 1.2.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพ ผู้ติด ทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม (มี 3 เป้าประสงค์ 5 ตัวชีว้ัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มี 2 ตัวชีว้ัด) 
8) ร้อยละของชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 
 
 

ร้อยละ ๖๕ 
(จากจำนวน 

ชุมชน 
ของ กทม.) 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 

 
ร้อยละ 76.54 

  

การประเมิน ครั้งท่ี 1  
ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 – 
มี.ค. 2564 มีชุมชนที่มีการ
ดำเนินงานในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน 
6 ใน 10 ข้อ ตามเกณฑ์การ
ประเมินของกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 1,540 ชุมชน  
คิดเป็นร้อยละ 76.54  

 
1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 5 ระดับ คือ  1) ระดบัการให้ขอ้มูลข่าวสาร 2) ระดับการรับฟังความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น บอกขอ้ปัญหา และข้อเสนอแนะตา่ง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ 3) ระดับการเข้ามา
เกี่ยวขอ้งในกระบวนการกำหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ 4) ระดับความร่วมมือ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในบทบาทหรือฐานะหุ้นส่วนหรือภาคีในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหนว่ยงานภาครัฐ  
และ 5) ระดบัการเสริมอำนาจประชาชน เป็นระดับของการมอบอำนาจการตัดสินใจให้ประชาชนเป็นผู้กำหนด 



36 
 

   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

ของชุมชนชุมชนจดทะเบียน 
ในกรุงเทพมหานคร 
ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 
2,012 ชุมชน 

9) ระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง
ภัยยาเสพตดิ 

ร้อยละ ๖๕ งบประมาณที่ได้รับ 
2,798,900 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
ร้อยละ 76.54 

  

อาสาสมัครที่ร่วมดำเนิน
กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ ประกอบด้วย
อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ้าระวังภัยและยาเสพตดิ
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร และ
อาสาสมัครในสถานศึกษา 
จำนวน 9,579 คน มีการ
ดำเนินกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น 
การค้นหาผู้เสพ/ผู้ตดิยาเสพตดิ 
การติดตามช่วยเหลือผูผ้่าน
การบำบัดรักษา การแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ 
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลด้าน 
ยาเสพตดิ จำนวน 7,534 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.65 ของ
อาสาสมัครฯ ทีร่่วมดำเนินการ
กิจกรรมฯ (ข้อมูล ณ วันท่ี 23 
มีนาคม 2564) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด (มี 1 ตัวชี้วัด) 
10) ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีภูมิคุม้กัน 
ในระดับปกต ิ
 

ร้อยละ ๕๕ งบประมาณที่ได้รับ 
1,082,075 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
ร้อยละ 53.09 

 

  

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ปีท่ื 1 สังกัดกรุงเทพมหานคร  
ที่ทำแบบประเมินภูมิคุม้กัน 
ยาเสพตดิและสารเสพติด 
จำนวน 10,000 คน  
มีผลอยู่ในระดบัปกติ  
จำนวน 5,309 คน  
คิดเป็นร้อยละ 53.09  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 19 มีนาคม 
2564) 

เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.3 บำบัดรักษาฟื้นฟู ติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม (มี 2 ตัวชี้วัด) 
11) ร้อยละของผู้ที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษา 
แบบครบกำหนด 

ร้อยละ ๖๘ ตัวชี้วัดที่ 11 – 12  
ใช้งบประมาณยอด

เดียวกัน 

 

 

 

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ตามตัวช้ีวัดร้อยละความสำเร็จ
ของผู้เสพยาเสพตดิที่บําบัด
ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด 
หยุดเสพต่อเนื่องหลังจําหน่าย
จากการบําบัดทีร่ะยะ 3 เดือน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

1๒) ร้อยละของผูผ้่านการบำบัดรกัษาตามโปรแกรม
ได้รับการตดิตามหลังการบำบัดตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
การแปลงตัวช้ีวัดไปสูร่ะดับหน่วยงาน 
ร้อยละความสำเรจ็ของผู้เสพยาเสพติดที่บําบัดครบ
ตามเกณฑ์ที่กำหนดหยุดเสพต่อเนือ่งหลังจําหน่ายจาก
การบําบัดที่ระยะ 3 เดือน  
(3 Months Remission Rate)  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สนอ.) 

ร้อยละ ๗๗ งบประมาณที่ได้รับ 
๑๕๓,๐๐๐ บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 


 

 
 
 
 

 

 (3 Months Remission 
Rate) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
โดยในรอบครึ่งปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จำนวนผู้เสพ 
ยาเสพตดิที่บำบัดครบ 
ตามเกณฑ์ที่กำหนดและไดร้ับ 
การติดตามพบตัวทั้งหมด 88 
คน ไม่เสพ จำนวน 78 คน 
คิดเป็นร้อยละ 88.64  
(ข้อมูลจากระบบ บสต.  
ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2564) 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.2 ทั้งสิ้น 12 ตัวช้ีวัด - - 11 - 1  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด 8 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 95,753,000.00 บาท/งบประมาณที่ใช้ - บาท) 
เป้าหมายที่ 1.3.1 ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร (มี 2 เป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย (มี 3 ตัวชี้วัด) 
1) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยที่ได้รับการปรับปรุง 
ตามแผน 
 

ร้อยละ 90 งบประมาณที่ได้รับ 
75,411,000 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
 

  

1. ดำเนินการแก้ไขแล้วเป็น
จำนวน 72 จดุ จากจำนวน
จุดเสีย่ง 175 จุด  
คิดเป็นร้อยละ 41.14  
2. อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
จุดเสีย่ง จำนวน 101 จุด  
ขอจัดสรรงบประมาณ 
จำนวน 12 จดุ และประสาน
หน่วยงานอ่ืนดำเนินการ  
จำนวน 14 จดุ  
(ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง
ลงนามสญัญา) 
3. โครงการตามแผน 
สำนักการจราจรและขนส่ง 
(สจส.) ที่รองรับ ประกอบด้วย 

1) โครงการลดอันตราย 
ในบริเวณจดุเสี่ยงภัยในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

(1) ติดตั้งอุปกรณ์ลด
อันตรายในบรเิวณจดุเสี่ยงภัย
ในพื้นที่พระนครเหนือ 
7,593,000 บาท 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

(2) ติดตั้งอุปกรณ์ลด
อันตรายในบรเิวณจดุเสี่ยงภัย
ในพื้นที่พระนครใต้ 
14,980,000 บาท 

(3) ติดตั้งอุปกรณ์ลด
อันตรายในบรเิวณจดุเสี่ยงภัย
ในพื้นที่ธนบุรี   
24,154,000 บาท 

(4) กิจกรรมแกไ้ข/
ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัตเิหต ุ
ตามโครงการ Zero Accident 
Zone ไม่ใช้งบประมาณ 

2) โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจรกระพริบ
เตือน ๔๕๐ จดุ  

(1) ติดตั้งสญัญาณ 
ไฟจราจรกระพริบเตือนจุด
อันตราย (เตือนทางแยก)  
๕0 จดุ 10,766,000 บาท 

(2) ติดตั้งสญัญาณ 
ไฟจราจรกระพริบเตือนทาง
ข้าม 50 จดุ 10,545,000
บาท 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

4. ติดตั้งดวงโคมสัญญาณไฟ
จราจรสำหรับคนข้ามทาง
พร้อมอุปกรณ์นับเวลา
สัญญาณไฟจราจร 100 ชุด 
7,373,000 บาท 

2)  ร้อยละของการเกิดอุบัตเิหตุจราจรในพื้นที ่
ที่ได้ดำเนินการแกไ้ขจุดเสี่ยงแล้วมจีำนวนลดลง 
 

ร้อยละ 50 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
 

  

การจัดทำแผนดำเนินการ
แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยง
อุบัติเหตตุามโครงการ  
Zero Accident Zone 

3) ร้อยละความสำเร็จของการวิเคราะห์ข้อมลู 
เพื่อสนับสนุนการลดอุบัติเหต ุ
 

ร้อยละ 100 

 

 

 

 
ไม่ได้รับ

งบประมาณ 
ในการดำเนินการ 
(ในการดำเนินงาน
ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ  

ตามตัวช้ีวัด 
จำเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุน 

ด้านงบประมาณ 
หากขาด 

การสนับสนุน 
ด้านงบประมาณ

หน่วยงาน 
จะสามารถ

ดำเนินการไดเ้พียง

เนื่องจากไมไ่ด้รับงบประมาณ
ในการดำเนินโครงการจัดหา
ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลด้านความปลอดภัย
ทางถนน เพื่อเป็นการ
ตอบสนองตัวช้ีวัด  ในเบื้องต้น
หน่วยงานได้ดำเนินการ
แสวงหาความร่วมมือจาก 
ภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบัน
กลุ่มงานสถิตแิละวิจยั สจส. 
ดำเนินการรวบรวมข้อมูล
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครผ่าน
แหล่งข้อมูลจากบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จำกัด  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 
บางส่วนเท่านั้น) โดย Application ศูนย์ข้อมูล

อุบัติเหตุ THAI RSC   
โดยจดัทำเป็นรายงานการเกดิ
อุบัติเหตฯุ เป็นรายเดือน 
ประกอบด้วย ข้อมลูการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนจนมี
ผู้เสยีชีวิตในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร  
โดยสรุปข้อมลูล่าสุด  
(เดือนตุลาคม 2563 ถึง 
เดือนมกราคม 2564) ดังนี ้
- จำนวนการเกิดอุบัตเิหตุ 
296 ครั้ง 
- จำนวนผู้เสียชีวิต 310 ราย 
- จำนวนเขตที่มีผู้เสียชีวิต
สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  
อันดับ 1 เขตบางขุนเทียน 
จำนวน 21 ราย และ 
เขตลาดกระบัง จำนวน 21 ราย        
อันดับ 2 เขตหนองจอก 
จำนวน 15 ราย  
และเขตจตจุักร จำนวน 15 ราย        
อันดับ 3 เขตประเวศ จำนวน 
14 ราย และ เขตลาดพร้าว 
จำนวน 14 ราย 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

อันดับ 4 เขตทวีวัฒนา     
จำนวน 13 ราย 
อันดับ 5 เขตมีนบรุี         
จำนวน 12 ราย 
กลุ่มงานสถิตแิละวิจยั สจส. 
ได้ส่งรายงานการเกิดอุบัติเหตุฯ  
ให้กลุ่มงานวิชาการจราจร 
เพื่อดำเนินการประสาน 
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนน (ศปถ.เขต) ในการ
นำไปแก้ไขปญัหาอุบัตเิหต ุ
ทางถนนพ้ืนท่ีต่อไป 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.3.1.2 ลดการกระทำผิดกฎจราจร (มี 3 ตัวชี้วัด) 
4) จำนวนการกระทำผดิกฎจราจรลดลง 

 
ร้อยละ 4 งบประมาณที่ได้รับ

(โครงการเดียวกัน 
กับตัวช้ีวัดที่ 2  

ในเป้าประสงค์นี้) 
 

 

 
 

  

1. อยู่ระหว่างการประสาน 
ข้อมูลกับกองบังคับการตำรวจ
จราจร สำนกังานตำรวจแห่งชาต ิ
2. โครงการสนับสนุน 
การดำเนินการตามตัวช้ีวัด 
ได้แก ่

1) โครงการจัดหา 
พร้อมติดตั้งระบบเสรมิสร้าง 
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนบริเวณแหล่งชุมชน
และสถานท่ีสำคญั 
ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี  
(ปี 2562 – 2563)  
95,000,0000 บาท  
    2) โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์อำนวยการ 
ความปลอดภัยทางถนน
กรุงเทพมหานคร
20,342,000 บาท 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

5) จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบตัิเหตทุางถนนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อประชากรแสนคน 
 

ไม่เกิน 10 คน งบประมาณที่ได้รับ 
20,342,000 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

  
(9.11 คน 

ต่อประชากร
แสนคน)   

โครงการสนับสนุน 
การดำเนินการตามตัวช้ีวัด 
ได้แก่ โครงการบรหิารจดัการ 
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย
ทางถนนกรุงเทพมหานคร
20,342,000 บาท 

6) จำนวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 
(เฉพาะรถไฟฟ้าสายสีเขียว) 
 

๐ 
(เท่ากับศูนย์) 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
 (3 ครั้ง 
ระหว่าง 

เดือนมกราคม –
กุมภาพันธ์
2564) 

  

จำนวนอุบัติเหตุทีเ่กี่ยวข้อง 
ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
– 31 มีนาคม 2564 ดังนี ้
- จำนวนการเกิดอุบัตเิหตุ 3 ครั้ง  
- จำนวนผู้บาดเจบ็ 3 ราย  
- จำนวนผู้เสียชีวิต 0 ราย 
มูลค่าความเสียหาย 1,000 บาท 
โดยมโีครงการสนับสนุน 
การดำเนินการตามตัวช้ีวัด 
ได้แก่ โครงการตดิตั้ง
อุปกรณ์เสรมิความปลอดภยั
เพิ่มเตมิบริเวณชานชาลา 
ในระบบขนส่งมวลชน  
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.3 ทั้งสิ้น 6 ตัวช้ีวัด - - 5 - 1  
 

 

 

 



46 
 

   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ (มี 1 เป้าหมาย 4 เป้าประสงค์ 1๗ ตัวชี้วัด ๕๒ โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 2,756.74 ล้านบาท/งบประมาณท่ีใช้ 729.20 ล้านบาท) 
เป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ (มี 5 เป้าประสงค ์๑๗ ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยท้ังจากน้ำฝน น้ำหนุน และน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ
ในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย (มี ๖ ตัวชี้วัด) 
1) ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำเพื่อลดปัญหา
น้ำท่วม เนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุนท่ีความสูง  
+3.00 ม.รทก. 
 

ร้อยละ 90 งบประมาณที่ได้รับ 
๓๔๖ ล้านบาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

  
 

  

สำนักการระบายนำ้ดำเนินการ
ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม
แล้วเสร็จ ประมาณ 78.93 
กิโลเมตร โดยสามารถป้องกัน
น้ำท่วม เนื่องจากน้ำหลาก
และน้ำหนุนท่ีระดับความสูง 
+3.00 ม. รทก. ณ จุดวัด
ระดับน้ำปากคลองตลาดได้ 
100 เปอรเ์ซ็นต์ของพื้นที่ท่ีมี
แนวป้องกันน้ำท่วม 

๒) ร้อยละของการจัดทำแผนหลักและออกแบบ 
ระบบป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำในพื้นที่ 
ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ ๘๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
ร้อยละ ๑๐ 

 
  

ไม่ได้รับงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

๓) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก 
ที่มีปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากฝนตก กรณฝีนตก 80 - 
100 มม./ชม. 

ไม่เกิน 1๒0 นาท ี งบประมาณที่ได้รับ 
๑,๘๘๗.๒๔ ล้านบาท 

งบประมาณที่ใช้ 
๗๐๑.๒๐ ล้านบาท 

 

 
ร้อยละ 35 

 

  

ข้อมูลสถิติการระบายน้ำในถนนสายหลักจาก
ระบบตรวจวัดระดับน้ำอตัโนมตั ิ
และภาคสนาม ระหว่างวันท่ี 1 ตลุาคม 
2563 – 30 เมษายน 2564 มฝีนตก 
ที่ปริมาณความเขม้ฝนไม่เกิน 100 มม./ชม. 
จำนวน 18 รายการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
บริหารจัดการนำ้ รอการระบายสูงสุด 165 
นาที จุดที่สูงสุดบริเวณถนนศรีนครินทร์ 
บริเวณแยกศรีอุดม เขตประเวศ เมื่อวันที่  
31 ตลุาคม 2563 

๔) ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เพ่ือพัฒนาให้เป็น
แหล่งรองรับน้ำ น้ำฝน และน้ำหลาก หรือพ้ืนท่ีชะลอ
น้ำ (แก้มลิง) 

๖ แห่ง งบประมาณที่ได้รับ 
94 ล้านบาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

 

 

 
0 แห่ง 

  

ดำเนินการพัฒนาแก้มลิงทั้งสิ้น 7 แห่ง 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 แห่ง ได้แก ่ 
แก้มลิงหมู่บ้านเฟรนชิพ อยู่ระหวา่งดำเนินการ
อีก 6 แห่ง (แบ่งเป็น แก้มลิงธรรมชาติ 2 แห่ง 
และ Water Bank 2 แห่ง ได้แก่  
1. แก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 
ความก้าวหน้า ร้อยละ 90 คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
เดือนกรกฎาคม 2564  
2. แก้มลิงสวนเบญจกิตติ ความกา้วหน้า  
ร้อยละ 87 คาดว่าแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน 
2564 
3. แก้มลิงบึงพิบูลย์ ความก้าวหน้า ร้อยละ 89 
คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนกรกฎาคม 2564  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

4. แก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย อยู่ระหว่างจัดทำ 
TOR และราคากลาง 
5. บ่อหน่วงน้ำใต้ดินในท่ีดินสาธารณะ บริเวณ
ใต้สะพานทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์
กับถนนกรุงเทพกรีฑา ความก้าวหน้า ร้อยละ 
60 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2564  
6. บ่อหน่วงน้ำใต้ดินบรเิวณสวนสาธารณะใต้
สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภเิษกตดัถนน
วิภาวดีรังสติ ความก้าวหน้าร้อยละ 70 
คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน 2564 

นอกจากน้ี สำนักการระบายน้ำไดจ้ัดหา
พื้นที่แก้มลิงได้เพิม่อีกจำนวน 4 แห่ง เป็นของ
เอกชน 3 แห่งหน่วยงานของรัฐ (กรมทาง
หลวง) 1 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำ MOU 
เพื่อขอใช้พื้นที่เป็นแก้มลิง 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

๕) จำนวนคลองที่ถูกฟ้ืนฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ 
เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมรีะบบระบายน้ำทีด่ ี

32 คลอง งบประมาณที่ได้รับ 
๓๕๐.๕ ล้านบาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

 
0 คลอง   

ทุกโครงการสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได ้
ร้อยละ 13.33 

๖) ร้อยละความสำเร็จในการจดัทำระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเ์พื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของ
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณที่ได้รับ 
50 ล้านบาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

 
ร้อยละ 65   

ได้ดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุก
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
ภาคสนามความก้าวหน้า คิดเป็นรอ้ยละ 65 

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.2 ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ (มี ๒ ตัวชี้วัด) 
7) ความหนาเฉลี่ยป่าชายเลนตลอดแนวระยะทาง 
๔.๗ กิโลเมตร 

๙๓ เมตร ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
 

 

 สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้มีแผนการขยาย
พื้นที่ปลูกป่าชายเลนทะเลบางขุนเทียน 
ภายใต้โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์
พระราชา และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน ผู้ประกอบการ อาสาสมัคร
ชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เดก็ เยาวชน 
ประชาชน และกลุ่มภาคีเครือข่าย ดำเนินการ
พัฒนาพ้ืนท่ีปลูกและบำรุงรักษาตน้กล้า
โกงกางคิดค้นนวัตกรรมการปลูกตน้กล้า
โกงกางในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทดลองทำ
กระบะ ปลูกต้นกลา้รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
ทดลองทำคอนโดต้นกล้า ทดลองปลูกในเข่งไม้
ไผ่ การทดลองปลูกเสาซเีมนต์ การทดลอง
ปลูกในกระบอกไม้ไผ่ เป็นต้น ปัจจุบันมีความ
หนาแน่นของป่าชายเลน ประมาณ 220 ไร่ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

8) ความสำเร็จของการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) 
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

ร้อยละ ๒๐ 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
ร้อยละ ๑๐ 

  

สำนักการระบายนำ้จัดทำโครงการป้องกันและ
แก้ไขปญัหาการกดัเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
โดยสร้างแนวคันหินป้องกันการกดัเซาะชายฝั่ง 
ศูนย์สำรวจและเฝา้ระวังชายฝั่ง หอ้งจัด
นิทรรศการจุดชมวิว และท่าเรือริมทะเล  
ซึ่งโครงการได้รับความเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อวันท่ี 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีอายุ 5 ปี  
แต่ยังไมไ่ดร้ับการจดัสรรงบประมาณ 

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.3 เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภยัโดยเฉพาะอัคคีภัย (มี ๔ ตัวชี้วัด) 
9) ร้อยละความก้าวหนา้ของการก่อสร้าง 
ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกูภ้ัยกรงุเทพมหานคร 

ร้อยละ 20 งบประมาณที่ได้รับ 
10 ล้านบาท 

งบประมาณที่ใช้ 
10 ล้านบาท 



 

 
ร้อยละ 2๐ 

  

1. ไดร้ับงบประมาณดำเนินโครงการก่อสร้าง
ศูนย์ฝกึอบรมฯ ระยะที่ 1 เป็นเงิน 10.00 
ล้านบาท ซึ่งได้โอนงบประมาณให้สำนัก 
การโยธาดำเนินการแล้ว 
2. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัได้มี
หนังสือแจ้งให้ สำนักงานเขตดำเนนิการ
ฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันฯ ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานผล
ใหส้ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัทราบ
ภายในเดือนสิงหาคม 2563 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

10) ร้อยละของชุมชนแออัดที่ไดร้บัการประเมินและ
จัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบ 
ของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย 

ร้อยละ 100 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
ร้อยละ 40 

  

๑. สำนักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไดม้ีหนังสือแจ้งให้ 
สำนักงานเขตดำเนินการ
ฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันฯ 
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานผลให้ 
สำนักป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยทราบภายใน 
เดือนสิงหาคม 2563 
๒. สำนักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยดำเนินการ 
ตามตัวช้ีวัดโดยจดัเจ้าหนา้ที่
จากกองปฏิบัติการดับเพลิง
และกู้ภยั 1 – 6 ดำเนินการ
สำรวจข้อมลูชุมชนแออัด 
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการประเมิน 
และจัดระดับความเสี่ยงจาก
อัคคีภัย จำนวน 124 ชุมชน 
ซึ่งกองปฏิบัติการฯดำเนินการ
สำรวจและประเมินความเสี่ยง
พร้อมบันทึกในแบบการ
ประเมินความเสี่ยง (แบบ 2) 
แล้ว จำนวน 123 ชุมชน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

11) ร้อยละความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ร้อยละ 25 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
ร้อยละ 35 

  

กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูล
ด้านสาธารณภัย 
ของสำนักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยจดัทำข้อมูล
สถิติสาธารณภัย ตั้งแต่ปี 
2560 ถึงปัจจุบันอยูร่ะหว่าง
การรวบรวมข้อมูล และ
จำแนกประเภทข้อมูล 
ด้านบุคลากร อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ยานพาหนะ 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั โดยจัดทำ
ข้อมูล metadata และ  
data dictionary ส่งให ้
สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล เพื่อจัดทำระบบ
ฐานข้อมูล 

12) จำนวนสถานีดับเพลิงเพิ่มขึ้น 2 สถาน ี งบประมาณที่ได้รับ 
1 ล้านบาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

 

 
1 สถาน ี

  

ได้รับงบประมาณดำเนินการ 
1 สถานี ได้แก่ โครงการ
ก่อสร้างสถานดีับเพลิงและ
กู้ภัยบางบอน อยู่ระหว่าง 
การโอนงบประมาณให ้
สำนักการโยธาดำเนินการ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.4 ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน (มี 5 ตัวชี้วัด) 
13) ร้อยละของการสร้างพลังเครอืข่ายด้วยการจดัหา
อาสาสมัครชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในเบื้องต้น 
 

ร้อยละ ๙0 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
ร้อยละ 17.36 

  

ดำเนินการจัดหาอาสาสมัคร
และฝึกอบรมอาสาสมัคร 
ในชุมชนต่าง ๆ เพื่อร่วมกัน
ป้องกันและระงับอัคคภีัย 
ในเบื้องต้น รวมถึงภัยอื่น ๆ  
ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละ
สถานีดับเพลิง โดยกำหนด
ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 144 
ชุมชน ดำเนินการแล้ว 25 
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 17.36 

14) ร้อยละของชุมชนที่ไดร้ับการฝึกอบรมความรู้        
ด้านสาธารณภัยในพ้ืนท่ีความรับผดิชอบของสถานี
ดับเพลิง 

ร้อยละ ๘๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 

 
ร้อยละ 21 

  

ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านสาธารณภัยให้กับชุมชน
ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละ
สถานีดับเพลิงและกูภ้ัย  
โดยกำหนดชุมชนเป้าหมาย
ทั้งหมด 144 ชุมชน 
ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน  
คิดเป็นร้อยละ 13.89  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

15) ร้อยละของโรงเรียนทีไ่ด้รับการประชาสัมพันธ์
สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภัยแกเ่ด็กนักเรียนและประชาชน 

ร้อยละ 100 งบประมาณที่ได้รับ 
18 ล้านบาท 

งบประมาณที่ใช้ 
18 ล้านบาท 

 

 

 
ร้อยละ 25 

  

สำนักป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ดำเนินการ 2 
โครงการ/กิจกรรม ได้แก ่
1. โครงการประชาสัมพันธ ์
ให้ความรู้ด้านการป้องกัน 
สาธารณภัยในสถานศึกษา  
จัดอบรมพร้อมฝึกปฏิบัต ิ
โดยใช้แบบจำลองเหตุการณ์จริง
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครจำนวน 22 แห่ง 
ที่อยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงอัคคีภัย  
ซึ่งดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน
และตรวจรับงาน เพื่อประกอบการ
จัดทำฎีกาเบิกจ่าย 
2. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
สร้างความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่
เด็กนักเรยีนและประชาชน โดย
เจ้าหน้าท่ีสถานดีับเพลิงและกู้ภยั
จะออกให้ความรู้แก่เด็กนักเรยีน
ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
สถานีดับเพลิงดำเนินการแล้ว ๑๘ 
โรงเรียนตามทีไ่ด้มีการร้องขอ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

16) ร้อยละความสำเร็จของการฝกึอบรมและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชนและประชาชนในชุมชน 

ร้อยละ 80 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

 

 

 
ร้อยละ 20 

  

๑. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการป้องกันและระงับอัคคภีัย
ภายในพื้นที่เขตพระราชฐานอยู่
ระหว่างสำนักพระราชวังพิจารณา
ร่างรายละเอียดการฝึกอบรม 
๒. กิจกรรมการฝึกอบรมฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในชุมชน อยู่ระหว่าง
ดำเนินการฝึกอบรมให้กับ 
สถานประกอบการในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของแต่ละสถานี
ดับเพลิงตามที่สถานประกอบการ
ต่าง ๆ มีหนังสือร้องขอ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

17) ร้อยละของการตรวจสอบและแก้ไขอาคาร 
ที่มีความเสี่ยงด้านอัคคภีัยเพื่อสร้างความปลอดภยั 
จากอัคคีภัย 

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
12 เขต 

  

ดำเนินการประสานสำนักงาน
เขตเพื่อจัดทำแผนปฏิบตัิการ
ตรวจด้านมาตรการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยสำหรับ
อาคารในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ  
ซึ่งมีสำนักงานเขตที่จดัทำแล้ว
และรายงานสำนักป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภยั 
จำนวน 35 สำนักงานเขต  
และดำเนินการตรวจสอบ 
ตามแผนฯ แล้ว จำนวน 12 
สำนกังานเขต 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.4 ทั้งสิ้น 17 ตัวช้ีวัด - 1 16 -  -  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 1.5 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด  10 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 210,439,000 บาท/งบประมาณที่ใช้ - บาท) 
เป้าหมายที่ 1.5.1 กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะปลอดจากอุบัติภัย จากสิ่งปลูกสร้างและมีโครงสร้างพื้นฐานที่ม่ันคง  (มี 1 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.5.1.1 ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนท่ีแสดง
ตำแหน่งอาคารเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลด 
ความเสีย่งเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร 
 

ร้อยละ 80 
(บันทึกข้อมูล 
ลงโปรแกรม 

แสดงตำแหน่ง
อาคารและจัดเกบ็
ฐานข้อมูลอาคาร
ในรูปแบบไฟล์

ดิจิตอล) 

   

 

 
 

ไม่ได้รับงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป้าประสงค์ที่ 1.5.1.2 ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน (มี 2 ตัวชี้วัด) 
2) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนท่ีที่จัดทำ
เสร็จและนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยง 
 

ร้อยละ 50 
(บันทึกข้อมูล 
ลงโปรแกรม 

แสดงตำแหน่ง
โครงสร้างพื้นฐาน
ในรูปแบบไฟล์

ดิจิตอล) 
 

   

 

 
 

ไม่ได้รับงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

3) ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาสำคญั 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ร้อยละ 80 
(ความสำเร็จ 
ของแต่ละ
โครงการ) 

งบประมาณที่ได้รับ 
210,439,000 บาท 
ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

  
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
จำนวน 4 
โครงการ 

 

ไม่ได้รับ
งบประมาณ 
จำนวน 3 
โครงการ 

 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.5 ทั้งสิ้น 3 ตัวช้ีวัด - - 1 - 2  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย (มี 6 เป้าหมาย 15 เป้าประสงค์ 33 ตัวชี้วัด 74  โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 384,184,540.00 บาท/งบประมาณที่ใช้ 
6,425,623.00 บาท) 
เป้าหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วย จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพ  
(มี 4 เป้าประสงค์ 11 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี (มี 11 ตัวชี้วัด) 
1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 
    ๑) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
    ๒) เด็กท่ีผ่านเกณฑ ์
 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 70 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
ร้อยละ 
63.84 

 

 เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครและนอกสังกัด
ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ  
จำนวน 252,328 คน มีภาวะ
โภชนาการสูงดีสมส่วน 161,074 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.84 

2) ร้อยละของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุง 
มีรอบเอวหรือค่า BMI ลดลงจากเดิม 
 
 
 

ร้อยละ 90 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

 

  
 

 

 1. โรงพยาบาลในสังกัด 
สำนักการแพทยอ์ยูร่ะหว่างดำเนิน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ประชาชนท่ีมีน้ำหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบรโิภคและปัจจัย
เสี่ยงจากภาวะน้ำหนักเกินจน
สามารถทำให้รอบเอวหรือคา่ BMI 
ลดลงจากเดิม  
2. สำนักอนามยัได้ดำเนินโครงการ
วัยทำงานสดใส ใส่ใจสุขภาพ โดยอยู่
ระหว่างรวบรวมผลการช่ังน้ำหนัก 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       ประจำเดือนจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

3) จำนวนครั้งของกิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการ
ร่วมกับภาคเีครือข่ายภายนอกหนว่ยงาน 
ของกรุงเทพมหานครด้านสุขภาพ 

24 ครั้ง ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

  
23 ครั้ง 

  ดำเนินการพัฒนาขับเคลื่อน
ธรรมนญูสุขภาพในระดับเขต
ในพื้นที่เขตต่าง ๆ  
จำนวน 13 เขต 

4) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยดา้นยาและผลิตภณัฑ์สุขภาพที่เพ่ิมขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10  

จากปีท่ีผ่านมา 

งบประมาณที่ได้รับ 
602,200 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

  
 

  อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม
ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข
ในการดำเนินงานการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์
สุขภาพในชุมชน 

5) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ป ี
 
การแปลงตัวช้ีวัดไปสูร่ะดับหน่วยงาน 
ร้อยละของวัยรุ่นทีต่ั้งครรภ์ต่อได้รบัการฝากครรภ ์
และคลอดอย่างมีคณุภาพ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40 

ไม่เกิน 34 ต่อ
ประชากรหญิง

อายุ 15 – 19 ปี 
1,000 คน 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
 

  สำนักการแพทย์ดำเนินการ
ตามตัวช้ีวัดร้อยละของวัยรุ่น 
ที่ตั้งครรภต์่อไดร้ับการฝาก
ครรภ์และคลอดอย่างมี
คุณภาพ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 
40 โดยวัยรุ่นตั้งครรภ์อายุ 
10 – 19 ปี ที่ตั้งครรภ์ต่อ 
ได้เข้ารับบริการฝากครรภ ์
และคลอดอย่างมีคณุภาพ  
จำนวน 99 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 37.93 
ของวัยรุ่นฯ ท่ีมารับบริการ
คลอดบุตรทั้งหมดในช่วงเวลา 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

       เดียวกัน จำนวน 261 ราย  
(เก็บข้อมูลจากห้องคลอด) 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.2 ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศร้าเข้าสู่ระบบบริการ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
6) ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า 
ได้รับการดูแล 
 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณที่ได้รับ 
1,149,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้ 
230,000 บาท 

 
 

 
ร้อยละ 100 

 

  

สำนักอนามัยรายงานผล 
การดำเนินการคัดกรองภาวะ
ซึมเศรา้ผูร้ับบริการในคลินิก
ครอบครัวอบอุ่น จำนวน 
2003 คน พบกลุ่มเสี่ยงภาวะ
ซึมเศรา้ จำนวน 67 คน  
กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับ
การดูแล จำนวน 67 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100  
(ข้อมูล ณ เดือนกมุภาพันธ์ 
2564) 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.3 คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง (มี 4 ตัวชี้วัด) 
7) ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปไดร้ับการคดักรอง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง 
 

300,000 ราย ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
49,683 คน 

 

  

กรุงเทพมหานครดำเนินการ
คัดกรองโรคเบาหวานและ 
โรคความดันโลหิตสูง 
ในประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป 
รวมจำนวน 49,683 คน 
ดำเนินการโดยสำนักการแพทย์
จำนวน 29,503 คน และ
ดำเนินการโดยสำนักอนามยั 
จำนวน 20,180 คน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

8) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับ
น้ำตาลได ้

ร้อยละ 36 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
ร้อยละ 36.99 

 

  

กรุงเทพมหานครสามารถดูแล
ให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถ
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ได้ จำนวน 16,009 คน  
จากผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
จำนวน 43,268 คน  
คิดเป็นร้อยละ 36.99  
โดยจำแนกเป็นสำนักอนามัย 
สามารถดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานให้สามารถ
ควบคุมระดับค่าน้ำตาลได้ 
จำนวน 3,960 คน  
จากผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
จำนวน 19,529 คน  
คิดเป็นร้อยละ 20.30 
สำนักการแพทยส์ามารถดูแล
ผู้ป่วยโรคเบาหวานใหส้ามารถ
ควบคุมระดับน้ำตาลได้ 
จำนวน 12,049 คน  
จากผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
จำนวน 23,739 คน  
คิดเป็นร้อยละ 50.76 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

9) ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม
ระดับความดันโลหติได ้

ร้อยละ 36 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
ร้อยละ 37.62 

 

  

กรุงเทพมหานครสามารถดูแล
ให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ 
จำนวน 26,065 คน  
จากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
จำนวน 69,293 คน  
คิดเป็นร้อยละ 37.62 
โดยจำแนกเป็นสำนักอนามัย 
สามารถดูแลผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงให้สามารถควบคมุ
ระดับความดันโลหติได้ 
จำนวน 6,059 คน  
จากผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง
จำนวน 20,824 คน  
คิดเป็นร้อยละ 29.10 
สำนักการแพทยส์ามารถดูแล
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ให้สามารถควบคุมระดับ 
ความดันโลหิตได้ จำนวน 
20,006 คน จากผู้ป่วย 
โรคความดันโลหิตสูง  
จำนวน 48,469 คน  
คิดเป็นร้อยละ 41.28 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

10) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ที่ข้ึนทะเบียนไดร้ับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
 
การแปลงตัวช้ีวัดไปสูร่ะดับหน่วยงาน 
ร้อยละความสำเรจ็ในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมผู้ป่วย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูงทีไ่ด้รบัการประเมิน CVD 
Risk และมคีวามเสี่ยงสูง ค่าเปา้หมาย ร้อยละ 30 
(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สนพ.) 

ร้อยละ 80 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
ร้อยละ 40.80 

 
 
 

ร้อยละ 33.81 

  

1. สำนักอนามัยได้ประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) ของผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหติสูง จำนวน 16,464 คน 
จากผู้ป่วยฯ ท่ีขึ้นทะเบียน จำนวน 
40,353 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80  
2. สำนักการแพทย์ดำเนินการตาม
ตัวช้ีวัดร้อยละความสำเร็จในการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมผู้ป่วย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูงทีไ่ด้รบั
การประเมิน CVD Risk และมีความ
เสี่ยงสูง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 30 
การสรุปผลดำเนินงานการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหติ
สูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ไดม้ี
การประเมิน Thai CVD Risk ผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง 
จำนวน 11,232 ราย พบว่า  
มีผู้ป่วย CVD Risk เสี่ยงสูงที่ต้อง
ได้รับการปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
และ/หรือรักษาที่เหมาะสม  
 
 



65 
 

   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

  

 

    

จำนวน 3,526 ราย โดยผู้ป่วยไดร้ับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและได้รบั
การรักษาที่เหมาะสมแล้วมีค่า CVD 
Risk ลดลง จำนวน 1,192 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 33.81 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.1.5 ส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพ เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีปลอดโรค ปลอดภัย (มี 1 ตัวชี้วัด)  
11) ร้อยละของสถานประกอบการอาคาร สถานท่ี
ได้รับการตรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนามัยตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
การแปลงตัวช้ีวัดไปสูร่ะดับหน่วยงาน 
ร้อยละของเจ้าของ/ผู้ดูแลสถานประกอบการ 
ได้รับการส่งเสรมิความรู้ด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยในการทำงาน  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 

ร้อยละ 60 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

 

 

  

สำนักอนามัยดำเนินการตามตัวช้ีวัด
ร้อยละของเจ้าของ/ผู้ดูแลสถาน
ประกอบการไดร้ับการส่งเสริม
ความรู้ด้านอาชีวอนามยัและ 
ความปลอดภัยในการทำงาน  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 
โดยอยูร่ะหว่างจัดทำสื่อ
ประชาสมัพันธ์สนับสนุน 
การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทำงาน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าหมายที่ 1.6.2 โรคติดตอ่ที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง (มี 4 เป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.2.1 ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง รวมทั้งกลุ่มเยาวชน (มี 2 ตัวชี้วัด) 
12) ร้อยละของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายเข้าถึงข้อมูล
ความรู้และอุปกรณ์ป้องกันเอดส ์
 
 
 

ร้อยละ 90 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

 

 
ร้อยละ 50.20 

 

  

1. จำนวนชายมีเพศสัมพันธ์
กับชายที่ตั้งเป้าหมายใหเ้ข้าถึง
ข้อมูลความรู้และอุปกรณ์
ป้องกันเอดส์ จำนวน 
33,000 คน  
2. จำนวนชายมีเพศสัมพันธ์
กับชายที่เข้าถึงข้อมูลความรู้
และอุปกรณ์ป้องกันเอดส์ 
16,564 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.20 ของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้

13) ผูต้ิดเชื้อเอชไอวีที่มาบริการ ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขไดร้ับการรักษาด้วยยาต้านไวรสั 
 
 
 

ร้อยละ 97 ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
ร้อยละ 100 

 

  ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าเกณฑ์
การรักษาทั้งหมดของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
นำร่อง 8 แห่ง จำนวน 102 
คน ได้รับยาต้านไวรสั จำนวน 
102 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.2.2 ค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หายขาด (มี 1 ตัวชี้วัด) 
14) ร้อยละผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ร้อยละ 88 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
ร้อยละ 89.98 

  

กรุงเทพมหานครมีผล
ความสำเร็จของการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรค จำนวน 458 คน 
จากผู้ป่วยวณัโรคทั้งหมด 
จำนวน 509 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 89.98 โดยแบ่งเป็น
ส่วนของสำนักอนามัย 
มีผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วย
วัณโรคทุกประเภทรอบ  
1-2/2563 จำนวนผู้ป่วย 
ที่นำมาประเมิน 337 คน  
มีผลการรักษาสำเร็จ 300 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.02 
สำนักการแพทย์มีอตัรา
ผลสำเร็จในการรักษา 
(Success Rate) เท่ากับ 
ร้อยละ 91.86 จากผู้ป่วย 
ที่นำมาประเมินผูป้่วยรายใหม่ 
จำนวน 172 ราย
ผลการรักษารักษาหายและ
ครบ (Cure+Complete) 
จำนวน 158 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 91.86 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ (มี 2 ตัวชี้วัด) 
15) อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกิน 

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 
80 ของข้อมูล  
5 ปีย้อนหลัง 

งบประมาณที่ได้รับ 
425,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้ 
27,460 บาท 

 

 

 
อัตราป่วย 
11.83  

   

สำนักอนามัยสามารถป้องกัน
และควบคมุโรคไข้เลือดออกได้ 
โดยมีอตัราป่วย 11.83  
ไม่เกินเปอร์เซ็นไทล์ที่  80 
ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง 
(<298.56) 

16) อัตราการป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ  
(ไข้หวัดใหญ่) 
 
การแปลงตัวช้ีวัดไปสูร่ะดับหน่วยงาน 
ร้อยละของการให้บริการวัคซีนไขห้วัดใหญ ่
ในกลุ่มเป้าหมาย ค่าเปา้หมาย ร้อยละ 75 

ไม่เกิน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 
80 ของข้อมูล  
5 ปีย้อนหลัง 

งบประมาณที่ได้รับ 
14,750,800 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

 
 

  

สำนักอนามัยดำเนินการ 
ตามตัวช้ีวัดร้อยละของการ
ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ ่
ในกลุ่มเป้าหมาย ค่าเปา้หมาย 
ร้อยละ 75 โดยอยูร่ะหว่าง
ประชุมวางแผนดำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.2.4เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
17) จำนวนผู้เสยีชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 

0 ราย ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
0 ราย 

  

สำนกังานสตัวแพทยส์าธารณสุข
สำนักอนามัย มีการเฝ้าระวัง 
และควบคมุโรคพิษสุนัขบ้าได้
โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรค
พิษสุนัขบ้า 0 ราย 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีเท่าเทียมกัน มีคุณภาพ และมาตรฐาน (มี 2 เป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ (มี 3 ตัวชี้วัด) 
18) ร้อยละของความสำเร็จในการผ่านการประเมิน 
มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Accreditation) 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
 

  

โรงพยาบาลในสังกัดสำนัก-
การแพทย์ที่ครบวงรอบ 
ของการต่ออายุการรับรอง
กระบวนการคณุภาพ  
(Re-Accreditation)  
ในปี 2564 มี 2 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ ์
ชุตินฺธโร อุทิศ และโรงพยาบาล
ราชพิพัฒน์ 
ผลการดำเนินงานด้านคณุภาพ
โรงพยาบาลมี ดังนี ้
1. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
ชะลอการดำเนินการโครงการ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) 
โดยมผีลการดำเนินการ 
ร้อยละ 7 
2. โรงพยาบาลหลวงพ่อ-
ทวีศักดิ์ฯ ผลการดำเนินการ  
ร้อยละ 50 

 

 



70 
 

   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

19) ศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
รับรองคุณภาพกับ สรพ. 
 
การแปลงตัวช้ีวัดไปสูร่ะดับหน่วยงาน 
จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่พัฒนาคุณภาพ 
ตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) 
ค่าเป้าหมาย 5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 

๕ 
ศูนย์บริการ 
สาธารณสุข 

งบประมาณที่ได้รับ 
1,770,600 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 
  

 
 

  

อยู่ระหว่างขั้นตอน 
การประสานงานศูนย์บริการ
สาธารณสุข เพื่อเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาคณุภาพ
ศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่าน
การรับรองจากองค์กร
ภายนอก 

20) ร้อยละผลงานวิจยั/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ๕๐ งบประมาณที่ได้รับ 
3,033,700 บาท 
งบประมาณที่ใช้ 
246,600 บาท 

 

 
 

  

1. สำนักการแพทย ์
ได้ดำเนินการใหส้่วนราชการ
จัดทำผลงานวิจัย/นวตักรรม/
R2R เพื่อนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีผลการ
ดำเนินการ ดังนี ้
(1) ผลงานวิจัย จำนวน 5 
ผลงาน 
(2) ผลงานนวัตกรรม จำนวน 
5 ผลงาน 
(3) ผลงาน R2R จำนวน 1 
ผลงาน 
ซึ่งจากการผลิตผลงานดังกล่าว 
พบว่า มีการนำผลงานวิจัย/ 
นวัตกรรม/R2R เพื่อนำไปใช้ 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

ในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
(1) ผลงานถูกนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 6 ผลงาน 
(2) ผลงานไม่ถูกนำไปใช้ 
ในการปฏิบัติงาน จำนวน 5 
ผลงานคิดเป็นร้อยละ 54.55 
2. สำนักอนามยัดำเนินการ
ตามตัวช้ีวัดมผีลงานนวัตกรรม
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
สำนักอนามัย ค่าเป้าหมาย 
อย่างน้อย 20 เรื่อง  
โดยได้จัดกจิกรรมที่ 1  
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และจัดเตรียมการประชุม
คณะกรรมการจัดงาน
นวัตกรรมทางการแพทย ์
และสาธารณสุข สำนักอนามัย 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.3.2 ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (มี 3 ตัวชี้วัด) 
21) ร้อยละความสำเร็จในการพฒันาศักยภาพ
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูม ิ
ระดับสูงเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วย 
 

ร้อยละ ๗๐ งบประมาณที่ได้รับ                  
170,164,100 บาท 
ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
 

  

สำนักการแพทยร์ายงาน  
ผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด 
ตามโครงการที่สนับสนุน ดังนี ้
1. โครงการปรับปรุงห้อง
ผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง  
อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

2. โครงการก่อสรา้งอาคาร
อเนกประสงค์ โรงพยาบาล
ตากสินอยูร่ะหว่างขั้นตอน 
งานเสาเข็ม 
3. โครงการเปิดให้บริการ
ทางการแพทย์โรงพยาบาล
ผู้สูงอายุบางขุนเทียน  
ขนาด 100 เตียง ปี 2564 
อยู่ในข้ันตอนการเร่งการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ทางการแพทย ์
และได้มีการจัดให้บริการ
ผู้ป่วยในจำนวน 30 เตยีง 
โดยมยีอดการให้บริการผู้ป่วย
เดือนพฤศจิกายน 2563 
จำนวน 87 ราย เฉลี่ย 2.9 
รายต่อวัน 

๒2) ร้อยละความสำเร็จในการส่งต่อระหว่าง
โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์  
ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลนอกสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 

> ร้อยละ ๙๕ ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
ร้อยละ 97.54 

 

  

สำนักการแพทยร์ายงานผล
การดำเนินงาน ดังนี ้
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 
ส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล 
จำนวน 102,101 ราย และ
โรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วย
จากศูนย์บริการสาธารณสุขได้ 
จำนวน 99,590 ราย 
คิดเป็น ร้อยละ 97.54 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

2. ผู้ป่วยส่งต่อ 4 โรคสำคัญ 
(อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาท
และสมอง ทารกเกิดก่อน
กำหนดและออร์โธปิดิกส์) 
ที่ต้องการส่งต่อทั้งหมด 
จำนวน 320 ราย  
ส่งต่อสำเร็จ จำนวน 312 ราย 
ส่งต่อไมส่ำเรจ็ จำนวน 8 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 97.50  
3. สรุปในภาพรวมความสำเร็จ
ในการส่งต่อระหวา่งโรงพยาบาล
ในสังกัดสำนักการแพทย์ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
และโรงพยาบาลนอกสังกัด 
สำนักการแพทย ์
คิดเป็นร้อยละ 97.54 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

2๓) ร้อยละของจำนวนเขตที่จัดให้มีระบบสุขภาพ
ปฐมภูม ิ

ร้อยละ ๕๘ 
(๒๙ เขต) 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
 

  

จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาบริการปฐมภูม ิ
ของสำนักอนามัย ครั้งท่ี 1 
วันท่ี 24 ธันวาคม 2563  
ให้ศูนย์บริการสาธารณสุข  
69 แห่ง เตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากรและมอบ
ประธานกลุม่ ศบส. สำรวจ
แพทย์ท่ียังไม่ผ่านการอบรม
แพทย์เวชศาสตรค์รอบครัว 

เป้าหมายที่ 1.6.4 ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤติ (มี 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน (ม ี2 ตัวชี้วัด) 
24) ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉนิท่ีขอรับบริการ 
ทางการแพทย์ฉุกเฉินข้ันสูง (Advance)  
สามารถรับบริการภายใน ๑๐ นาที 
 

≥ ร้อยละ ๓๐ งบประมาณที่ได้รับ 
34,492,500 บาท 

งบประมาณที่ใช้ 
3,908,200 บาท 



 

 
ร้อยละ ๒๓.๗๑ 

 

  

จำนวนผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน  
(สีแดง) ที่ได้รับบริการขั้นสูง
ภายใน 10 นาที ภายใน
ระยะทางถึงจุดเกิดเหตุ 10 
กิโลเมตร จำนวน 2,340 ราย 
จากจำนวนผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน 
(สีแดง) ที่ได้รับบริการขั้นสูง
ทั้งหมดภายในระยะทางถึงจุด
เกิดเหตุ 10 กิโลเมตร  
จำนวน 9,868 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 23.71 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

๒5) ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉนิท่ีขอรับบริการ 
ทางการแพทย์ฉุกเฉินข้ันพ้ืนฐาน (Basic) 
สามารถรับบริการภายใน ๑๕ นาที 

> ร้อยละ ๖๕  

 

 
ร้อยละ ๗๑.๐๕ 

 

  

จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉิน (สเีหลือง
และสเีขียว) ที่ไดร้ับบริการ 
ขั้นพื้นฐานภายใน 15 นาที 
ภายในระยะทางถึงจุดเกิดเหตุ 
10 กิโลเมตร จำนวน 6,856 
ราย จากจำนวนผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(สีเหลืองและสเีขียว) ที่ไดร้ับ
บริการขั้นพื้นฐานท้ังหมด 
ในระยะทางถึงจุดเกดิเหตุ 10 
กิโลเมตร จำนวน 9,649 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 71.05 

เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน (มี 1 เป้าประสงค ์3 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน (มี 3 ตัวชี้วัด) 
26) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริม 
ให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร 
 

ร้อยละ 100 งบประมาณที่ได้รับ 
5,397,720 บาท 
งบประมาณที่ใช้ 

897,695.60 บาท 
  

 
ร้อยละ 35.45 

 

  

สำนักอนามัยร่วมกับสำนักงาน
เขตส่งเสริมสถานประกอบการ
อาหารให้มีการพัฒนาผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี จำนวน 7,218 ราย
จากจำนวนสถานประกอบการ
อาหารทั้งหมด 20,360 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 35.45 
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ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

27) ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ 
ไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ 

ร้อยละ 100 งบประมาณที่ได้รับ 
10,562,220 บาท 

งบประมาณที่ใช้ 
1,115,667 บาท 

 
 

 
ร้อยละ 100 

 

  

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
สำนักงานเขต 50 เขต  
ได้สุม่ตรวจตัวอย่างอาหาร 
ไม่พบสารเคมีปนเปื้อน 
ในอาหาร จำนวน 31,331 
ตัวอย่าง จากท้ังหมด 
31,331 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 100 

28) ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ 
ไม่พบการปนเปื้อนเช้ือโรค 

ร้อยละ 95 งบประมาณที่ได้รับ 
4,724,000 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
ร้อยละ 98.84 

  

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขต 50 เขต 
ได้สุม่ตรวจตัวอย่างอาหาร
พร้อมบรโิภคไมพ่บการปนเปื้อน
เชื้อโรคที่เป็นอันตรายในระบบ
ทางเดินอาหาร จำนวน 255 
ตัวอย่าง จากท้ังหมด 258 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
98.84 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle (มี 3 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด 14 โครงการ) 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น (ด้วยการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน) (มี 3 ตัวชี้วัด) 
29) ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานครมีดัชนีมวลกาย
(BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

ร้อยละ 58 งบประมาณที่ได้รับ 
335,000 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
ร้อยละ 25 

 

  

ดำเนินการจัดเก็บคา่ดัชน ี
มวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน 
และศูนย์กีฬา เดือนตลุาคม 
2563 – กุมภาพันธ์ 2564  
จำนวน 15,750 คน  
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนี 
มวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ 
จำนวน 6,621 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.04 รองลงมา คือ มีดัชน ี
มวลกายอยู่ในเกณฑภ์าวะอ้วน
ระดับ 2 จำนวน 3,656 คน  
คิดเป็นร้อยละ 23.21  
ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 
3,148 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.99 ภาวะอ้วนระดับ 3 
จำนวน 1,211 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.69 และมีค่าดัชนีมวลกาย 
อยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย  
จำนวน 1,114 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.07 ตามลำดับ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
30) ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานครออกกำลังกาย
ตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง 
 
 
 
 

ร้อยละ 78 งบประมาณที่ได้รับ 
46,202,200 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
ร้อยละ 40 

 

  

อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ
พฤติกรรมการออกกำลังกายและ
เล่นกีฬาของผู้รับบริการในศูนย์
เยาวชน และศูนย์กีฬา ซึ่งทำการ
สำรวจผ่านแบบสอบถามออนไลน ์ 
โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 
รวมจำนวน ๕,๕๗๓ คน  
แบ่งออกเป็นผู้รับบริการ 
ในศูนย์เยาวชน จำนวน ๔,๕๑๑ คน 
และศูนย์กฬีา จำนวน ๑,๐๖๒ คน 
ขณะนี้มผีู้ตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์แล้ว จำนวน ๒,๑๘๔ คน 

31) จำนวนของประชาชนท่ีเข้ารว่มกิจกรรม
นันทนาการของ กทม. เพิ่มขึ้นต่อป ี
 

๗6๐,๐๐๐ ราย งบประมาณที่ได้รับ 
1,915,700 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
ร้อยละ 40 

 

  

สถิติผู้ใช้บริการกีฬาและ 
นันทนาการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2563 – กุมภาพันธ์ 2564 
- ศูนย์เยาวชน จำนวน 
1,084,002 ราย 
- ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 
(ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 218,488 
ราย 
- ศูนย์กีฬา จำนวน 755,138 ราย 
รวมทั้งสิ้น 2,057,628 คน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.2 พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน (มี 1 ตัวชี้วัด) 
32) จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
ที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ
เพิ่มขึ้นต่อป ี
 
 
 

2 กิจกรรม ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
ร้อยละ 40 

 

  

ดำเนินการสำรวจความต้องการ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่
นำไปสู่การจัดกจิกรรมที่มีความ
หลากหลายและสอดคล้องกับ
ความต้องการในศูนย์เยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)  
ศูนย์เยาวชน จำนวน 35 แห่ง  
และศูนย์กีฬา จำนวน 12 แห่ง 
เรียบร้อยแล้วโดยผลการสำรวจ
ความต้องการกิจกรรมที่
ผู้ใช้บริการต้องการใหจ้ัดเพิ่มเติม 
จำแนกตามศูนย์บริการ เป็นดังนี ้
1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 
(ไทย-ญี่ปุ่น) ผู้ใช้บริการต้องการให้
กิจกรรมเพิ่มเตมิ ได้แก่ ถ่ายภาพ
และตกแต่งภาพจากโทรศัพทม์ือถือ 
และการตัดต่อ VDO 
2. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ  
เปตองสำหรับเยาวชน และ 
ยิมนาสติกระดับพื้นฐาน 
3. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง โยคะ
ในน้ำ และ โยคะผูสู้งอาย ุ
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

4. ศูนย์เยาวชนหนองจอก  
ไอเดียจัดแต่งห้องด้วยต้นไม้ และ 
Balance Bike 
5. ศูนย์เยาวชนจตุจักร กิจกรรมสวด
มนต์ฝึกสมาธิ และกิจกรรมปลูกพืช
สวนครัว 
6. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา Body 
weight (บอดี้เวท) และเกษตรปันสุข 
7. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ปลูกปนักัน 
และบาสโลบ 
8. ศูนย์เยาวชนลุมพินี  
แอโรบิคในน้ำ และศิลปะประดิษฐ ์
9. ศูนย์เยาวชนบางแค  
(เรืองสอน) คอมพิวเตอรส์ำหรับ
ผู้สูงอายุ และดนตรีในศูนย์ฯ 
10. ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน 
กิจกรรมการออกกำลังกายตาราง 
9 ช่อง และการสอนแต่งหน้าด้าน 
นาฏศิลป ์
11. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ยางยืด
เพื่อสุขภาพ และ กิจกรรมเต้น HIIT 
12. ศูนย์เยาวชน 
วัดชัยพฤกษมาลา อังกะลุงเยาวชน 
และหมากกระดาน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

13. ศูนย์เยาวชนจอมทอง พืชผักสวนครัว 
และหมากกระดาน 
14. ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ  
ดนตรีในศูนยฯ์ (สวน)  
และภาษาอังกฤษจากโลกภาพยนตร ์
15. ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม ศลิปะ
ป้องกันตัว และมวยไทย 
16. ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ ศลิปะ
ประดิษฐ์ และขับร้องสากล 
17. ศูนย์เยาวชนคลองเตย กีฬา 
กาบัดดี้ และกีฬาอีสปอร์ต 
18. ศูนย์เยาวชนบางนา  
กิจกรรมไลน์แดนซ์ และกิจกรรม 
Digital Photo 
19. ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง กีฬา
มหาสนุก และเปตอง 
20. ศูนย์เยาวชนมีนบรุี เก้าอี้โยคะ 
และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
21. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 
รำวงมาตรฐาน และบาสโลบ 
22. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 
กิจกรรมเข้าจังหวะ และรำพดั 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

23. ศูนยเ์ยาวชนวชิรเบญจทัศ  
ปลูกผักสวนครัว รมิรั้วกินได้ และสอน
การใช้ smart phone เพื่อผู้สูงวัย 
24. ศูนย์เยาวชนเกียกกาย ธรรมะ
สวัสดี และเปตอง 
25. ศูนย์เยาวชนหลักสี่ ศลิป์สร้างสุข 
ผู้สูงอายุ (การทำผ้าบาติก)  
และแบดมินตัน เยาวชน 
26. ศูนย์เยาวชนวัดโสมนสั สูงวัย
เข้าใจโซเซยีล และเกมส์พัฒนาเพือ่
ทุกวัย 
27. ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ ปาเป้า และ
เกมส์นันทนาการ 
28. ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย ปลูกผกั
สวนครัวลอยฟ้า และ คดัลายมือ
ภาษาไทย 
29. ศูนย์เยาวชนบางเขน  
สอนแต่งหน้า และจัดดอกไม ้
30. ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช กิจกรรม
เข้าจังหวะ และกจิกรรมวงดนตรไีทย 
31. ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี 
กิจกรรมฝึกทักษะตารางเก้าช่อง และ
กิจกรรมฝึกไม้พลองเพื่อสุขภาพ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

32. ศูนย์เยาวชนวัดเวฬรุาชิณ 
สอนแต่งหน้าผูสู้งอายุ  
และตะกร้อลอดห่วง 
33. ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ 
กิจกรรมเกษตรรั้วกินได้ และ
กิจกรรมธรรมะ สำหรับผูสู้งอาย ุ
34. ศูนย์เยาวชนอัมพวา  
รำวงมาตรฐานผูสู้งวัย  
และเต้นบาสโลบผู้สูงวัย 
35. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง 
กิจกรรมเข้าจังหวะ และอังกะลุง 
36. ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ รำ
กระบี่กระบอง และศลิปะผู้สูงอาย ุ
37. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
Extreme Sport สเก็ตบอรด์,
อินไลน์สเก็ต,โรลเลอร์สเก็ต และ
ห้องขับร้องเพลง karaoke 
38. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา เปตอง และเทนนิส 
39. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
84 พรรษา บาสเกตบอล  
และสถานีออกกำลังกายกลางแจ้ง
และสนามเด็กเล่น 
40. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช  
เกทบอล และเทเบิลเทนนิส 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

41. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี  
หมากกระดาน 
42. ศูนย์กีฬารามอินทรา  
แอโรบิกมวยไทย และหมากรุก 
หมากฮอส 
43. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ บอดี้
เวท และเทควันโด 
44. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน SUP 
Board (Stand Up Paddle 
board) และฟิตเนส 
45. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน มวย
และมวยไทย และศิลปะป้องกันตวั 
46. ศูนย์กีฬาประชานเิวศน์ 
สตรีทเวิร์คเอ๊าท์ และวอลเลย์บอล 
47. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า 
กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพ 
ทางกาย (ฟิตเนส) และ กิจกรรม
กีฬาฟุตซอล 
48. ศูนย์กีฬาวารภีิรมย์  
สเก็ตบอร์ด/โรลเลอร์สเก็ต  
และ สตรีทบาสเก็ตบอล 
ขณะนี้อยู่ระหว่างศูนย์บริการแต่
ละแห่งดำเนินการจดักิจกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการ
เพิ่มเตมิ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.3 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่ออาชีพ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
33) จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬา 
ส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/หรือ 
อาชีพต่อปี 
 
 
 

๑8 ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ 
88,659,800 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

  
4 ครั้ง 

 

  

1. โครงการส่งเสริมกีฬา 
เพื่อความเป็นเลิศ 
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาจักรยานประเภท BMX 
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
พระราชทานฯ ประจำปี 
2564 สนามที่ 1  
จังหวัดสุพรรณบรุี วันท่ี 25 
กุมภาพันธ ์– 1 มีนาคม 
2564 ประเภท BMX ไดร้ับ
รางวัล อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 
และอันดับที่ 3 ประเภท 
Super Cross ไดร้ับรางวัล 
อันดับที่ 2 
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาจักรยานประเภทถนน
และเมาเท่นไบค์ชิงแชมป์
ประเทศไทยชิงถ้วย
พระราชทานฯ ประจำปี 
2564 สนามที่ 1 ณ อำเภอ 
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
ระหว่างวันท่ี 3 – 8 มีนาคม 
2564 ประเภทถนนอินไลน์
เรส ได้รบัรางวัล อันดับที่ 1 
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล 
ได้รับรางวัลอันดับที่ 2  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

และอันดับที่ 3 ประเภท 
เมาเท่นไบค์ครอสคันทรี  
ได้รับรางวัล อันดับที่ 1  
และอันดับที่ 3 ประเภท 
เมาเท่นไบค์ ดาวน์ฮลิล ์
ได้รับรางวัลอันดับที่ 1  
อันดับที่ 2 และอันดบัท่ี 3 
- การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
รายการ Granular Badminton 
Championship 2020 
ระหว่างวันท่ี 25 – 29  
พฤศจิกายน 2564 
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
รายการ MT ARENA 
BADMINTON JUNIOR 2020 
ระหว่างวันท่ี 4 – 7 ธันวาคม 
2563 ณ สนามแบดมินตัน 
MT ARENA ลำลูกกา คลอง 3 
จังหวัดปทุมธาน ี
2. โครงการพัฒนากีฬา 
เพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬา 
เพื่ออาชีพ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

- การส่งทีมฟุตบอลหญิง
กรุงเทพมหานครเข้าร่วม 
การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ 
“Thailand Women’s 
League 2021” จัดกิจกรรม 
พฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 
2564 อนุมตัิเงินประจำงวด
แล้ว จบการแข่งขันเลกแรก  
มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 8 ทีม 
เริ่มการแข่งขันเลกท่ี 2  
เดือนกุมภาพันธ์กรุงเทพมหานคร 
อยู่ระหว่างแข่งขันเลกท่ี 2 
กรุงเทพมหานครอยู่อันดับที่ 3  

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 1.6 ทั้งสิ้น 33 ตัวช้ีวัด - - 33 - -  

รวมตัวชี้วัดด้านที่ 1 ทั้งสิ้น 103 ตัวช้ีวัด - 3 94 - 6  
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ตัวช้ีวัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร กทม. ประกอบด้วย 2 มิติ 3 เป้าหมาย 4 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ (มี 1 เป้าหมาย 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด 7 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 94 ล้านบาท/งบประมาณที่ใช้ - บาท) 
เป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยท้ังจากน้ำฝน น้ำหนุน และน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ
ในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เพ่ือพัฒนาฟื้นฟู 
ให้เป็นแหล่งรองรับ น้ำฝนและน้ำหลากหรือพื้นที่
ชะลอน้ำ (แก้มลิง)  

2 แห่ง งบประมาณที่ได้รับ 
94 ล้านบาท *(ซ้ำ) 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

  
ร้อยละ 65.71 

  ดำเนินการพัฒนาแก้มลิง
ทั้งสิ้น 7 แห่ง ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 1 แห่ง ได้แก่  
แก้มลิงหมู่บ้านเฟรนชิพ  
อยู่ระหว่างดำเนินการอีก  
6 แห่ง (แบ่งเป็น แก้มลิง
ธรรมชาติ 2 แห่ง และ 
Water Bank 2 แห่ง ได้แก่  
1. แก้มลิงบึงสาธารณะ
ลาดพร้าว 71 ความก้าวหน้า 
ร้อยละ 90 คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
เดือนกรกฎาคม 2564  
2. แก้มลิงสวนเบญจกิตติ 
ความก้าวหน้า ร้อยละ 87
คาดว่าแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน 
2564  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

3. แก้มลิงบึงพิบูลย์ 
ความก้าวหน้า ร้อยละ 89 
คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
เดือนกรกฎาคม 2564 และ 
4. แก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย  
อยู่ระหว่างจัดทำ TOR  
และราคากลาง 
5. บ่อหน่วงน้ำใต้ดินในท่ีดิน
สาธารณะ บรเิวณใตส้ะพาน 
ทางแยกต่างระดับถนนศรี
นครินทร์กับถนนกรุงเทพ
กรีฑา ความก้าวหน้า ร้อยละ 
60 คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
เดือนมิถุนายน 2564 และ  
6. บ่อหน่วงน้ำใต้ดินบรเิวณ 
สวนสาธารณะใต้สะพานข้าม
แยกถนนรัชดาภิเษกตัดถนน
วิภาวดีรังสติ ความก้าวหน้า 
ร้อยละ 70 คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
เดือนมิถุนายน 2564 

นอกจากน้ี สำนักการ-
ระบายน้ำได้จดัหาพื้นท่ี 
แก้มลิงไดเ้พิ่มอีก  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

จำนวน 4 แห่ง เป็นของ
เอกชน 3 แห่งหน่วยงานของรัฐ
(กรมทางหลวง) 1 แห่ง  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำ
MOU เพื่อขอใช้พื้นที ่
เป็นแก้มลิง 

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนมิติที่ 1.4 ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด - - 1 - -  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  (มี 2 เป้าหมาย 3 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 4 โครงการ รวมงบประมาณท่ีได้รับ - บาท/งบประมาณท่ีใช้ - บาท) 
เป้าหมายที่ 1.6.2 โรคติดตอ่ที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง (มี 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ (2 ตัวชี้วัด)  
2) รอยละความสําเร็จของผตูิดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ไดรับการสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องตน 

(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ ประจำปี พ.ศ. 2564  
ของ สนอ.) 

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
ร้อยละ 20.6 

  ผตูิดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ที่ไดรับ 
การสอบสวนโรคครบถวน 
ตามกระบวนการ  
จํานวน 1,550 คน 
จากผตูิดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ที่อยูใน
ระบบสารสนเทศเครือข่าย
ศูนยระบาดวิทยา (EPI-Net) 
จำนวน 7,517 คน 

3) ระดับความสำเรจ็ของการจัดทำแผนบูรณาการ
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การระบาด
ของโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 
(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ ประจำปี พ.ศ. 2564  
ของ สนพ.) 

ระดับ 5 ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
ระดับ 3 

  สำนักการแพทย์ดำเนินการ
ซ้อมแผนดำเนินงานต่อเนื่อง
สำหรับบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤติกรณีโรคอุบัติ
ใหม่/อุบัติซ้ำ : สถานการณ์
การระบาดโรคตดิเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อ
วันท่ี 8 มกราคม 2564 เวลา 
09.00 – 15.00 น. 
ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์  
ช้ัน 4 สำนักการแพทย์ โดยม ี
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

ปลัดกรุงเทพมหานคร 
เป็นประธานการซ้อมแผน 
ผู้เข้าร่วมซ้อมแผน 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
สำนักการแพทย์ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล 
เภสัชกร บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
สำนักอนามัย และสำนักงานเขต 
จำนวน 70 คน และได้ม ี
การถ่ายทอดผา่นระบบ
ออนไลน์การซ้อมแผน 
มีการจำลองสถานการณ ์
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ 
การบริหารจัดการ 
การคัดกรองผู้เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI) 
การระบาดแบบกลุ่ม 
(Cluster) ภายหลังการซ้อม
แผนไดม้ีการรวบรวมข้อมลู
จากการซ้อมแผน 
มาดำเนินการปรับปรุง 
แผนดำเนินงานต่อเนื่อง 
สำหรับบริหารความพร้อม 
ต่อสภาวะวิกฤติกรณีโรคอุบัติ
ใหม่/อุบัติซ้ำ : สถานการณ ์



93 
 

   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

การระบาดโรคตดิเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) 
เพื่อให้สอดคล้องกับการซ้อม
แผนของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
ให้ผู้เช่ียวชาญและผู้บริหาร
ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของข้อมูลแผนดำเนินงาน
ต่อเนื่องสำหรับบริหาร 
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
กรณีโรคอุบัติใหม่/อุบัตซิ้ำ : 
สถานการณ์การระบาดโรค 
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา2019  
(โควิด-19) ระดับความสำเร็จ 
อยู่ในระดับที่ 3 

เป้าหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีเท่าเทียมกัน มีคุณภาพ และมาตรฐาน (มี 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด 2 โครงการ) 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
4) ระดับความสำเรจ็ในการผา่นการรับรอง
กระบวนการคณุภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1 

(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ ประจำปี พ.ศ. 2564  
ของ สนพ.) 

ระดับ 5 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
ระดับ 2 

  

คุณภาพสถานพยาบาล 
ขั้นที่ 1 อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนมีกิจกรรม 
ตามมาตรฐานสำคญั HA  
ที่สถาบันรับรองคณุภาพ
สถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) 
กำหนด รวมทั้งมกีารประชุม 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

เชิงปฏิบตัิการการลงสำรวจพ้ืนท่ีภายใน 
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทั้งภายใน
โรงพยาบาลและระหว่างโรงพยาบาลใน
สังกัด และอยูร่ะหว่างการดำเนินการ
จัดทำเอกสารประกอบการขอรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล ข้ันท่ี 1 เมื่อเทียบ
กับเกณฑร์ะดับความสำเรจ็ของตัวช้ีวัดที่
กำหนดอยู่ท่ีระดับ 2 เกณฑร์้อยละ
ความสำเร็จ ร้อยละ 70 

เป้าประสงค์ที่ 1.6.3.2 ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (มี 1 ตัวชี้วัด) 
5) ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการด้านการรักษา
ผู้ป่วยด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)  

(ตัวช้ีวัดตามภารกิจเจรจาตกลงการประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ ประจำปี พ.ศ. 2564  
ของ สนพ.) 

ร้อยละ 5  
ของผู้ป่วย

กลุ่มเป้าหมาย 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 
ร้อยละ 4 

  

สำนักการแพทยไ์ด้ดำเนินการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรงัผ่าน
ระบบโทรเวชกรรม Telemedicine  
เพื่อเป็นการลดความแออัดและเพิม่การ
เข้าถึงบริการของผู้ป่วยท่ีมารับบรกิารที่
โรงพยาบาลโดยการรักษาพยาบาลผ่าน
ระบบออนไลน์ และยังเป็นการเตรยีม 

ความพร้อมเพื่อรองรับการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสังคมสู่ความเป็นปกติ
รูปแบบใหม่ (New Normal) ให้บริการ
ด้านการรักษาผู้ป่วย และให้คำปรกึษาด้าน
การรักษาผู้ป่วยผ่านระบบโทรเวชกรรม 
(Telemedicine) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 

  

 

    

และแอปพลเิคชนัหมอ กทม. ของ
โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ควบคุมได้ ไดแ้ก่  
กลุ่มโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง
และโรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น 
2. ผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเหมาะสมกับ 
การรักษาด้วยระบบโทรเวชกรรม ได้แก่ 
ผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรัง ผู้ป่วย ARV และ
ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง เป็นต้น 
3. ผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นโรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมนั 
ในเลือดสูง เป็นต้น 
การให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วย และ 
ให้คำปรึกษาด้านการรักษาผู้ป่วย 
ผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) 
ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 
จำนวน 8 แห่ง โดยโครงการดังกล่าว 
เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันท่ี 1 ตลุาคม 
2563 – 31 มีนาคม 2564 มผีูเ้ข้า 
มารับบริการ จำนวน 4,731 ครั้งเมื่อ
เทียบกับเกณฑ์ระดับความสำเร็จของ
ตัวช้ีวัดที่กำหนดอยู่ที่ระดับ 4 เกณฑ์ร้อยละ
ความสำเร็จ ร้อยละ 90 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนมิติที่ 1.6 ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด - - 4 - -  
รวมตัวชี้วัดสนับสนุนด้านที่ 1 ทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด - - 5 - -  
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน  

กรุงเทพมหานครได้กำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองในด้านที่ 1 มหานครปลอดภัยไว้ 6 มิติ ประกอบด้วย  
ปลอดมลพิษ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติ ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง 
ปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานสำคัญในแต่ละมิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ  
เป้าหมายที่ 1.1.1 แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทท่ี 4 ดำเนินการภายใต้ 9 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการข้อมูล ณ เดือนเมษายน 
2564 บรรลุ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 22.22 และอยู่ระหว่างดำเนินการ 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.78  
ขณะที่สถานการณ์คุณภาพน้ำในเขตกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ำ จำนวน 316 จุด พบว่า มีค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 47.15 สูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 29 มีค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 3.8 
สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 3 และมีค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 8.23 สูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 2.5 แสดงให้เห็นว่า ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ตัวชี้วัดในรอบครึ่งปี
ประสบผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นไปที่การลดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิดและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 เป้าหมายที่ 1.1.2 มุ่งให้กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแหล่งกำเนิดและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซ่ึงปริมาณขยะ 
ที่เกิดขึ้น กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้จัดเก็บภายใต้โครงการ “ท้ิงเป็นที่เก็บเป็นเวลา” ด้วยการกำหนดจุดทิ้งขยะ
บนถนนสายหลัก สายรอง ชุมชน และริมคลอง และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดวัน เวลาทิ้งขยะและเวลาเข้าจัดเก็บขยะ
เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการทิ้งขยะ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการสร้างวินัย  
ในการทิ้งขยะของประชาชน ลดปัญหาขยะตกค้างจากการทิ้งขยะนอกจุดและนอกเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังสร้าง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะผู้ร่วมตรวจงาน ร่วมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
โดยแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย การจัดการขยะที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. การจัดการขยะที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรุงเทพมหานครกำหนดแนวทางจัดการขยะ 
ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี พ.ศ. 2556 – 2575 โดยมีวิสัยทัศน์ “มุ่งเน้นจัดการขยะที่แหล่งกำเนิด 
โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวคิดของเสียเหลือศูนย์ (Zero waste Management)” โดยการนำกลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) และทำให้มูลฝอยเหลือน้อยที่สุดและกำจัดที่เหลือ (Residue) ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผลการแก้ไข
ปัญหาปริมาณมูลฝอยที่เพ่ิมขึ้นสามารถทำได้โดยการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุดโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด เช่น หมู่บ้าน 
ชุมชนตลาด สถานศึกษา โรงแรม สถานีบริการน้ำมัน สถานพยาบาล สวนสาธารณะ ซุปเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท  
วัดและศาสนสถาน อาคารสูงหรือคอนโดมิเนียม อะพาร์ตเมนต์ ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร ร้านอาหาร สถานบันเทิง  
โดยใช้หลักการ 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีหลักการ
แนะนำประชาชนคัดแยกขยะแต่ละประเภท ดังนี้  
     1) ขยะรีไซเคิล คัดแยกและขายหรือบริจาค  
     2) เศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้ เศษผัก ผลไม้หมักทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ อาหารสัตว์ และหมักแก๊สชีวภาพ   
     3) ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ แยกออกจากขยะทั่วไป ทิ้งให้สำนักงานเขตจัดเก็บตามวันเวลา 
สถานที่ที่กำหนด  
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     4) ขยะท่ัวไปส่วนที่เหลือจากการคัดแยก ทิ้งให้สำนักงานเขตจัดเก็บตามวันเวลา สถานที่ที่กำหนด  
ซึ่งเป้าหมายปี 2564 ในการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับ 
ปี 2560 ร้อยละ 30 โดยผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกคิดเป็นร้อยละ 44.08 
 2. การจัดการขยะที่กลางทางอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งขยะที่เกิดข้ึนในแต่ละวันกรุงเทพมหานครได้จัดรถเก็บ
ขนมูลฝอยให้ทุกสำนักงานเขตเข้าบริการจัดเก็บรวบรวมขนส่งมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือนไปยังศูนย์กำจัดเพ่ือนำเข้าสู่
ระบบกำจัดอย่างทั่วถึงและรณรงค์ให้ประชาชนทิ้งขยะให้เป็นที่ สำนักงานเขตเก็บตรงเวลา แก้ไขปัญหาขยะตกค้าง 
โดยส่วนใหญ่เป็นขยะท่ัวไป และบางส่วนได้จัดเก็บแยกประเภทเพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและลดปัญหา
เรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. การจัดการขยะที่ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพขยะที่จัดเก็บได้จาก 50 เขต จะถูกขนส่งไปยังศูนย์กำจัด
มูลฝอยอ่อนนุช ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม โดยนำไปกำจัดด้วยวิธีต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการได้ทั้งหมดวันต่อวันไม่มีขยะตกค้าง และเน้นสิ่งที่เหลือจากการกำจัดนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรง ทำให้หลายคนเลือกไม่ออกจากบ้าน
เพ่ือลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ ดังนั้น การเลือกสั่งของเดลิเวอรี่ทั้งอาหารพร้อมทาน ของสด ของแห้ง จึงเป็นวิธี 
ที่ถูกเลือกมากท่ีสุด แต่สิ่งที่ตามมา คือ ปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single use-plastics) เพ่ิมมากข้ึน
จากภาวะปกติ แม้หน่วยงานของรัฐมีการรณรงค์แบนผลิตภัณฑ์พลาสติก 3 ชนิด คือ กล่องโฟม แก้วน้ำพลาสติก 
และหลอดพลาสติก เพราะมองว่าได้ผลและรวดเร็วที่สุด แต่วิกฤตโควิด-19 ทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักและส่งผลให้
สถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิม 
 เป้าหมาย 1.1.3 มุ่งให้กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด เฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศและลดผลกระทบจากมลพิษ
ทางอากาศ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ โดยมียานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐาน
ลดลงร้อยละ 22.73 แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองได้รับการควบคุม ร้อยละ ๑๐๐ ประกอบด้วย การเฝ้าระวังแหล่งกำเนิด
ฝุ่นละอองจากยานพาหนะการเผาในที่โล่ง โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และจากสถานประกอบการที่มีหม้อไอน้ำ 
(Boiler) การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศมีจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพ้ืนที่ทั่วไป   
ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) และค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงของฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ยกเว้นค่าเฉลี่ย  
๘ ชั่วโมงของก๊าซโอโซน (O3) ที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด มีการรายงานผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ โดยกลุ่มเป้าหมายการรายงานเป็นผู้ป่วยที่ไดร้ับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
ที่มารับบริการในคลินิกโรคทางเดินหายใจ คลินิกอายุรกรรมหรือคลินิกเวชกรรมในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์
ได้แก่ ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตา โรคผิวหนัง และโรคมะเร็ง การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศโดยบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด การเร่งรัดมาตรการทางผังเมืองและสิ่งแวดล้อมมีการทบทวนข้อกำหนดผังเมือง 
และศึกษามาตรการผังเมืองที่ช่วยลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศนอกจากมีการเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศ
ผ่านแอปพลิเคชัน AirBKK ยังเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายจราจรอัจฉริยะของสำนักงานตำรวจ-
แห่งชาติกว่า 90 ป้าย ครอบคลุมพ้ืนที่ 20 เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร 
 เป้าหมาย 1.1.4 มุ่งให้กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะระดับเสียง 
ในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ทั่วไป ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ตรวจวัดได้ 56.4 – 
60.6 เดซิเบลเอ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 มียานพาหนะที่ระดับเสียงจากปลายท่อผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการก่อสร้างที่ได้รับการควบคุมเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
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และกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยมีหนังสือแจ้งเตือนให้เจ้าของโครงการก่อสร้างอาคารจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบโครงก่อสร้างในส่วนของการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียง
ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและประสานนัดหมายผู้เกี่ยวข้องก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีร้องเรียนและตรวจวัด
ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบผลตามข้อกฎหมาย สรุปผลและจัดทำรายงานผล โดยมีเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบและรายงานผล 3 เรื่อง จากเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ระบบฯ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 

มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
 การดำเนินงานในมิติที่ 1.2 มุ่งหวังการพัฒนามหานครใน 2 เรื่องสำคัญ คือ เสริมสร้างความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน และการขจัดปัญหายาเสพติด ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก จำนวน ๑๒ 
ตัวชี้วัด ตัวชีว้ัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบาย
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ตัวชี้วัด รวมจำนวน ๑๓ ตัวชี้วัด บรรลุผล จำนวน ๑ ตัวชี้วัด อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ๘ ตัวชี้วัด และไม่ได้ดำเนินการ ๓ ตัวชี้วัด โดยภาพรวมการดำเนินงานในส่วนของการสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมโดยการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในปี 256๔ กรุงเทพมหานครมีแผน
กำหนดติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน ๗๐๐ตัว แต่ปัจจุบันได้ดำเนินการเกินค่าเป้าหมายแล้ว โดยติดตั้งจำนวนทั้งสิ้น 
5,780 ตัว (อยู่ในระหว่างการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า) นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือเสริมสร้าง 
ความปลอดภัยและลดจุดเสี่ยงต่อจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม รวมทั้งการดำเนินการเชิงรุกด้วยการจัดชุด
สายตรวจเทศกิจออกตรวจตราสภาพแวดล้อมและเฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณพ้ืนที่/จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ข้อสังเกตที่เกิดขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันประเด็นปัญหาเรื่องของความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกกรุงเทพมหานครก็ตาม ดังนั้น ความสำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงอยู่ที่การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักเทศกิจ สำนักการจราจร
และขนส่ง สำนักการโยธา และหน่วยงานภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น กองบัญชาการตำรวจนครบาล   
ภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมกันวางแนวทางหรือแผนงานร่วมกันเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัย  
ไม่ว่าจะเป็นการระบุพื้นท่ีเสี่ยง ประเด็นปัญหา แนวทางการดำเนินการ วิธีการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อให้
ปัญหาความปลอดภัยได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  
ซึ่งกรุงเทพมหานครอาจต้องแสดงบทบาทเชิงรุกในการนำหน่วยงาน ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมดำเนินการ 

ในส่วนของการขจัดปัญหายาเสพติด กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยและสำนักงานเขตได้ดำเนินการ 
ทั้งการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด การป้องกันผู้เสพรายใหม่ ตลอดจนการบำบัดรักษาและติดตามผู้ผ่านการบำบัด  
ซึ่งผลการดำเนินงานในรอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ พบว่า หลายโครงการ/กิจกรรมยังดำเนินการได้ต่ำกว่า 
ค่าเป้าหมาย ทั้งนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ทำให้โครงการ/กิจกรรม 
ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือต้องมีการชุมนุมระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมาย เช่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ประชาชน นักเรียน ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ 
และอาสาสมัครฯ บางส่วนมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพร่ระบาดของโรคฯ จึงลดบทบาท 
ในการดำเนินงานป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด ซึ่งอาจทำให้ผลการดำเนินงานในของเรื่องไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หน่วยงานต้องมีการปรับแผนและวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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มิติที ่1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 
ตัวชี้วัดมิติปลอดอุบัติเหตุรอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยตัวชี้วัด 

ที่มีแนวโน้มบรรลุเป้าหมาย คือ “จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครต่อประชากร  
แสนคน” ค่าเป้าหมาย อยู่ที่ไม่เกิน 10 คน ซึ่งกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้เสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 9.11 คนต่อประชากรแสนคน และตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มที่มิอาจบรรลุเป้าหมาย 
คือ “จำนวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน (เฉพาะรถไฟฟ้าสายสีเขียว)” ค่าเป้าหมาย เท่ากับ 0 (ศูนย์)  
ซึ่งกรุงเทพมหานครมีจำนวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 
3 ครั้ง มูลค่าความเสียหาย จำนวน 1,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีตัวชี้วัดอีกประเภทที่ไม่สามารถดำเนินการได้ คือ 
“ร้อยละความสำเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการลดอุบัติเหตุจราจร” โดยมีสาเหตุจากโครงการสนับสนุน
ตัวชี้วัดไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อย่างไรก็ตาม สำนักการจราจรและขนส่งซึ่งเป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดนี้ได้หาทาง
แก้ปัญหาโดยดำเนินการแสวงหาความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จำกัด ผ่าน Application ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ถึงแม้ว่าข้อมูล
จากแหล่งดังกล่าวมิอาจตอบสนองความต้องการของกรุงเทพมหานครได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ยังถือว่าเป็น
แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบอีกด้วย 

มิติที ่1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
ปัจจุบันสถานการณ์ทั่วโลก อุทกภัยและอัคคีภัยเป็นภัยคุกคามที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ ความแปรปรวนที่รุนแรงเป็นความเสี่ยงทางสภาพอากาศที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ และอุบัติเหตุ 
จากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นกับชุมชนต่าง ๆ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการภัยพิบัติ  
ดังนี้ 

1. หน่วยงานได้ดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพของแนวคันกั้นน้ำโดยการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม
บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการระบายน้ำ
โดยการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ เพ่ิมขนาดท่อระบายน้ำบริเวณพ้ืนที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม ก่อสร้างอุโมงค์
ระบายน้ำขนาดเล็กโดยวิธีดันท่อ Pipe Jacking เพ่ือเร่งระบายน้ำในถนนสายหลัก และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ระบายน้ำของสถานีสูบน้ำ บ่อสูบและประตูระบายน้ำ และจัดหาพื้นที่หน่วงน้ำและกักเก็บน้ำ รวมทั้งขุดลอกคูคลอง 
เปิดทางน้ำไหล และก่อสร้างเขื่อนเพ่ือปรับภูมิทัศน์และฟ้ืนฟูคลองต่าง ๆ ให้สามารถรองรับการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น  

2. หน่วยงานได้ดำเนินการสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งถาวร เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร โดยผ่านความเห็นชอบการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการสิ่งการแวดล้อมแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 แต่ยังไม่สามารถ
ดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 และหน่วยงานได้ดำเนินการกิจกรรม
เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลนกันชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ป่าชายเลน  
บางขุนเทียน กิจกรรมภาคีเครือข่ายระหว่างกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายชุมชนและการอนุรักษ์ 
ป่าชายเลน รวมทั้งจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ส่วนความหนาของป่าชายเลนจำเป็นต้องให้
สำนักการระบายน้ำดำเนินการก่อสร้างแนวคันหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแล้วเสร็จก่อนจึงจะดำเนินการได้  
ตามเป้าหมาย 

3. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีดับเพลิงเพ่ือให้กระจายครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ จัดตั้งศนูย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร สำรวจข้อมูลชุมชนแออัดที่ยังไม่ได้รับการประเมิน
ความเสี่ยง จัดตั้งคลังข้อมูลด้านสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานได้ จัดหาอาสาสมัครและฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชนต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันป้องกันและระงับอัคคีภัย  
ในเบื้องต้นส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ให้ความรู้ด้านสาธารณภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
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ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงเรียน ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งได้ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนหลังเกิดเหตุสาธารณภัย  
กับผู้ประสบสาธารณภัยโดยช่วยเหลือให้การสงเคราะห์ทางการเงินด้านเครื่องอุปโภคบริโภค 

มิติที่ 1.5 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง 
ในประเด็นปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างก็เช่นเดียวกับประเด็นปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิต  

และทรัพย์สินนั้นคือ มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร   
ดังนั้น ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงอยู่ท่ีการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เช่นเดียวกัน 
ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง การป้องและการแก้ไขปัญหา การติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินการ 
 นอกจากนี้ ยังควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเกิดอุบัติภัย 
จากสิ่งก่อสร้างที่เชื่อถือได้เพราะจะไม่ทำให้ข้อมูลเกิดการทับซ้อนและคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความจริง   
เพ่ือนำไปกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเพราะแต่ละพ้ืนที่อาจมีปัจจัยในการเกิดอุบัติภัยที่แตกต่างกัน 

มิติที ่1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
กรุงเทพมหานครได้กำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองในมิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 

โดยมุ่งหวังส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงกิจกรรมสันทนาการได้สะดวก  
ให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือแก้ปัญหาสาธารณสุขในระยะยาวร่วมกับการรักษา และยกระดับ  
คุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพของประชาชนเพ่ือลดความสูญเสียจากโรคคนเมืองทั้งโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ 
ที่สำคัญ โรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ และการดื้อยา นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย สุขาภิบาลอาหาร ตลอดจนเพิ่มการเข้าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพ การพัฒนาระบบส่งต่อ 
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การสาธารณสุขมูลฐานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ
และดำเนินการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และมีสุขภาวะที่ดี 
ในปี พ.ศ. 2563 สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้หน่วยงานและ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับพ้ืนที่ต้องบริหารงานในภาวะวิกฤติและยกระดับการให้บริการประชาชน
เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ส่งผลให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่
กำหนดไว้ จึงมีการปรับลดค่าเป้าหมายในบางตัวชี้วัด อย่างไรก็ตาม วิกฤติดังกล่าวเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้มีการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือรองรับการจัดบริการทางการแพทย์แบบใหม่ เพ่ือลดความแออัดในสถานพยาบาล
และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน เช่น การจัดบริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน (Mobile Lab) การรักษาพยาบาล
ด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) โดยสำนักการแพทย์ การจัดบริการดูแลรักษาผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
(Health Service Delivery) โดยสำนักอนามัย เป็นต้น โดยในปี พ.ศ. 2564 มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภัย ดำเนินการภายใต้ 37 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลงานการดำเนินงาน จำนวน 33 ตัวชีว้ัด  
ตัวชี้วัดสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร จำนวน 4 ตัวชีว้ัด ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ 

การส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบตื่นตัวและกระตือรือร้น โดยประชาสัมพันธ์ให้ชาวกรุงเทพมหานคร 
ทราบถึงการคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index (BMI)) และการให้บริการของสถานบริการด้านกีฬา 
และนันทนาการของกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ชาวกรุงเทพมหานครออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง 
จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกท้ังสำรวจความต้องการในการเล่น
กีฬา ออกกำลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการในสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานคร 
โดยเพ่ิมประเภทกิจกรรมให้มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการตลอดจนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศเพ่ือให้เป็นที่สนใจของประชาชน และเกิดเป็นแรงบันดาลใจจนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่เข้มแข็ง
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ปลอดจากโรคคนเมืองที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมองและปัญหาด้านสุขภาพจิต เป็นต้น 

 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  

มิติที ่1.1 ปลอดมลพิษ 
ปัญหาและอุปสรรค (การจัดการคุณภาพน้ำ) 
• ด้านบริหารจัดการ 

- ขาดความพร้อมด้านการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งด้านเทคนิค วิชาการ งบประมาณ และ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน น้ำเสียมีปริมาณเพ่ิมขึ้นโดยไร้มาตรการควบคุม เน้นลงทุนก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่ ขาดการจัดการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

• ด้านกฎหมาย 
- มีการกำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำจากหลายหน่วยงาน เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ปัญหาการมอบอำนาจให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และมาตรฐานการระบายน้ ำทิ้งจากแหล่งกำเนิด  
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำที่เข้มงวดกว่า 

• ด้านทรัพยากร 
- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีจำนวนไม่เพียงพอ พ้ืนที่ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมีจำกัด ระบบบำบัด  

น้ำเสียมีการใช้งานไม่เต็มศักยภาพ ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียน้อยกว่าที่ควรจะเป็น มีปัญหาน้ำคลอง
ไหลย้อนเข้าระบบท่อรวบรวมน้ำเสียหรือน้ำเสียที่รวบรวมได้ไหลลงสู่คลองโดยตรง การเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสีย
จากอาคารบ้านเรือนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียยังมีไม่มากนัก 

• ด้านงบประมาณ 
- ขาดศักยภาพด้านงบประมาณสนับสนุน และยังไม่สามารถจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียได้ มีการตั้งงบประมาณ

ที่สูงกว่าความสามารถที่จะดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณหลายโครงการมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
ก่อให้เกิดความเสียหายในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันตามกำหนด 

• อ่ืน ๆ 
- การใหค้วามสำคัญกับการระบายน้ำฝนเพื่อการป้องกันน้ำท่วมและแก้ปัญหาจราจร ซึ่งเป็นปัญหา 

ระยะสั้น เกิดไม่บ่อย แต่เกิดแล้วมีผลกระทบในวงกว้าง มากกว่าการแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ ซึ่งเป็นปัญหา  
ระยะยาว เกิดขึ้นเต่อเนื่องยาวนาน และมีผลกระทบในวงแคบกว่าตราบเท่าที่ยังไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา  
ทำให้ปัญหาน้ำเสียสะสมและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ (การจัดการคุณภาพน้ำ) 
• ด้านบริหารจัดการ 

- เน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อนและใช้มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเพ่ิมมากข้ึน โดยนำหลักการ 3R  
มาประยุกต์ใช้เพ่ือลดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด ได้แก่ Reduce (ใช้น้ำเท่าที่จำเป็น) Reuse (นำน้ำใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ) 
และ Recycle (การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์) ภายในหน่วยงาน กทม. เพ่ือเป็นต้นแบบ และสร้าง
การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนด้วยการนำมาตรการทางเศรษฐศาสตร์สังคมและกฎหมายมาใช้ควบคู่กัน ในระหว่าง
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและโครงการก่อสร้าง ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาและเงินลงทุนสูง 
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• ด้านกฎหมาย 
- ต้องดำเนินการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของแหล่งกำเนิดน้ำเสียอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ 

การอนุมัติ/อนุญาตประกอบกิจการควรนำมาตรฐานการจัดการน้ำเสียไปใช้เป็นเงื่อนไขในการอนุญาต ควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินมิให้เกิดการบุกรุกล่วงล้ำลำน้ำสองฝั่งแม่น้ำคูคลอง และวางแผนจัดหาที่ดินในระยะยาวเพ่ือก่อสร้าง
ระบบบำบัดน้ำเสียโดยกำหนดไว้ในผังเมืองรวม 

• ด้านทรัพยากร 
- ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียระบบรวบรวมน้ำเสียให้เพียงพอ โดยควรมีการจัดลำดับ

ความสำคัญการก่อสร้างตามระดับความรุนแรงของปัญหา และเลือกระบบที่ประหยัดพ้ืนที่และพลังงานเหมาะสม
ศักยภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานและศักยภาพทางการเงินการคลัง ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย
รวมให้เน้นการลดน้ำเสียที่แหล่งกำหนดและส่งเสริมให้ภาคเอกชน/ประชาชนมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นด้วยตนเอง 
โดยการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ (Onsite Treatment) ได้แก่ บ่อดักไขมันบ่อดักขยะ บ่อเกรอะ บ่อกรอง
ไร้อากาศ ท่อระบายน้ำทิ้ง หรือสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้ามีการติดตั้งอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียในเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
แบบสำเร็จรูปโดยไม่ต้องติดตั้งเพ่ิมเติม เช่น อ่างล้างจาน เครื่องซักผ้า สุขภัณฑ์ 

• ด้านงบประมาณ 
- ควรมีการติดตามการเบิกจ่ายงบประประมาณโครงการอย่างต่อเนื่อง จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการเดิน

ระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแยกไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อกำหนดอัตราการจัดเก็บให้เหมาะสมกับต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายที่แท้จริง รวมถึงเร่งรัดให้มีการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters 
Pay Principle) และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและยินยอมที่จะจ่ายค่าบำบัดน้ำเสียล่วงหน้า 

• อ่ืน ๆ 
1. ควรมีการลงทุนในการก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัด จุดจ่ายน้ำและกระบวนการบำบัดน้ำเสีย 

ขั้นสูง (Advanced Treatment) ที่สามารถกำจัดโลหะหนักและเชื้อโรคในน้ำได้ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับ
ภาคเอกชนที่สนใจและเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ใช้น้ำในการให้บริการน้ำที่ผ่านการบำบัดเชิงพาณิชย์ในอนาคต 
เพ่ือเป็นรายได้ให้กับกรุงเทพมหานคร ตลอดจนสร้างความปลอดภัยและความเชื่อม่ันให้กับประชาชน 

2. ควรมีการจัดสรรตำแหน่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา กฎหมาย และการประชาสัมพันธ์
เพ่ิมเติม เพื่อสนับสนุนงานการจัดการคุณภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

คาดการณ์แนวโน้ม (การจัดการคุณภาพน้ำ) 
• ด้านบริหารจัดการ 

- มีแนวโน้มความเสี่ยงด้านความพร้อมในการจัดการและบริหารโครงการบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา อาทิ ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้รับจ้างทิ้งงาน การระงับข้อพิพาท ส่งผลให้โครงการ
ล่าช้าและเงินลงทุนโครงการสูงกว่าที่ควร แนวทางการทำงานจึงควรมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
กระบวนการบริหารสัญญาและจัดฝึกอบรมเพ่ิมสมรรถนะให้กับบุคลากรในการกำหนดขอบเขตงานจ้างและ 
การกำกับงานจ้างบำบัดน้ำเสีย 

• ด้านกฎหมาย 
- มีแนวโน้มความเสี่ยงด้านความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากมีกฎหมายที่เก่ียวข้อง

หลายฉบับและหน่วยงานที่ดูแลหลายหน่วย ไม่เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกัน แนวทางการทำงานจึงควรให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา และสำนักงานเขตหารือร่วมกัน
เพ่ือพิจารณาทบทวนแนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเพ่ือเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ โดยเฉพาะการควบคุมน้ำทิ้ง
จากแหล่งกำเนิด พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
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• ด้านทรัพยากร 
- มีแนวโน้มความเสี่ยงด้านระบบบำบัดน้ำเสียมีศักยภาพจำกัดและมีการใช้งานไม่เต็มศักยภาพ เนื่องจาก

จำนวนโรงบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอ ไม่มีระบบติดตามตรวจสอบน้ำเสียทั้งหมดเข้าสู่ระบบ รวมถึงปัญหาระบบท่อ 
ที่ไม่สามารถส่งน้ำเสียเข้าสู่โรงบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะถูกสร้างขึ้นเพ่ือระบายน้ำฝนมิใช่ระบายน้ำที่ผ่าน
การใช้งาน แนวทางการทำงานจึงควรมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนแม่บทการจัดการน้ำเสียใหม่ จัดทำระบบ
แสดงสถานะและข้อมูลน้ำเสียเข้าสู่ระบบและศึกษาความเป็นไปได้ในการวางท่อที่แยกน้ำฝนออกจากน้ำเสีย 

• ด้านงบประมาณ 
- มีแนวโน้มความเสี่ยงด้านงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน แนวทางการทำงานจึงควรเร่งรัด

จัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียในพ้ืนที่โครงการเพ่ือนำรายได้มาใช้ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และกำหนด
แนวทางหรือรูปแบบการร่วมทุนกับภาคเอกชนให้ชัดเจนเพ่ือช่วยลดภาระงบประมาณและการก่อหนี้สาธารณะ 

• อ่ืน ๆ 
- มีแนวโน้มความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย แนวทางการทำงานจึงควรมีระบบการเฝ้าระวังตรวจหาเชื้อ 
ในน้ำเสียและกระบวนการฆ่าเชื้อโรคในระบบบำบัดน้ำเสียเพ่ือลดการแพร่กระจายโรค  

ปัญหาและอุปสรรค (การจัดการขยะ) 
• ด้านบริหารจัดการ 

1. ระบบการกำจัดมูลฝอยยังไม่สามารถนำขยะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ปัญหาขยะตกค้างในที่รกร้างว่างเปล่า และการทิ้งขยะนอกเวลา 

• ด้านกฎหมาย 
1. ขาดกลไกทางกฎหมายที่เหมาะสมในการควบคุมและคัดแยกมูลฝอย 
2. ขาดมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างจริงจัง 
3. ขาดข้อกฎหมายในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 
4. กรุงเทพมหานครยังคงใช้อัตราค่าธรรมเนียมอัตราเดิม ถึงแม้ว่าข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  

เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ตามกฎหมายการสาธารณสุขจะผ่านการพิจารณาแล้ว 
แต่ยังคงชะลอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ออกไปเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวกระทบภาคครัวเรือน 

• อ่ืน ๆ 
- เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรง ทำให้หลายคนเลือกไม่ออกจากบ้าน  

เพ่ือลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ ดังนั้น การเลือกสั่งของเดลิเวอรี่ทั้งอาหารพร้อมทาน ของสด ของแห้ง  
จึงเป็นวิธีที่ถูกเลือกมากท่ีสุด แต่สิ่งที่ตามมาคือปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single use-plastics)  
เพ่ิมมากข้ึนจากภาวะปกติ ส่งผลให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ประสบความสำเร็จ 

ข้อเสนอแนะ (การจัดการขยะ) 
• ด้านบริหารจัดการ 

1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะให้มากท่ีสุด เพ่ือลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด  
2. การสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 

ขยะมูลฝอยด้วยการใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ  
อุปโภคบริโภคของประชาชนสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย  

3. การบูรณาการแผนระดับต่าง ๆ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
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4. เพ่ิมศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง 

• ด้านกฎหมาย 
- การบงัคับใช้ทางกฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งการควบคุมและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด 

คาดการณ์แนวโน้ม (การจัดการขยะ) 
ภายหลังรัฐบาลประกาศให้ทุกภาคส่วนงดแจกถุงพลาสติก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยตั้งเป้าจะยกเลิก

การใช้พลาสติกประเภทครั้งเดียวทิ้ง 4 ชนิด ได้แก่ ถุงพลาสติกหูหิ้ว หลอดพลาสติก แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
และกล่องโฟม ให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2564 โดยร่นเวลาเร็วขึ้นจากแผนเดิม 1 ปี แต่เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรง ทำให้หลายคนเลือกไม่ออกจากบ้านเพ่ือลดโอกาสเสี่ยงจาก 
การติดเชื้อ ดังนั้น การเลือกสั่งของเดลิเวอรี่ทั้งอาหารพร้อมทาน ของสด ของแห้ง  จึงเป็นวิธีที่ถูกเลือกมากที่สุด  
แต่สิ่งที่ตามมา คือ ปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single use-plastics) เพ่ิมมากขึ้นจากภาวะปกติ  
แม้หน่วยงานของรัฐมีการรณรงค์แบนผลิตภัณฑ์พลาสติก 3 ชนิด คือ กล่องโฟม แก้วน้ำพลาสติก และหลอดพลาสติก 
เพราะมองว่าได้ผลและรวดเร็วที่สุด แต่วิกฤตโควิด-19 ที่รุนแรง ทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักและส่งผลให้สถานการณ์
เลวร้ายลงกว่าเดิม สิ่งสำคัญท่ีกรุงเทพมหานครจะต้องดำเนินการ คือ การสร้างวินัยในการจัดการขยะของประชาชน 
เพ่ือลดปัญหาขยะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ปัญหาและอุปสรรค (การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง) 
• ด้านบริหารจัดการ 

- การจราจรที่หนาแน่นในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้การปลดปล่อยมลพิษ
ทางอากาศและเสียงมากขึ้นตามไปด้วย ปัญหาสำคัญที่ไม่ได้รับการตอบสนอง คือ กรุงเทพมหานครขาดอำนาจ
เบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการด้านคุณภาพอากาศและเสียง แม้จะมีความพยายามในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ร่วมกับ
หน่วยงานภาคี แต่ยังไม่สามารถจัดการปัญหาคุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• อ่ืน ๆ 
- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และผลกระทบ 

จากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลให้การดำเนินการที่เกี่ยวกับการจัดอบรม  
และการตรวจสอบสถานประกอบการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 

 ข้อเสนอแนะ (การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง) 
• ด้านบริหารจัดการ 

1. ผลักดันมาตรการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษ 
ด้านฝุ่นละอองในภารกิจที่หน่วยงานกรุงเทพมหานครรับผิดชอบไปสู่การปฏิบัติ โดยบูรณาการมาตรการและ 
แนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับช่วงสถานการณ์วิกฤตปัญหา 
ฝุ่นละออง (4 ระดับ) 

2. ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ร่วมกับนักวิชาการสนับสนุนการดำเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ต่อประชาชน 

3. เตรียมความพร้อม (ช่วงก่อนวิกฤต) โดยจัดทำแผนเผชิญเหตุการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 (ช่วงวิกฤต) ให้ชัดเจน เน้นการดำเนินการมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 บูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดับพ้ืนที่โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
เป็นผู้บัญชาการ 
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4. ป้องกันและลดการเกิดมลพิษท่ีต้นทาง (แหล่งกำเนิด) ประเภทยานพาหนะ การเผาในที่โล่ง การเผา 
ในภาคการเกษตร การก่อสร้างและผังเมือง อุตสาหกรรม เตาเผาศพ และภาคครัวเรือน  

5. ควบคุมยานพาหนะ (เก่า) โดยผลักดันการนำข้อมูลการตรวจจับยานพาหนะท่ีมีผลการตรวจวัดเกิน
มาตรฐานมาใช้เป็นข้อพิจารณาประกอบการต่อทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชน
ดูแลบำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์ของยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ 

6. ผลักดันการปรับปรุงมาตรฐานการระบายสารพิษจากยานพาหนะใหม่และมาตรฐานคุณภาพเชื้อเพลิง
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ Euro 5 หรือ Euro 6 เพ่ือลดการระบายมลพิษของรถยนต์ 

7. ส่งเสริมการผลิตยานพาหนะท่ีประหยัดพลังงานและระบายมลพิษต่ำและส่งเสริมให้เกิดการเดินทาง 
ที่ประหยัดพลังงานและไม่เกิดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

8. จัดเตรียมแนวปฏิบัติการจำกัดปริมาณรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินรองรับโครงข่าย
รถไฟฟ้าเมื่อสร้างแล้วเสร็จ 

9. กำหนดช่วงเวลา และประกาศคำสั่งห้ามเผาขยะ ชีวมวล วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรให้ชัดเจนส่งเสริมวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการกำหนดมาตรการจูงใจเพ่ิมเติม 

10. ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในรูปของอัตราการระบาย (Loading) ขีดความสามารถ 
การรองรับการระบายมลพิษของพ้ืนที่ (Carrying Capacity) ระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ (Emission Permit) 
และกำหนดมาตรฐานการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด โดย (นำร่อง) ในพ้ืนที่ที่มีการสะสมของมลพิษทางอากาศสูง 

11. บริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ในพื้นที่ท่ีมีการสะสมของมลพิษและพ้ืนที่อ่อนไหว โดยเฉพาะการจัดให้มี
พ้ืนที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันช่วงวิกฤต (Safety Zone) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

12. ควบคุมการขยายตัวของอาคารสูงตามแนวรถไฟฟ้าและถนนที่ตัดขึ้นใหม่ให้มีระยะห่างช่องทาง 
ของลมพัดผ่าน 

13. ศึกษาวิจัยแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครในรูปแบบชั้นข้อมูลบนสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ (Inventory Report)  
ที่เป็นปัจจุบัน และวางแผนจัดการที่แหล่งกำเนิดจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

14. พัฒนาระบบข้อมูลการจัดการคุณภาพอากาศและเฝ้าระวังสุขภาพที่เป็นหนึ่งเดียว (สำนักสิ่งแวดล้อม 
(สสล.) สำนักการโยธา (สนย.) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) 
สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) สำนักการแพทย์ (สนพ.) สำนักอนามัย (สนอ.) สำนักการศึกษา (สนศ.) สำนักเทศกิจ 
(สนท.) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สยป.) สำนักงานเขต (สนข.) และผู้ตรวจราชการฯ) สามารถเข้าถึง  
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยจัดเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ รวมทั้งบริหารความเสี่ยงของพ้ืนที่ที่เป็นอันตราย  
เพ่ือคาดการณ์และแจ้งเตือนความหนาแน่นของปริมาณฝุ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์) 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ เช่น การแจ้งปิดโรงเรียนบางแห่งเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง การแจ้งเตือนกลุ่มเสี่ยง
ที่จะได้รับอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นต้น 

15. ผลักดันการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเป็นวาระสำคัญในการพิจารณาของอาเซียน หรือบ้านพี่
เมืองน้อง 
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16. จัดหาจุดตรวจวัดระดับเสียงที่เป็นตัวแทนของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และบูรณาการข้อมูล/สารสนเทศ
ผลการตรวจวัดระดับเสียงกับกรมควบคุมมลพิษ โดยพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน เพ่ือประเมินสถานการณ์แบบ Real Time 
และกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ 

17. เผยแพร่การดำเนินงานควบคุมระดับเสียงรบกวนของกรุงเทพมหานครให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
รับทราบเป็นระยะผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ให้มากข้ึน โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ 

คาดการณ์แนวโน้ม (การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง) 
• ด้านบริหารจัดการ 

- การเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม และการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคอสังหาริมทรัพย์ 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในปัจจุบัน ส่งผลต่อสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพมหานคร 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่น ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นต้น ปัญหาการจราจร การเผาในที่โล่ง 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนการพัดพาของมลพิษข้ามแดนยังคงเป็นสาเหตุหลักท่ีทำให้เกิด 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อีกท้ังระดับเสียงริมถนนที่เกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาว 

มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 

ปัญหาและอุปสรรค  
• ด้านบริหารจัดการ 

- ยังขาดระบบการประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่มีประสิทธิภาพในเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการให้บริการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด
แบบ New Normal ยังพบข้อจำกัดด้านการนัด/พบปะผู้ป่วย ณ สถานบำบัด 

• ด้านกฎหมาย   
- ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เทศกิจไม่มีอำนาจในการจับกุมผู้ก่ออาชญากรรม 

• ด้านทรัพยากร 
- บุคลากรและอาสาสมัครฯ บางส่วนมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพร่ระบาดของโรคฯ 

จึงลดบทบาทในการดำเนินงานป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด 
• ด้านงบประมาณ 

- ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ทำให้แนวโน้มงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานครลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมอ่ืน ๆ 

• อ่ืน ๆ  
1. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่ม ไม่สามารถดำเนินการได้ อาจส่งผลให้ตัวชี้วัด 
บางตัวไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2. ผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไม่เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผล 
ให้ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
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ข้อเสนอแนะ   
• ด้านทรัพยากร 

1. การสำรวจความพึงพอใจ/ความเชื่อมั่น/ทัศนคติของประชาชน ควรมอบหมายให้ผู้ประเมินอิสระ 
หน่วยงานกลาง ฯลฯ เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ เพ่ือให้ผลการสำรวจมีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ 

2. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้ประชาชนแจ้งการพบพ้ืนที่เสี่ยงภัยในพ้ืนที่ 50 เขต 
ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นช่องทางสำหรับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการกับกรุงเทพมหานคร  
ด้านกฎหมาย 

3. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้ประชาชนแจ้งการพบพ้ืนที่เสี่ยงภัยในพ้ืนที่ 50 เขต 
ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นช่องทางสำหรับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการกับกรุงเทพมหานคร 

คาดการณ์แนวโน้ม  
• ด้านบริหารจัดการ 

1. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินการ
ปรับ แก้ไข หรือการเพ่ิมเติมสภาพแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามสภาพ 
ของพ้ืนที่ โดยเฉพาะการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
สำนักงานเขตควรให้ความสำคัญกับการสำรวจ/ค้นหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งคาดว่าจะช่วยทำให้กรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูล 
ความต้องการ และปัญหาที่แท้จริงในพ้ืนที่  

2. ด้านการขจัดปัญหายาเสพติด โครงการ/กิจกรรมที่สนบัสนนุตัวชีว้ัดควรมีการจัดทำแผนบริหารความเสีย่ง
ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อ
โครงการ/กิจกรรมได้ 

• ด้านงบประมาณ 
- ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคฯ ทำให้แนวโน้มงบประมาณของกรุงเทพมหานครลดลง  

ซึ่งส่งผลกระทบต่องบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนั้น หน่วยงานจึงควรสร้างเครือข่าย  
ในระดับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกมาร่วมดำเนินกิจกรรม/โครงการที่ส่งผลต่อตัวชี้วัด 

• อ่ืน ๆ 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ส่งผลให้โครงการจำนวนมากต้องถูกชะลอ/เลื่อนการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรมออกไป รวมถึงการปรับลดงบประมาณของหน่วยงานลง จึงต้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าว 
อย่างใกล้ชิดและติดตามประเมินผลกระทบอยู่เป็นประจำ  

มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 

ปัญหาและอุปสรรค  
• ด้านบริหารจัดการ  

- อุปสรรคสำคัญในด้านการบริหารจัดการที่มีผลต่อการดำเนินงานมิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ คือ  
ขาดการบริหารจัดการบูรณาการข้อมูลจราจรและขนส่ง ในปัจจุบันข้อมูลด้านจราจรมิได้มีการบูรณาการร่วมกัน 
กล่าวคือ ข้อมูลจราจรในมิติต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานที่มีอำนาจความรับผิดชอบแตกต่างกัน  
เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดเก็บข้อมูลทางด้านคดีจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร   
จัดเก็บข้อมูลทางด้านการจัดการพ้ืนที่เสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน กรมการขนส่งทางบก จัดเก็บข้อมูล  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะและการออกใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดเก็บข้อมูลทางด้านอุบัติเหตุทางถนน และบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด 
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(มหาชน) (BTS) ที่ดูแลความปลอดภัยของระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว ด้วยลักษณะเช่นนี้ มีผลทำให้เกิดอุปสรรค 
ในการนำข้อมูลดังกล่าวเพ่ือนำไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน ประเมินผลและการตัดสินใจเชิงนโยบายและ
ปฏิบัติการ 

• ด้านกฎหมาย   
- ตัวชี้วัดจำนวนการกระทำผิดกฎจราจรลดลง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักของเป้าประสงค์ท่ี 1.3.1.2  

มิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากจำนวนการกระทำผิดกฎจราจรขึ้นอยู่กับจำนวนใบสั่ง  
ซึ่งเป็นอำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีผลทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการกับตัวชี้วัดนี้ได้  

• ด้านงบประมาณ 
- อุปสรรคสำคัญในด้านงบประมาณที่มีผลต่อการดำเนินงานมิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ คือ ขาดการสนับสนุน

งบประมาณในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการลดอุบัติเหตุจราจร 

ข้อเสนอแนะ   
• ด้านบริหารจัดการ  

- พ้ืนที่กรุงเทพมหานครควรดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลด้านจราจรในมิติต่าง ๆ ด้วยกัน โดยอาจให้
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลทางด้านจราจร และยังเป็นผู้ดูแลและกำกับระบบบริหาร  
การจัดการข้อมูล เนื่องจากมีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) ซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นประธาน เป็นคณะกรรมการที่ทำหน้าการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

• ด้านกฎหมาย   
- เพ่ือให้การบูรณาการฐานข้อมูลในมิติบริหารจัดการบรรลุผลสำเร็จ ควรดำเนินการทบทวน/ตรวจสอบ

กฎหมายที่เกีย่วข้องว่าสามารถดำเนินการตามข้อเสนอแนะในมิติบริหารจัดการได้หรือไม่ หากสามารถดำเนินการได้ 
ให้ดำเนินการในข้างต้น หากไม่สามารถดำเนินการได้ต้องเลี่ยงใช้วิธีอ่ืน เช่น การทำบันทึกข้อตกลงเรื่องการบริหาร
จัดการข้อมูลด้านจราจรในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (MOU) พร้อมทั้งอาจดำเนินการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเปิดโอกาส
ให้สามารถดำเนินการบูรณาการข้อมูลให้ได้ดียิ่งขึ้น   

• ด้านงบประมาณ 
- กรุงเทพมหานครจะต้องสนับสนุนทางด้านงบประมาณให้แก่โครงการที่มีความเก่ียวข้องกับตัวชี้วัด 

ร้อยละความสำเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการลดอุบัติเหตุจราจร เพ่ือเป็นรากฐานในการบูรณาการ
ฐานข้อมูลด้านการจราจรตามมิติบริหารจัดการต่อไป 

คาดการณ์แนวโน้ม  
• ด้านบริหารจัดการ  

- กรุงเทพมหานครได้มีการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 
– 2568 หากแผนดังกล่าวแล้วเสร็จและมีการนำแผนสู่การปฏิบัติ มีผลทำให้การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุม
ได้มากขึ้น เพราะมีการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอีกด้วย 

• ด้านกฎหมาย   
ประเทศไทยได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน   

ซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในมิติท่ี 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. การประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวง

ชนบทที่กำหนด ในปัจจุบันได้มีการกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงหรือทางหลวงชนบทโดยใช้
บังคับแก่ทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่สองช่องทางเดินรถขึ้นไป มีเกาะกลางถนนแบบกำแพงและไม่มีจุด
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กลับรถเสมอระดับถนน และต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชั่วโมง ในกรณีช่องเดินรถช่องขวาสุด ต้องใช้ความเร็ว
ไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชั่วโมง หากพิจารณาถึงกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว ทางหลวงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่เข้าข่าย
กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ ถนนวิภาวดีรังสิต การกำหนดอัตราความเร็วเช่นนี้ ถือว่าเป็นการกำหนดอัตราความเร็ว
ค่อนข้างสูง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ถ้าไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีผลทำให้กระทบต่อการดำเนินงาน  
ในมิตินี้ได้ 

2. การใช้มาตรการตัดคะแนนความประพฤติการขับรถ ในปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดมาตรการการตัดคะแนน
ความประพฤติการขับรถท้ังในส่วนบุคคลและรถบริการสาธารณะ และยังดำเนินการแก้ไขระเบียบกรมการขนส่งทาง
บกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2564 และตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นระเบียบการระงับการขับขี่ยานพาหนะเป็นการชั่วคราวและถาวร ด้วยเหตุนี้มี
ความเป็นไปได้ว่ามีผลทำให้พฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะไม่พึงประสงค์มีจำนวนลดลง มีผลทำให้อุบัติเหตุทางถนน
มีจำนวนลด และยังเพ่ิมความปลอดภัยในการขับข่ีบนถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากขึ้นด้วย 

มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 

ปัญหาและอุปสรรค  
• ด้านบริหารจัดการ  

1. การปรับเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบตัวชี้วัดทำให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดและการประเมินผล 
การดำเนินงานมีความล่าช้า 

2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยแต่ละแห่งชุดปฏิบัติการละ ๑๑ คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และ 
ไม่สอดคล้องกบัพ้ืนที่ความรับผิดชอบโดยเฉลี่ย ๓๔.๘๖ ตารางกิโลเมตร ต่อสถานี ตลอดจนอัตรากำลังบุคลากร  
๓๗ คน ต่อประชากร ๑ แสนคน 

3. ค่าตอบแทนอยู่ในระดับต่ำไม่จูงใจในการทำงานทั้งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยงต่อภยันตราย 
ถึงข้ันเสียชีวิต และปฏิบัติงานไม่เป็นเวลา 

4. โครงสร้างของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ครอบคลุมภารกิจด้านการป้องกัน ลดความเสี่ยง
และการจัดการสาธารณภัยเชิงรุก ขณะเดียวกันสาธารณภัยหรือภัยพิบัติบางประเภทที่อยู่ในบทนิยามตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคเงินและการให้ 
ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ  
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักอ่ืนของกรุงเทพมหานคร  
หรือส่วนราชการภายนอก  

5. สำนักการระบายน้ำมีโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนจำนวนมาก อาจมีความเสี่ยงที่ผู้รับจ้างทิ้งงาน 
ซึ่งมีผลให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายได้  

• ด้านทรัพยากร 
1. อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะมีสภาพชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน ไม่ครอบคลุมทุกมิติทั้งทางบก 

ทางน้ำ ทางอากาศ 
2. คลื่นความถี่วิทยุสื่อสารที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้อยู่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก

สถานีแม่ข่าย (Base Station) ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ หรือเกิดขัดข้อง 
• ด้านงบประมาณ 

- ไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการโครงการสำคัญ ทำให้บางตัวชี้วัดไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง
และส่งผลต่อตัวชี้วัดโดยตรง 
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• อ่ืน ๆ  
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ

ได้ตามแผนที่กำหนด 

ข้อเสนอแนะ   
• ด้านบริหารจัดการ  

1. ควรมีการถ่ายทอดความรู้หรือการสอนงานภายในหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้งานขาดความต่อเนื่อง  
2. ควรจัดให้มีการโอนภารกิจเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยอื่น ๆ มาสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย เช่น ภัยเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย ส่วนที่ไม่สามารถโอนได้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ควรเป็นหน่วยประสานกลางกับสำนักของกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือส่วนราชการภายนอก เช่น   
สำนักอนามัย (สำหรับกรณีโรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดในสัตว์) สำนักงานตำรวจแห่งชาติและเหล่าทัพ  
(สำหรับการก่อวินาศกรรม การก่อจลาจล)  

• ด้านกฎหมาย   
1. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีข้อสังเกตว่า ในโครงการขนาดใหญ่ ควรมีคณะกรรมการสัญญา เพ่ือบริหาร กำกับ   
และควบคุมดูแลรับผิดชอบสัญญาของโครงการต่าง ๆ และประเมินผลงานระหว่างดำเนินโครงการ  

2. ควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เพ่ือกำหนดให้การขนส่ง 
สารเคมี และวัตถุอันตรายเข้ามาหรือผ่านพ้ืนที่กรุงเทพมหานครหรือการตั้งสถานที่ผลิตหรือจำหน่ายสารเคมี   
และวัตถุอันตรายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครต้องแจ้งต่อผู้ที่มีอำนาจตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครกำหนด เช่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้อำนวยการเขต 

• ด้านทรัพยากร 
1. ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีของหน่วยงานให้กับบุคลากรในหน่วยงานทุกคน ไม่จำกัดเฉพาะตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นอกจากนี้ ผู้บริหารควรให้ความสำคัญและกำกับดูแลการนำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ 

2. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในอาคารสูงและ
อาคารขนาดใหญ่พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบุคคลากร
ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวคือ ควรกำหนดให้เป็น 
สายงานเฉพาะทาง นำกรอบอัตราลูกจ้างประจำสถานีดับเพลิงและกู้ภัยมาใช้กับภารกิจด้านการให้บริการ เช่น  
การจับสัตว์ต่าง ๆ การกำหนดเงินเดือนในรูปแบบค่าเสี่ยงภัยหรือเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ให้เหมาะสมและเพียงพอ 

• ด้านงบประมาณ 
- พิจารณาดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือตัวชี้วัด

โดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณในลักษณะเช่นเดียวกับงานประจำ 
• อ่ืน ๆ 

1. การขุดลอกคู คลอง ลำรางสาธารณะ ควรดำเนินการในฤดูแล้ง และต้องแล้วเสร็จภายในวันที่   
๓๐ เมษายนของทุกปี เพ่ือให้สามารถตรวจสอบปริมาณดินที่ผู้รับจ้างขุดลอกสะดวกข้ึน รวมทั้งต้องมีการเก็บขยะ 
และเศษวัสดุต่าง ๆ บริเวณท่อลอดและสะพาน เพื่อมิให้กีดขวางทางน้ำ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำ 

2. ควรพิจารณาออกแบบเพ่ือก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียหลังเขื่อนพร้อมกับการก่อสร้างเขื่อนทำให้ประหยัด
งบประมาณได้มากกว่าการแยกก่อสร้าง 
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คาดการณ์แนวโน้ม  
• ด้านบริหารจัดการ  

- การกำหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ควรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และควรมีการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในการจัดเก็บข้อมูล การสรุปผลการดำเนินงาน   
เพ่ือให้มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด นอกจากนี้ควรเร่งดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือนำข้อมูล 
มาทำการวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ด้านทรัพยากร 
1. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ควรเร่งบรรจุ/แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งที่ว่างโดยเร็ว เพ่ือไม่ให้งาน  

เกิดความล่าช้าและขาดความต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริหารราชการของแต่ละหน่วยงานขาดประสิทธิภาพ 
2. เนื่องจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยแต่ละแห่งชุดปฏิบัติการละ ๑๑ คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อคณะกรรมการ

วิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
สภากรุงเทพมหานคร 

3. ภารกิจของสำนักการระบายน้ำต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก หากนำเทคโนโลยีประหยัดไฟฟ้า 
มาใช้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงมาก  

4. สำนักการระบายน้ำและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรจัดหายานพาหนะหรือเครื่องจักรกล
ที่ใช้พลังงานสะอาด เพ่ือลดปัจจัยการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ PM10) รวมทั้งการปลดระวางยานพาหนะ
และเครื่องจักรกลที่ใช้งานจนครบอายุแล้ว  

• ด้านงบประมาณ 
- การจัดสรรงบประมาณควรพิจารณากำหนดกรอบวงเงินตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 

โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ทั้งนี้  ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเงินการคลัง 
ของกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

• อ่ืน ๆ 
- การกำหนดตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาความเสี่ยง

หรือปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน รวมทั้งหาแนวทางป้องกันมิให้
เกิดขึ้นหรือเกิดความเสียหายน้อยที่สุด 

มิติที่ 1.5 ปลอดอุบัติเหตุ 

ปัญหาและอุปสรรค  
- ไม่มี  

ข้อเสนอแนะ  
• ด้านบริหารจัดการ  

1. ควรบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง 
การป้องกันและการแก้ไขปัญหา การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเกิดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างที่เชื่อถือได้
เพราะจะไม่ทำให้ข้อมูลเกิดการทับซ้อนและคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความจริง เพ่ือนำไปกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
เพราะแต่ละพ้ืนที่อาจมีปัจจัยในการเกิดอุบัติภัยที่แตกต่างกัน 
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คาดการณ์แนวโน้ม  
- ไม่มี  

มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 

ปัญหาและอุปสรรค  
• ด้านบริหารจัดการ  

1. การเชื่อมโยงการรักษาพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการได้ทั้งหมด 

2. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด “ร้อยละของ
ชาวกรุงเทพมหานครมีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” แต่ยังมิได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานเขต เป็นต้น 

3. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้หน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขระดับพ้ืนที่ต้องบริหารงานในภาวะวิกฤติและยกระดับการให้บริการประชาชนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรค   

• อ่ืน ๆ 
- ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น กรณีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) 

ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่ม ไม่สามารถดำเนินการได้ อาจส่งผลให้ในบางตัวชี้วัดไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 

- ความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้ารับการคัดกรองและการรักษาของผู้ป่วย 

ข้อเสนอแนะ   
• ด้านบริหารจัดการ  

1. หน่วยงานควรประเมินสถานการณ์และถอดบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดจนเตรียมความพร้อมและสร้างระบบรับมือ
รองรับการเผชิญกับภาวะวิกฤติในรูปแบบอื่น ๆ เพ่ือลดผลกระทบต่อการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
ในอนาคต 

2. เชื่อมโยงการรักษาพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยการใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือช่วยบริหาร
จัดการด้านการให้บริการและการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชน 

3. พัฒนาชุดคำถามคัดแยก (Phone Triage) ในศูนยรับแจงเหตุและสั่งการใหสอดคลองกับบริบท 
และใชไดจริงในทางปฏิบัติ โดยพัฒนานำรองในกลุมโรคที่จำเปนตองใชระบบ Fast Track 

4. สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัด “ร้อยละ 
ของชาวกรุงเทพมหานครมีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” ควรบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เช่น สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานเขต เป็นต้น เพื่อให้ได้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)  
ของชาวกรุงเทพมหานครที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

5. เพ่ิมบริการกีฬาและนันทนาการในสถานบริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการที่เป็นผู้สูงอายุ กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน อาชีพค้าขาย และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
ในช่วงเวลา 05.00 – 17.00 น.  

6. เพิ่มการวัดองค์ประกอบร่างกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ
เรื่องเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายเพ่ือป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับร่างกาย 
และวัยให้กับผู้มาใช้บริการในสถานบริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง 
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7. ประสานสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์เพ่ือส่งเจ้าหน้าที่ท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำแนะนำ
ประจำสถานบริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครทุกเดือนสลับกันไป 

8. ควรมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรค  
ต่อผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น กรณีการระบาด  
ของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่ม ไม่สามารถดำเนินการได้ 
ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยใน
การดำเนินงาน เช่น การจัดประชุมทางออนไลน์/ทางไกล การจัดทำสื่อและคลิปวีดีโอเพ่ือเผยแพร่ความรู้  
การใช้แอพคลิชันในการอบรม เป็นต้น 

• ด้านทรัพยากร 
- สร้างภาคีเครือข่ายและทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดบริการทางการแพทย์ 

และสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
- การบูรณาการระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิระหว่างหน่วยบริการ 

ทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 
• ด้านงบประมาณ 

- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และหน่วยงานภายในสังกัดกรุงเทพมหานครควรบูรณาการ 
ความร่วมมือในการวางแผนกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน รวมถึงแผนปฏิบัติงาน 
และการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันภายใต้ภารกิจเดียวกัน เพื่อความประหยัด คุ้มค่า ลดความซ้ำซ้อน 
ในการดำเนินงานและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

• อ่ืน ๆ  
- สื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของประชาชน  

การให้ความสำคัญของการคัดกรองโรคและการรักษา รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้บริการหมายเลข  
1669 ในระดับพื้นท่ี 

คาดการณ์แนวโน้ม  
• ด้านบริหารจัดการ 

1. กรุงเทพมหานครควรเป็นหน่วยงานริเริ่มในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
และพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เห็นภาพรวมและประเมินปัญหาสุขภาพของประชาชน 
ในทุกกลุ่มได้อย่างแท้จริง 

2. สร้างภาคีเครือข่ายและทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดบริการทางการแพทย์ 
และสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

3. สร้างความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเฝ้าระวัง ควบคุมและการป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่/ 
โรคอุบัติซ้ำ และการดื้อยา รวมทั้งการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือป้องกันความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงที่มี 
อยู่เดิม 

4. สร้างกลไกและความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินให้มีความถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเวลา มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และ
สามารถพิสูจน์ได้ 

5. การบริหารความคาดหวังของประชาชน และการไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขแบบไร้รอยต่อสู่บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง  

6. การบริหารจัดการด้านกีฬามีความสำคัญมากเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในเรื่องทรัพยากร
ทางการกีฬาในส่วนของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการทางการกีฬา



115 
 

   

และนันทนาการเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน จึงนับได้ว่าเป็นทางออกที่ดีอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้กีฬาและนันทนาการ  
เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวันของชาวกรุงเทพมหานคร เช่น การทำข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ในอันที่จะนำนักศึกษาที่เรียนมาทางด้านพลศึกษา โดยเฉพาะศาสตร์ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มาใช้ในการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาให้ก้าวไปสู่
ความพรั่งพร้อม และมีสมรรถภาพสูงสุดสามารถสร้างความเป็นเลิศให้แก่ประเทศชาติ รวมทั้งพัฒนาสุขภาพและ
พลานามัยของประชาชนไปพร้อมกัน เป็นต้น และผลกระทบในเชิงบวกท่ีจะเกิดตามมาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
คือ ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัย สามัคคี  
มีคุณธรรม และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมแก่วัย เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต อันจะนำไปสู่การเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข และพร้อมจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

• ด้านงบประมาณ 
1. ภาระด้านสุขภาพ การประเมินความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

และวิทยาการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือนำไปสู่การตัดสินเลือกใช้ให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและ 
การคลังของกรุงเทพมหานคร 

2. การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครในการวางแผนกำหนดเป้าหมาย
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน รวมถึงแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันภายใต้ภารกิจเดียวกัน 
เพ่ือความประหยัด คุ้มค่า ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
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ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 
 

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
 

  ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 

มิต ิ

จำนวน
ตัวชี้วัด 

ดำเนินการ 

ไม่ได้ดำเนินการ 
ผลการ

ดำเนินงาน
หลัก 

 
บรรลุผล อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 

 
ไม่บรรลุผล 

    
มิติที่ 2.1  ภูมิทัศน์สวยงาม   4 - 4 - - 
มิติที่ 2.2 พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ี 
สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที ่

5 1 4 - - 

มิติที่ 2.3  ระบบขนส่งมวลชนท่ัวถึง 
สะดวก ประหยดั การจราจรคล่องตัว  
และมีทางเลือก   

13 - 13 - - 

มิติที่ 2.4 การใช้พลังงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก 

4 1 3 - - 

รวมท้ังสิ้น 
26 

2 24 - - 
คิดเป็นร้อยละ 7.69 92.31 - - 

 
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านที ่2 กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้จำนวน 26 ตัวชี้วัด 
หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 26 ตัวชี้วัด บรรลุผลสำเร็จแล้ว 2 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 7.69) ได้แก่
ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และจำนวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายการปิดไฟ 
๑ ชั่วโมง เพ่ือลดโลกร้อนที่ขยายผลการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ (24 ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 92.31) โดยมีตัวชี้วัดบางส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19) และมีแนวโน้มจะไม่บรรลุผลสำเร็จ เช่น ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ใช้ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหานคร ผู้สัญจรทางน้ำ และผู้ใช้จักรยานในการสัญจร ซึ่งมีจำนวนลดลงจากการลดการเดินทาง
ของประชาชน การลดรอบบริการของขนส่งมวลขน รวมถึงมาตรการเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing)   
ในขนส่งมวลชน  

ทั้งนี้หน่วยงานมิได้กำหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครตาม
ภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตาม สยป.02 
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียวสะดวกสบาย ประกอบด้วย 4 มิติ  5 เป้าหมาย 13 เป้าประสงค์ 26 ตัวชี้วัดหลัก 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
มิติที่ 2.1  ภูมิทัศน์สวยงาม  (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 23 โครงการ รวมงบประมาณท่ีได้รับ 259,923,320.00 บาท/งบประมาณท่ีใช้ 259,922,920.00 บาท) 
เป้าหมายที่ 2.1.1  กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด  (2 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 2.1.1.1  ถนน ทางเท้า และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม (มี 3 ตัวชี้วัด) 
1) จำนวนถนนสายหลักท่ี
ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน ์
 
 
 
 

อย่างน้อย 
15 เส้นทาง
ที่กำหนดไว้

ในแผน 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 ✓ 
 

  โครงการสำคัญ 
1. สำนักเทศกิจ ดำเนินการโครงการจัดระเบียบถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราถนนสายหลักในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร จำนวน 15 เส้นทาง 
เส้นทางละ 1 ครั้ง/เดือน ควบคุมไม่ให้มีการใช้พ้ืนที่บริเวณถนนสายหลักที่ฝ่าฝืน และ
ขัดต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงามของบ้านเมอืง 
1. ถนนสายหลักเส้นทางที่ 1 ประกอบไปด้วย ถนนรัชดาภิเษก ถนนพระราม 7 
ถนนจรัญสนิทวงศ์ และถนนวงศ์สว่าง (ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีสม้ สายสีน้ำเงิน) 
2. ถนนสายหลักเส้นทางที่ 2 ประกอบไปด้วย ถนนศรีอยุธยา ถนนพระราม 5   
ถนนเตชะวณิช และถนนประชาช่ืน (ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง) 
3. ถนนสายหลักเส้นทางที่ 3 ประกอบไปด้วย ถนนสาทร ถนนจักรเพชร ถนนเยาวราช 
ถนนพระราม 4 ถนนพญาไท และถนนพหลโยธิน (ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสเีขียว) 
4. ถนนสายหลักเส้นทางที่ 4 ประกอบไปด้วย ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนวัชรพล  
และถนนสุขาภิบาล 5  
5. ถนนสายหลักเส้นทางที่ 5 ประกอบไปด้วย ถนนนวมินทร์ ถนนคู้บอน  
 ถนนเลียบคลอง 2 และถนนหทัยมิตร 
6. ถนนสายหลักเส้นทางที่ 6 ประกอบไปด้วย ถนนราชวิถี ถนนสุโขทัย ถนนอโศกดินแดง  
ถนนพระราม 9 ถนนรามคำแหง ถนนนิมิตใหม่ และถนนสุวินทวงศ ์  
(ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสสี้ม) 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ไม่บรรลุ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

  

 

    

7. ถนนสายหลักเส้นทางที่ 7 ประกอบไปด้วย ถนนแจ้งวัฒนะ และถนนรามอินทรา   
(ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสสี้ม) 
8. ถนนสายหลักเส้นทางที่ 8  ถนนลาดพร้าว (ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสเีหลือง) 
9. ถนนสายหลักเส้นทางที่ 9 ประกอบไปด้วย ถนนหลานหลวง ถนนเพชรบุรี  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ถนนพัฒนาการ ถนนอ่อนนุช(สุขุมวิท 77) ถนนลาดกระบัง  
และถนนหลวงแพ่ง  (ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสสี้ม รถไฟฟ้า Airport Link) 
10. ถนนสายหลักเส้นทางที่ 10 ประกอบไปด้วย ถนนตรเีพชร ถนนตีทอง ถนนดินสอ 
ถนนบำรุงเมือง ถนนพระราม 1 ถนนเพลินจิต และถนนสุขมุวิท  
(ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสสี้ม สายสีเขียว)  
11. ถนนสายหลักเส้นทางที่ 11 ประกอบไปด้วย ถนนประชาธิปก ถนนกรุงธนบุรี    
ถนนสมเดจ็-พระเจ้าตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ และถนนประชาอุทิศ (ตามเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วง) 
12. ถนนสายหลักเส้นทางที่ 12 ประกอบไปด้วย ถนนเทิดไท ถนนวุฒากาศ  
ถนนเอกชัย-บางบอน และถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล (ตามเส้นทางรถไฟฟ้า 
สายสีแดง) 
13. ถนนสายหลักเส้นทางที่ 13 ประกอบไปด้วย ถนนอินทรพิทักษ์ และถนนเพชรเกษม 
(ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) 
14. ถนนสายหลักเส้นทางที่ 14 ประกอบไปด้วย ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนราชวิถี 
ถนนสิรินธร และถนนบรมราชชนนี (ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน) 
15. ถนนสายหลักเส้นทางที่ 15  ได้แก่ ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

  

 

    

ผลการออกปฏิบัติการตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนนสายหลัก 
เดือน จำนวนครั้ง 

ในการ 
ออกปฏิบัติ

หน้าที่ 

การตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยบริเวณถนนสายหลัก 
จำนวน 

ถนนสายหลัก 
ตามแผนการ
ตรวจสอบ 

จำนวน 
ถนนสายหลัก 
ที่ได้รับการ
ตรวจสอบ 

จำนวน 
ถนนสายหลัก 

ที่ไม่พบ 
การฝ่าฝืน 

 

จำนวน 
ถนนสายหลัก 
ที่พบการฝ่าฝืน 

(ระบุเรื่อง 
ที่ฝ่าฝืน) 

ตุลาคม 63 15 15 15 15 - 
พฤศจิกายน 63 15 15 15 15 - 
ธันวาคม 63 15 15 15 15 - 
มกราคม 64 15 15 15 15 - 
กุมภาพันธ์ 64 15 15 15 15 - 
มีนาคม 64 15 15 15 15 - 

 
2. สำนักการโยธา ดำเนินการปรบัปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลัก ตามแผนท่ีกำหนดเป็นพื้นที่บริเวณ
รอบเกาะรัตนโกสินทร์  จำนวน 30 เส้นทาง เป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี เริ่มปี พ.ศ.2564 – 
2565  โดยในปี พ.ศ.2564 เป็นการดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
กำหนดรูปแบบรายการ และประเมินราคา เพื่อขอจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565  และมีการ
ดำเนินการเตรยีมความพร้อมก่อนการปรับปรุง ด้วยการปรับพื้นท่ีที่สามารถดำเนินการโดยไม่ต้องใช้
งบประมาณ จำนวน 7 เส้นทาง  ดังนั้นผลงานท่ีจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต้องรอผล 
การดำเนินการในปี พ.ศ.2565 
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ตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

2) จำนวนคลองสายหลักท่ี
ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน ์

อย่างน้อย 
20 คลอง 
ตามจำนวน

คลองที่
กำหนดไว้ใน

แผน 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 ✓ 
 

  โครงการสำคัญ 
    การดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
เป็นงานบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน โดยสำนักการระบายน้ำเป็นหน่วยงานหลัก 
ได้มีการดำเนินการดังนี้ 
    สำนักการระบายน้ำได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ช้ีแจง 
แนวทางการดำเนินงานเมื่อวันท่ี 30 ต.ค. 63 และร่วมกันลงพื้นที่สำรวจสภาพคลอง 
โดยทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้จัดทำแบบสรุปผลจากการสำรวจพ้ืนที่คลอง โครงการ 
และแผนปฏิบัติการปรับปรุงภูมิทศัน์คลอง ส่งให้กับสำนักการระบายน้ำเพื่อจัดทำแผน
ภาพรวมของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยูร่ะหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม
ตามแผนที่หน่วยงานกำหนด คิดเป็นร้อยละ 60 
     ส่วนการติดตามและประเมินผล ทางสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามคำสั่ง สยป.         
ที่ 135/2563 ลว. 27 พ.ย.2563 และได้จัดทำระบบให้หน่วยงานเข้ามารายงานผล
การดำเนนิงาน เพิม่อีก 1 ช่องทาง คอื https://district.bangkok.go.th/BMA_SED_WEB/user  
เพื่อใช้ประกอบการติดตามและประเมินผล  รวมทั้งสำนักการโยธาหน่วยงานร่วมได้มี
การปรับปรุง/ตกแต่งสะพานข้ามคลองที่สำนักการโยธารับผิดชอบ ขณะนี้ดำเนินการ
ปรับปรุง/ตกแต่ง/ทาสีสะพานข้ามคลองจำนวน 67 สะพานแล้วเสรจ็ จากเป้าหมาย 
138 สะพานข้ามคลอง คิดเป็นรอ้ยละ 49.28 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ ไม่ได้ดำเนินการ 

3) จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบ
เมืองของกรุงเทพมหานคร 

ระดับ
กรุงเทพมหานคร

อย่างน้อย  
1 เครือข่าย 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
 

       สำนักเทศกิจได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและ
สร้างเครือข่ายการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานคร (เฉพาะถนน
เฉลิมพระเกียรติ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ถนนเฉลิมพระเกียรติ   
ในพืน้ท่ี 50 เขต จำนวน 81 เส้นทาง ที่ได้รับการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว
ในปี พ.ศ. 2563 ยังคงสภาพความสวยงาม และมีความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของ
ภาคส่วนต่างๆ อย่างน้อย 1 เครือข่าย เข้ามาช่วยทำหน้าท่ีดูแล 
บำรุงรักษาถนนเฉลิมพระเกียรติ ให้อยู่ในสภาพสวยงาม มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไป - มา  

ผลการดำเนินงานสำคญัทีส่ำนักเทศกิจ และสำนักงานเขตได้มีการ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่  

- สำนักเทศกิจจัดประชุมฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงแนวทาง/หลักเกณฑ์การดำเนินงาน  
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร โดยมีรองปลัดกรงุเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์) 
เป็นประธานการประชุม  

- สำนักเทศกิจได้สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของภาค
ส่วนต่างๆ เข้ามาช่วยทำหน้าท่ีดูแล บำรุงรักษาถนนเฉลิมพระเกียรติ 
โดยได้ประสานสำนักงานเขตทั้ง 50 สำนักงานเขต ใหด้ำเนินการตั้ง
กลุ่มไลน์ (LINE) เครือข่ายถนนเฉลิมพระเกียรติในแตล่ะเส้นทาง และ
จัดหาสมาชิกเครือข่ายเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มไลน ์

- สำนักเทศกิจรวบรวมกลุม่ไลน์เครือข่ายจาก 50 สำนักงานเขต  
- สำนักเทศกิจจัดทำแผนการตรวจตราถนนเฉลิมพระเกียรติ 

จำนวน 81 เส้นทาง และส่งให้สำนักงานเขต ไดร้ับทราบและนำไป
ปฏิบัต ิ

http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/project/view/15000000-2637
http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/project/view/15000000-2637
http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/project/view/15000000-2637
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ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงานหลัก 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ ไม่ได้ดำเนินการ 

- สำนักงานเขตดำเนินกจิกรรมความร่วมมือเพื่อการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์/พัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยมอบหมายฝ่ายรักษาความ
สะอาด ฯ ดำเนินการดูแลภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ฝ่ายเทศกิจ
ดำเนินการตรวจถนน และทางเท้า และฝ่ายโยธาดูแลไฟส่องสว่าง
บริเวณถนน 

- สำนักเทศกิจจัดเจ้าหน้าท่ีออกปฏิบัติการตรวจสอบ สนับสนุน
การปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่ และจดัทำรายงานผลการตรวจพ้ืนท่ี
เป้าหมาย  
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ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน
หลัก 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ไม่
บรรลุ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลการตรวจตราถนนเฉลิมพระเกียรติ ในพ้ืนท่ี 50 เขต จำนวน 81 เส้นทาง ที่กำหนดไว้ในแผน พบว่า
เส้นทางที่ยังคงสภาพความสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มจีำนวน 79 เส้นทาง  
 

เดือน การออกปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที ่
จำนวน 

เส้นทางเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้ในแผน 

 

จำนวนเสน้ทาง 
ที่เจ้าหน้าที ่

ออกปฏิบัติการตรวจสอบ 

จำนวน 
เส้นทางที่ยังคงสภาพ 

ความสวยงาม  
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ตุลาคม 63 - - - 
พฤศจิกายน 63 - - - 
ธันวาคม 63 - - - 
มกราคม 64 81 81 76 
กุมภาพันธ์ 64 81 81 79 
มีนาคม 64 81 81 78 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 2.1.1.2  นำระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน  (มี 1 ตัวชีว้ัด) 
4) ระยะทางที่ได้ดำเนินการนำสายต่าง ๆ 
ลงใต้ดินช่วงสอง 

2,400 
กิโลเมตร 

งบประมาณที่ได้รับ 
259,923,320 บาท 

งบประมาณที่ใช้ 
259,922,920.00 บาท 

 
(งบประมาณเฉพาะปี 64) 

 ✓ 
132.03 
กิโลเมตร 

  
 

โครงการสำคัญ 
1. สำนักการโยธา ดำเนินการตดิตามผลการดำเนินการ
โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินกับการไฟฟ้านครหลวง 
ผลงานในปี 2564 ดำเนินการแลว้เสร็จ 3 เส้นทาง  
รวมระยะทางทั้งสิ้น 6.65 กม. ได้แก่  
- โครงการนนทรี ระยะทาง 1 กม.   
- โครงการถนนวิทยุ ระยะทาง 2.1 กม.  
- โครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ระยะทาง 
3.55 กม.  
2. สำนักการจราจรและขนส่ง ดำเนินโครงการนำสาย
สื่อสารลงใต้ดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า
อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สายสื่อสารกล้อง CCTV) 
ระยะทางที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตั้งแต่ปี 2562 - 
ปัจจุบัน) รวม 125.38 กม. ได้แก ่ 
1) โครงการต่อเนื่อง งบประมาณ 2562 – 2564 
จำนวน 8 โครงการ ระยะทางรวม 71.73 กม.  

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ ระยะทาง 
43.15 กม. 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 
ระยะทาง 28.58 กม. (ดำเนินการแล้วเสร็จเบื้องต้น 
28.48 กม.) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

2) โครงการต่อเนื่อง งบประมาณ 2563-2565 
จำนวน 9 โครงการ ระยะทางรวม 53.65 กม. 

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ ระยะทาง 
22.70 กม. 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ 
ระยะทาง 30.95 กม. (ดำเนินการแล้วเสร็จเบื้องต้น 
25.80 กม.)  

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 2.1 ทั้งสิ้น 4 ตัวช้ีวัด - - 4 - -  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 2.2 พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด 13 โครงการ 3 กิจกรรม รวมงบประมาณที่ได้รับ 472,855,400 บาท/
งบประมาณที่ใช้ 91,326,591 บาท) 
เป้าหมายที่ 2.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล  (มี 2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.1 พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับผักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มข้ึนกระจายท่ัวในพื้นที่ ( มี 3 ตัวชี้วัด) 
1) สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร 
 

7.21 ตร.ม./
คน 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓   7.16 ตร.ม./คน 
 

(พื้นที่รวม 25,366.5 ไร่ 
หรือ 40,586,685.65 
ตารางเมตร) 

2) สัดส่วนพ้ืนท่ีสวนสาธารณะต่อประชากร 1.14 ตร.ม/คน งบประมาณที่ได้รับ
129,158,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ 
35,499,000 บาท 

 

 ✓   1.08 ตร.ม/คน 
 

(พื้นที่รวม 6,050,384.53 
ตารางเมตร) 

3) สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบ
ธรรมชาต ิ
 

4 ตร.ม/คน งบประมาณที่ได้รับ
323,472,100 บาท 

งบประมาณที่ใช้ 
54,437,591 บาท 

 

 ✓   1.86 ตร.ม./คน 
 

(พ้ืนท่ีรวม 6,607.3 ไร่ 
หรือ 10,571,675 
ตารางเมตร) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 2.2.1.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร (มี 2 ตัวชี้วัด) 
4) ร้อยละของพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมท่ีดตี่อ
พื้นที่ กทม. 

ร้อยละ 12.5 ไม่ได้ใช้งบประมาณ ✓    ร้อยละ 12.94 
 

(พ้ืนท่ีรวม 126,868 ไร่ 
หรือ 202,989,929.71 
ตารางเมตร) 

5) พื้นที่สีเขียวและ/หรือพื้นที่ทางธรรมชาติ ได้รับ
การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาและป้องกันการ
ทำลายจนกลายเป็นพ้ืนท่ีที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

1 แห่ง งบประมาณที่ได้รับ 
20,225,300 บาท 

งบประมาณที่ใช้ 
1,390,000 บาท 

 

 ✓   สำนักสิ่งแวดล้อม 
ใช้พื้นที่ สวนลุมพินี  
สวนหลวง ร.9 และ
อุทยานผีเสื้อและแมลง
กรุงเทพมหานคร 
ดำเนินการเตรยีมความ
พร้อมบุคลาการให้ความรู้
ในการจัดการพื้นท่ีสีเขียว
เมือง ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน
ทางนิเวศวิทยาและพรรณ
ไม้เมือง การป่าไม้ในเมือง
และการเลือกพรรณไม้
ปลูกเพื่อการฟื้นฟูระบบ
นิเวศและภูมิทัศน์เมือง 
การประเมินสุขภาพต้นไม้ 
การประเมินความเสีย่งของ
ต้นไม้ การใช้อุปกรณ์
สำหรับปีนต้นไม้และการ
ปฏิบัติงานบนท่ีสูงอย่าง
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

ปลอดภัย เครื่องมือต่าง ๆ
ที่ใช้ในการตัดแต่งต้นไม้ 
การตัดแต่งต้นไม้ขนาด
ใหญ่ และการศัลกรรมและ
บำรุงรักษาต้นไม ้

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 2.2 ทั้งสิ้น 5 ตัวช้ีวัด - 1 4 - -  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 2.3  ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก  (มี 2 เป้าหมาย 6 เป้าประสงค์ 13 ตัวชี้วัด 44 โครงการ รวมงบประมาณท่ีได้รับ 
3,965,841,403 บาท/งบประมาณที่ใช้ 314,744,453 บาท) 
เป้าหมายที่ 2.3.1 ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทาง ไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล  (มี 4 เป้าประสงค์ 8 ตัวชี้วัด)  
เป้าประสงค์ที่ 2.3.1.1 ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพ้ืนที่  (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ใช้ระบบขนส่ง 
มวลชนกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้า BTS)  
 
 

  

ร้อยละ 5 
(เทียบกับปี 2563) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณที่ได้รับ 
475,000,000 บาท 
ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ✓ 
เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 257 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 ข้อมูลปี 2563 
จำนวนผู้ใช้บริการ ณ มี.ค. 63 
รวม 3.5 ล้านเที่ยวคน   
ข้อมูลปี 2564  
จำนวนผู้ใช้บริการ ณ มี.ค. 64 
รวม 12.5 ล้านเที่ยวคน   
   ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดไวรสั COVID - 19 และ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงปี 
2563 การให้บริการรถไฟฟ้าจึงม ี
การเปลีย่นแปลงระยะเวลาให้บริการ 
จำนวนผู้โดยสารจึงลดลงอย่างมาก  
ทำให้ฐานคำนวนณต่ำกว่าสถานการ
ปกติ ประกอบกบัช่วงต้นปี 2564 
สถานการณ์การระบาดขอโรคคลีค่ลาย
ลง ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจึงเพ่ิมมากขึ้น 
โครงการสำคัญ 
1. โครงการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า
สายสเีขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

2. โครงการบริหารจัดการเดิน
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – 
สะพานใหม่ -คูคต  
โครงการสนับสนุน 
- โครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสลีม 
ตอนท่ี 3 ช่วงบางหว้า – ตลิ่งชัน  
(โครงการศึกษาออกแบบ และ EIA) 

ผลการดำเนินงาน 
- อยู่ระหว่างการปรับแกร้ายงาน EIA 
ตามความเห็น คชก. กทม. 
(ยังไม่ได้มีการเดินรถไฟฟ้า) 

2)  ร้อยละของเส้นทางที่ดำเนินการตามผล
การศึกษาความต้องการในการใช้บริการระบบขนส่ง
มวลชนขนาดรอง (Feeder) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
(ตามผลการศึกษา) 

งบประมาณที่ได้รับ 
68,289,000 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

 ✓ 
 

  โครงการสำคัญ 
1. โครงการขนส่งมวลชนขนาดรอง 
(AGT) สายสีทอง จากสถาน ี
กรุงธนบุรี-ถนนประชาธิปก (บริษทั 
กรุงเทพ-ธนาคม จำกัด ดำเนินการ)  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
ผลการดำเนินงาน 
- ในเฟสแรก จำนวน 3 สถานี ไดแ้ก่ 
สถานีกรุงธนบุรี สถานเีจรญินคร และ
สถานีคลองสานดำเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จและเปดิให้บริการเดินรถ
ตั้งแต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2563 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสาร
เข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวยีน 
Shuttle Bus เส้นทาง ดินแดง – BTS 
สนามเปา้ (B2) 
งบประมาณ : 28,629,000.- บาท 
ระยะเวลา :  2 ปี (2564 - 2565)  
ผลการดำเนินงาน 
- อยู่ระหว่างการดำเนินการจดัหาผูร้บัจ้าง 
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
และวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้าราง
เดี่ยว (Monorail) สายสีเทา (ช่วงวัช
รพล-ทองหล่อ) 
งบประมาณ : 39,660,000.- บาท 
ระยะเวลา :  2 ปี (2563 - 2564)  
ผลการดำเนินงาน 
- อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาของ 
คชก. กทม. 

เป้าประสงค์ที่ 2.3.1.2  เพิ่มเส้นทางจักรยานให้มีความสะดวกและทั่วถึง  (มี 2 ตัวชี้วัด) 
3)  ร้อยละของผู้ใช้จักรยานในการสัญจรเพิม่ขึ้น 
 

 

ร้อยละ 10 
(เทียบกับปี 2563) 
เฉพาะเส้นทางที่มี
การส่งเสริมการใช้

จักรยาน 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ . ✓ 
ลดลงร้อยละ 
37.236 

 

  เมื่อเปรยีบเทียบข้อมลูระหว่างช่วง
เดือน เดียวกันขอปีงบประมาณ  
2563 - 2564 
- จำนวนผู้สัญจร ปีงบประมาณ 
2563  
(ม.ค. - มี.ค. 63) จำนวน 9,601 ครั้ง 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

- จำนวนผู้สัญจร ปีงบประมาณ 
2564 
(ม.ค. - มี.ค. 64) จำนวน 6,026 ครั้ง 
ลดลงร้อยละ 37.236 
โครงการสำคัญ 
1. โครงการรถจักรยานสาธารณะ
กรุงเทพมหานคร 
2. โครงการต่อเช่ือมถนนกาญจนา
ภิเษก – ถนนพุทธมณฑลสาย 2   
ความคืบหน้าคดิเป็นร้อยละ 91 
(รวมงบประมาณที่เปา้ประสงค์ 
2.3.2.1) 

4) จำนวนจุดเช่ือมต่อขนส่งมวลชนท่ีได้รับการ
สำรวจความต้องการเพื่อปรับปรุงหรือจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับผู้ใช้จักรยานในการสญัจร  

 

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓      นอกจากจุดให้บริการเดิมตาม
โครงการรถจักรยานสาธารณะ
กรุงเทพมหานครแล้ว สำนัก
การจราจรและขนส่งได้จัดทำกจิกรรม
จุดจอดปลอดภัย โดยสำรวจจุดจอด
จักรยานท่ีมีอยูเ่ดิม และมีกล้อง CCTV 
ในบริเวณใกลเ้คียง ดำเนินการปรบั
ย้ายจุดจอดให้อยู่ในมุมมองของกลอ้ง
ดังกล่าว พร้อมจัดทำป้าย "จุดจอด
ปลอดภัย" มาติดตั้ง ขณะนี้ดำเนินการ
แล้ว ท้ังสิ้น 21 จดุ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 2.3.1.3  ส่งเสริมการเดินทางทางน้ำ (มี 3 ตัวชี้วัด) 
5) ร้อยละของผู้สญัจรทางน้ำเพิม่ขึ้น. 

 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 

(เทียบกับปี 2563) 
 

งบประมาณที่ได้รับ 
14,552,000 บาท 
ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

✓ 
ลดลงร้อยละ 

6.659 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 โครงการสำคัญ 
เมื่อเปรยีบเทียบข้อมลูระหว่างช่วง
เดือน เดียวกันของปีงบประมาณ 
2563 – 2564 
1. คลองผดุงกรุงเกษม 
    1.1) จำนวนผู้สญัจรคลองผดุงกรุง
เกษม ปีงบประมาณ 2563  
(ตุลาคม 62 – มกราคม 63)  
จำนวน  16,103  คน 
    1.2) จำนวนผู้สญัจรคลองผดุงกรุง
เกษม ปีงบประมาณ 2564 
(ตุลาคม 63 – มกราคม 64)  
จำนวน  45,890  คน 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 184.98 
2. คลองภาษีเจริญ  
    2.1) จำนวนผู้สญัจรคลองภาษี
เจริญ ปีงบประมาณ 2563  
(ตุลาคม 62 – มกราคม 63)  
จำนวน 55,178 คน 
    2.2) จำนวนผู้สญัจรคลองภาษี
เจริญปีงบประมาณ 2564 
(ตุลาคม 63 – มกราคม 64)  
จำนวน 20,644 คน 
ลดลง ร้อยละ 62.58 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

หมายเหต ุ
  - จำนวนผู้ใช้บริการลดลง เนื่องจาก
มีการเปดิให้บริการรถไฟฟ้าสายสนี้ำ
เงินบนถนนเพชรเกษม 

6) จำนวนท่าเรือโดยสารที่เพ่ิมขึ้นหรือไดร้ับการ
ปรับปรุง 

เฉลี่ยปลีะ 3 ท่า ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
 

✓ 
เพิ่มขึ้น  
8 ท่า 

 

  จำนวนท่าเรือปี 2563  จำนวน 35 แห่ง 
จำนวนท่าเรือปี 2564  จำนวน 43 แห่ง 
 (งบประมาณรวมอยู่ในโครงการบริหาร
จัดการเดินเรือ) 
 

7)  ร้อยละความสำเรจ็ของการจัดสิ่งอำนวย 
ความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเดนิทางทางน้ำ 

 

ร้อยละ 100 งบประมาณที่ได้รับ 
48,122,000 บาท 
ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 
 
 

 ✓ 
 

- - ดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุด
เปลี่ยนถ่ายการเดินทาง (ล้อ-ราง-เรือ) 
และการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสรมิ
ความปลอดภัยการสญัจรทางน้ำ 
บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัด
คูหาสวรรค์ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
เป้าประสงค์ที่ 2.3.1.4  ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปประสิทธิภาพและคุณภาพการดำเนนิงานของรถโดยสารสาธารณะ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
8)  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
(รถโดยสารสาธารณะ) 

 

ร้อยละ 80 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 ✓ 
 
 
 
 
 

 

  โครงการสำคัญ 
ศาลาที่พักผู้โดยสาร (ค่าบำรุงรักษา) 
ผลการดำเนินงาน 
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
- งวดที่ 1 จำนวน 30 หลัง ตรวจรับ
งานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 64 
ประกอบด้วย 

     - ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง 
อัจฉริยะ (Full Function) จำนวน 10 
หลัง 

     - ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง 
อัจฉริยะ (Light Function) จำนวน 20 
หลัง  

- งวดที่ 2 จำนวน 85 หลัง ตรวจรับ
งานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ก.พ.64 
ประกอบด้วย 

      - ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง 
อัจฉริยะ (Full Function) จำนวน 25 
หลัง 

      - ศาลาที่พักผูโ้ดยสารรถประจำทาง 
อัจฉริยะ (Light Function) จำนวน 60 
หลัง  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
- งวดที่ 3 จำนวน 90 หลัง ตรวจรับ
งานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 
64 ประกอบด้วย 

      - ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง 
อัจฉริยะ (Full Function) จำนวน 30 
หลัง 
      - ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง 
อัจฉริยะ (Light Function) จำนวน 60 
หลัง  
 - งวดที่ 4 จำนวน 145 หลัง อยู่
ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือน เมษายน 2564 
ประกอบด้วย 
       - ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำ
ทาง อัจฉริยะ (Full Function) จำนวน 
35 หลัง 
       - ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง 
อัจฉริยะ (Light Function) จำนวน 110 
หลัง 
หมายเหตุ 
   - ผลงานก่อสร้าง 85 % 
   - เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำการ
สำรวจความพึงพอใจต่อไป 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
เป้าหมายที่ 2.3.2  การจราจรมีความคล่องตัว ไม่แออัด (มี 2 เป้าประสงค์  5 ตัวชี้วดั)  
เป้าประสงค์ที่ 2.3.2.1  เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร (มี 2 ตัวชี้วัด) 
9) จำนวนถนนท่ีมีการกำหนดแผนงานก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงตามที่ผังเมืองกำหนดหรอืเพื่อการพัฒนา
ตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน 

อย่างน้อย  
5 เสนทาง 

งบประมาณที่ได้รับ 
3,275,114,403.03 

บาท 
งบประมาณที่ใช้ 

300,558,653.03 
บาท 

 

 ✓   ดำเนินการโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่าย
ถนน หรือถนนตามผังเมืองกำหนด 
หรือถนนรองรับโครงข่ายระบบขนส่ง
มวลชน จำนวน 22 โครงการ  
สถานะโครงการอยูร่ะหว่างดำเนินการ 
21 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  
1 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสรา้ง
ปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์จากถนน
พุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา   

10) อัตราความเร็วเฉลี่ยในการเดนิทาง ในพ้ืนท่ี 
ที่ได้รับการปรับปรุงโครงข่ายถนน (กม/ชม)  
- ช้ันนอก  
- ช้ันกลาง 
- ช้ันใน  
 

 

 
 

40 กม./ชม. 
30 กม./ชม. 
20 กม./ ชม. 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓   ข้อมูลการสำรวจจัดเก็บข้อมลูอัตรา
ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางในช่ัวโมง
เร่งด่วนในเขต กทม. ผลการสำรวจ  
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 เป็นดังนี้ 
พื้นที่ช้ันนอก (5 ถนน)  35.80 กม./ชม. 
พื้นที่ช้ันกลาง (21 ถนน) 27.19 กม./ชม.  
พื้นที่ช้ันใน (28 ถนน) 17.80 กม./ชม. 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
เป้าประสงค์ที่ 2.3.2.2  เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจร (มี 3 ตัวชี้วัด) 
11) พื้นที่ (ทางแยก) ท่ีนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดระบบจราจร 
 

 

ร้อยละ 4 
ของทางแยก 

ที่ควบคุมสัญญาณ
ไฟจราจร 

งบประมาณที่ได้รับ 
4,284,000 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

 

 ✓ 
 
 

  จำนวนทางแยกท้ังหมด 525 แหง่ 
ที่จำนวนทางแยกนำเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการจัดระบบจราจร 100 แห่ง 
โครงการสำคัญ 
1. ติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจร
ไร้สาย 100 ชุด  
งบประมาณ 4,284,000.00 บาท 
 ผลการดำเนินงาน 
ได้ตัวผู้รับจา้งแล้ว อยู่ระหว่างรอ
เงินงวด เพื่อลงนามสญัญา 

12) ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด(CCTV) ด้านการจราจร ให้สามารถใช้การ
ได้ภายใน 24 ช่ัวโมงเมื่อได้รับการแจ้งหรือตรวจพบ 
 

ร้อยละ 100 งบประมาณที่ได้รับ 
28,440,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ 
4,641,000 บาท 

 

 ✓   จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) 
ด้านการจราจร ทั้งหมด 238 กลอ้ง 
หน่วยงานมีรายงานตรวจสอบการ
ทำงานท้ังหมดเป็นประจำและพบว่า
กล้องค้าง/ชำรุด  237 ครั้ง เก็บ
ข้อมูลตั้งแต่ 1 พ.ย 63  - 28 ก.พ 64  
  พ.ย 63 ค้าง/ชำรดุ  54  ครั้ง 
  ธ.ค  63 ค้าง/ชำรุด  64  ครั้ง 
  ม.ค  64 ค้าง/ชำรุด  50  ครั้ง 
  ก.พ  64 ค้าง/ชำรุด  69  ครั้ง 
ใช้งานปกติ 237 ครั้ง คิดเป็น 100%  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
13) ร้อยละของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 
 ที่ได้รับการเช่ือมโยงระบบเข้าสู่ศนูย์ควบคุม 
 
 

ร้อยละ 100 งบประมาณที่ได้รับ 
52,040,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ 
9,544,800 บาท 

 
 

✓   จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) 
ด้านการจราจร ท้ังหมด 754 กลอ้ง 
ที่ได้รับการเช่ือมโยงระบบเข้าสู่ศูนย์
ควบคุม 518 กล้อง 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 2.3 ทั้งสิ้น 13 ตัวช้ีวัด - - 13 - -  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
มิติที่ ๒.๔ การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก (มี 1 เป้าหมาย 3 เป้าประสงค ์4 ตัวชี้วัด 8 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 2,080,000 บาท 
/งบประมาณท่ีใช้ - บาท) 
เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ประหยัดพลังงานใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (มี 3 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๑ ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1) อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของ
หน่วยงานลดลง (ปีฐาน ๒๕๖๐) 

- พลังงานไฟฟ้า  
ไม่เกินร้อยละ ๑.๒๒ 
- พลังงานเชื้อเพลิง 
ไม่เกินร้อยละ ๑.๑๘ 

งบประมาณที่ได้รับ 
80,000 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

 ✓ 
- พลังงาน
ไฟฟ้าลดลง

ร้อยละ 
70.62 

- พลังงาน
เชื้อเพลิงลดลง

ร้อยละ 
49.12 

  ปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร (ข้อมลูระหว่าง  
1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) ได้แก่  
พลังงานไฟฟ้า 34,008,871.12 
กิโลวัตต์-ช่ัวโมง (kWh) ส่วนพลังงาน
เชื้อเพลิง 10,652,868.73 หนว่ย 
(Unit) จำแนกเป็นน้ำมัน 
10,204,612.73 ลิตร แก๊สโซฮอล์ 
447,688 ลติร และก๊าซธรรมชาติ 
568 กิโลกรัม (เมื่อเทียบกับปีฐาน 
(ครึ่งปี  2560) พลังงานไฟฟ้า 
115,767,760.43 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 
(kWh) และพลังงานเชื้อเพลิง 
20,936,750.28 หน่วย (Unit))  
พบว่า พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 
70.62 และพลังงานเชื้อเพลิงลดลง
ร้อยละ 49.12 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
2) ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตาม
แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๖ ด้านการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงาน
ทางเลือก 

ร้อยละ ๕๕ ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 30 

  คิดเป็นร้อยละ 30 โดยดำเนินการใน  
2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่  
1. ประชุมคณะทำงานอำนวยการ
ขับเคลื่อนโครงการเสรมิสร้างศักยภาพ
องค์กรเพื่อการดำเนินงานตามแผน
แม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 
2. อยู่ระหว่างเตรยีมการจัดประชุม
คณะกรรมการกำกับและประสานงาน
ร่วมการดำเนินงานโครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพขององค์กรฯ ในวันที่ 27 
เมษายน 2564 

เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน (มี 1 ตัวชี้วัด) 
3) จำนวนหน่วยงานภาคเีครือข่ายการปิดไฟ  
๑ ช่ัวโมง เพื่อลดโลกร้อนท่ีขยายผลการดำเนินงาน
ไปสู่การปฏิบตั ิ

ไม่น้อยกว่า  
๕ หน่วยงาน 

งบประมาณที่ได้รับ 
2,000,000 บาท

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ
 

✓ 
11 

เครือข่าย 

   หน่วยงานภาคีเครือข่ายการปดิไฟ  
๑ ช่ัวโมง เพื่อลดโลกร้อนท่ีขยายผล
การดำเนินงานไปสู่การปฏิบตัิ จำนวน  
11 เครือข่าย ได้แก่  
1. บริษัท กลุ่มเซ็นทรลั จำกัด  
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  
3. การไฟฟ้านครหลวง  
4. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค  
5. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
6. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
จำกดั (มหาชน)  
7. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด  
8. บริษัท แคนนอน มารเ์ก็ตติ้ง  
(ไทยแลนด์)  
9. บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด 
(มหาชน)  
10. อาคารชุด ดิ เอ็ม โพริโอ เพลส 
สุขุมวิท 24 และ  
11. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๓ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (มี 1 ตัวชี้วัด) 
4) สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น  
(ปีฐาน ๒๕๖๒) 
 
 
 

เพิ่มขึ้นเทียบกับ 
ปีฐาน 

 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
เพิ่มขึ้น  

2.15 เท่า 

  ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน 
ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 
(ข้อมูลระหว่าง 1 ต.ค. 63 –  
31 มี.ค. 64) คือ  
แก๊สโซฮอล์ 447,688 ลิตร  
(เมื่อเทียบกับปีฐาน (ครึ่งปี  2562) 
แก๊สโซฮอล์ 208,606.23 ลติร 
พบว่า สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้น 2.15 เท่า 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 2.4 ทั้งสิ้น 4 ตัวช้ีวัด - 1 3 - -  

รวมตัวชี้วัดด้านที่ 2 ทั้งสิ้น  26 ตัวช้ีวัด - 2 24 - -  
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน  

มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม 
กรุงเทพมหานครมีการจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมือง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

แลดูสะอาดและสวยงาม โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ดำเนินการ 2 ส่วน  
1. การสร้างภูมิทัศน์ของเมืองให้สวยงามนั้น มุ่งเน้นกับด้านการภาพของถนน ทางเท้า และคลองให้สวยงามนั้น 

สำนักการโยธาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนโดยกำหนดแผนงานแบบบูรณาการ การปรับปรุงภูมิทัศน์ในถนน 
และทางเท้า 30 เส้นทาง ถนนบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565)  
ผลการดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานแล้วเสร็จ จัดทำรูปแบบ รายการ และประมาณราคา   
ขอจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงกายภาพถนน 7 เส้นทาง 
(แบบไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ)  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปรับปรุงภูมิทัศน์ในถนนดังกล่าว  
สำนักเทศกิจดำเนินการโครงการจัดระเบียบถนนสายหลักในพ้ืนที่ กทม. โดยตรวจตราถนนสายหลักในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 เส้นทาง เส้นทางละ 1 ครั้ง/เดือน ควบคุมไม่ให้มีการใช้พื้นที่บริเวณถนนสายหลัก 
ที่ฝ่าฝืน และขัดต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงามของบ้านเมือง และการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสาย
หลักสำนักการระบายน้ำเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย 20 คลองสาย
หลัก ผลการดำเนินงานจัดประชุมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 63 
และร่วมกันลงพ้ืนที่สำรวจสภาพคลอง โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแบบสรุปผลจากการสำรวจพื้นที่คลอง 
โครงการ และแผนปฏิบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง ส่งให้กับสำนักการระบายน้ำเพ่ือจัดทำแผนภาพรวมของ
กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่หน่วยงานกำหนด คิดเป็นร้อยละ 
60 ส่วนการติดตามและประเมินผล ทางสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามคำสั่ง สยป.ที่ 135/2563 ลว. 27 พ.ย.2563 และได้จัดทำระบบให้หน่วยงาน
เข้ามารายงานผลการดำเนินงาน เพิ่มอีก 1 ช่องทาง ผ่าน https://district.bangkok.go.th/BMA_SED_WEB/user   
เพ่ือใช้ประกอบการติดตามและประเมินผล สำนักการโยธาร่วมดำเนินการปรับปรุง/ตกแต่ง/ทาสีสะพานข้ามคลอง  
จำนวน 138 สะพาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 67 สะพาน คิดเป็นร้อยละ 49.28  รวมทั้งสำนักเทศกิจดำเนินการ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการจัดระเบียบเมือง ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ  
จัดระเบียบเมือง ซึ่งเป็นการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ผลการดำเนินงานได้สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ                          
ของภาคส่วนต่างๆ เข้ามาช่วยทำหน้าที่ดูแล บำรุงรักษาถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยได้ประสานสำนักงานเขตทั้ง   
50 เขต ให้ดำเนินการตั้งกลุ่มไลน์ (LINE) เครือข่ายถนนเฉลิมพระเกียรติในแต่ละเส้นทาง และจัดหาสมาชิก
เครือข่ายเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มไลน์ 

2. นำระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน  เป็นการปรับทัศนียภาพถนนสายต่าง ๆ โดยการนำ
สายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใตด้ินนั้น กรุงเทพมหานครดำเนินการได้ ระยะทางรวม 132.03 กิโลเมตร โดยสำนักการโยธา
ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการนำสายต่าง ๆ ลงใต้ดินของตามแผนของการไฟฟ้านครหลวงในปี 2564 
ระยะทางรวม 6.65 กิโลเมตร และสำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินโครงการ นำสายสื่อสารลงดิน จำนวน  
17 เส้นทาง แล้วเสร็จ 125.38 ก.ม.        

มิติที่ 2.2  พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายท่ัวทุกพื้นที่ 
พ้ืนที่สีเขียวเป็นความสำคัญของเมือง เนื่องจากสภาพแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร มีสิ่งปลูกสร้าง ตึก 

อาคาร และบ้านพักอาศัยเป็นจำนวนมาก อีกท้ังมีมลภาวะอันเกิดจากการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน 
ตลอดจนจำนวนประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่พ้ืนที่สีเขียวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จากมาตรฐาน
ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) เสนอแนะให้เมืองควรมีสัดส่วนของพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชนคิดเป็น 9 ตารางเมตร/คน และจากมาตรการในการเพ่ิมและการจัดการพื้นที่สีเขียว  
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ในเขตชุมชนอย่างยั่งยืน จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้ชุมชนขนาดใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนคร 
ควรมีพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนอย่างน้อย 12 ตารางเมตร/คน และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการบริการ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม 
สัดส่วน อย่างน้อย 4 ตารางเมตร/คน ด้วยเหตุนี้กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยู่เดิม การจัดหาพ้ืนที่เพ่ือสร้างสวนสาธารณะใหม่ ตลอดจนการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อม
ที่มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ให้ดียิ่งขึ้น 

โดยในปี 2564 กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.21 ตารางเมตร/
คน ให้มีสัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 1.14 ตารางเมตร/คน.และเพ่ิมสัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืน
ปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติให้ได้ 4 ตารางเมตร/คน และ ซึ่ง ในรอบระหว่าง เดือนตุลาคม 2566 – เดือน
มีนาคม 2564 กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินงานได้เข้าใกล้ตามเป้าหมาย  

ผลการดำเนินงานสำคัญที่เกิดขึ้นกรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนเพิ่มขึ้นเป็น 8,694 แห่ง  
คิดเป็นพ้ืนที่ 40,586,685.65 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากร 7.16 ตร.ม./คน หรือร้อยละ 2.59  
ของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในรูปแบบพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนคิดเป็นพื้นที่ 10,571,675 ตารางเมตร 
หรือ 1.86 ตร.ม./คน พ้ืนที่สวนสาธารณะหลัก จำนวน 43 แห่ง กระจายในพ้ืนที่ 23 เขตของกรุงเทพมหานคร 
ขนาดพ้ืนที่รวม 6,050,384.53 ตารางเมตร  คิดเป็นสัดส่วน 1.08 ตร.ม./คน พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดี 
ต่อพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (ซึ่งไม่ใช่สวน) จำแนก 9 ประเภท ตามแผนแม่บทพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร   
พ.ศ.2546 ไดแ้ก่ สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ แหล่งน้ำ ที่ลุ่ม ที่ว่าง พ้ืนที่ไม้ยืนต้น พื้นที่เกษตรกรรม พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ จำนวน 6,036 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 162,387,684.06 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วน  
ต่อประชากร 28.66 ตร.ม./คน  

จากข้อมูลข้างต้น แม้ว่าการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนจะสามารถดำเนินการได้เข้าใกล้ตามเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 และเข้าใกล้เป้าหมายพ้ืนที่สีเขียวที่องค์การอนามัย
โลกเสนอแนะ แต่เป็นการเพ่ิมขึ้นในเชิงปริมาณ การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเชิงคุณภาพยังมีไม่เพียงพอพิจารณาได้จาก
เมืองที่ขาดความร่มรื่นและมีสภาพความร้อนสูงภายในเมือง ปัญหาฝุ่นควันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นอีกทางเลือกในการพัฒนาเมือง เพ่ือช่วยดูดซับมลพิษ และเพ่ิมพ้ืนที่นันทนาการให้กับ
ประชาชน จึงควรต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการกระจายตัวของพรรณไม้เพ่ือสร้างร่มเงาให้แก่เมืองเป็น
อันดับแรกโดยการเพ่ิมปริมาณการปลูกไม้ยืนต้นในพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ ของเมืองให้มากข้ึน ในส่วนของสวนสาธารณะ
หลักซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนจะสามามารถใช้เป็นพ้ืนที่เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและดำเนินกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 
กรุงเทพมหานครยังมีข้อจำกัดด้านสถานที่ทำให้ยังไม่สามารถบริการได้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่เขต 27 เขต ยังไม่มี
พ้ืนที่ให้บริการ คิดเป็นเพียงร้อยละ 54 ของเขตในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ แม้ว่าสวนสาธารณะหลักจะยังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กำหนดแต่ กรุงเทพมหานครพยายามที่จะบริหารจัดการให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่สีเขียวให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน และเป็นปัญหาที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในลำดับต้น และเดินหน้าโครงการสำคัญและ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการรณรงค์ส่งเสริมควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นพลังร่วมสร้างกรุงเทพมหานคร เป็นมหานคร
แห่งความร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และน่าอยู่สำหรับทุกคน 
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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 โดยสำนักการจราจร
และขนส่ง ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้า (BTS) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัท กรุงเทพธนาคม 
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเป็นประจำทุกปี ได้แก่ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  

ส่วนต่อขยายสีลม (ตากสิน-เพชรเกษม) และบริหารจัดการเดินรถ (ดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 - 2563) 
และโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ดำเนินการตั้งแต่ปี 2555) รวมทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ส่วนต่อขยาย ทั้งช่วง แบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ซึ่งเปิดให้บริการปลายปี 2563 
และอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 3 ช่วงบางหว้า - ตลิ่งชนั   

นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการเพ่ือผลักดันให้เกิดการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนขนาด
รอง (Feeder) ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี - สำนักงานเขตคลองสาน) ซึ่งเปิด
ให้บริการปลายปี 2563 และโครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว  
(Monorail) สายสีเทา (ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ) และโครงการกอสร้างรถไฟฟ้ารางคูขนาดเบา (Light Rail Transit) 
สายบางนา -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้สอดคล้องตาม พรบ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 
รวมทั้ง  ให้บริการนำส่งผู้โดยสาเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน Shuttle Bus ในเส้นทาง เส้นทาง ดินแดง – 
BTS สนามเป้า (B2) 

ในการสร้างทางเลือกในการเดินทางของประชาชนนั้น กรุงเทพมหานครการดำเนินการเพ่ือเพ่ิมเส้นทาง
จักรยานให้มีความสะดวกและทั่วถึง โดยได้ดำเนินการเพ่ือสร้างเส้นทางจักยานเพ่ิมเติมบริเวณถนนที่มีการก่อสร้างใหม่ 
นอกจากนี้สำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินโครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 2) โดยมี
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดเป็นผู้รับสัมปทาน รวมทั้งจัดทำกิจกรรมจุดจอดปลอดภัย โดยสำรวจจุดจอดจักรยาน 
ที่มีอยู่เดิม และมีกล้อง CCTV ในบริเวณใกล้เคียง ดำเนินการปรับย้ายจุดจอดให้อยู่ในมุมมองของกล้องดังกล่าว 
พร้อมจัดทำป้าย "จุดจอดปลอดภัย" มาติดตั้ง ขณะนี้ดำเนินการแล้ว ทั้งสิ้น 21 จุด 

นอกจากนี้ ในการสร้างทางเลือกในการเดินทางของประชาชนนั้น กรุงเทพมหานครยังได้ส่งเสริม  
การสัญจรทางน้ำ โดยสำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม 
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2563 โดยจัดหาเรือไฟฟ้าเพ่ือให้บริการประชาชนทั้งสิ้น 7 ลำ และโครงการเดินเรือ
คลองแสนแสบส่วนต่อขยายระยะทาง 10.50 กิโลเมตรระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (งบ 2563 - 2565) โดยขยาย
เส้นทางเดินเรือต่อจากเส้นทางเดิมตั้งแต่ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ไปยังสำนักงานเขตมีนบุรี และในส่วนของรถโดยสาร
สาธารณะซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของการเดินทางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครนั้น สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินการ
ก่อสร้างปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง เป็นศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ ทั้งแบบ Full 
Function และ Light Function  

ในส่วนของการผลักดันให้การจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความคล่องตัวไม่แออัดนั้นกรุงเทพมหานคร 
โดยสำนักการโยธามีการดำเนินการโครงการในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 22 โครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพถนน 
ที่มีอยู่เดิมโดยการก่อสร้าง (ถนนสายหลัก สะพานข้ามทางแยก ทางลอด และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) เป็นการ
เชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักและสายรอง เพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิมพัฒนาโครงข่ายถนนตามที่ผังเมือง
กำหนด และสำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจร ซึ่งได้ดำเนินการ 
บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือการตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจรและเชื่อมโยง
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ระบบเข้าสู่ศูนย์ควบคุมบริหารจัดการจราจร นอกจากนี้ ในการสนับสนุนการควบคุมการจราจรในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ของเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณทางแยก สำนักการจราจรและขนส่งได้เติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณ 
ไฟจราจรไร้สาย ในพื้นที่เป้าหมาย 525  ทางแยก  

มิติที่ 2.4 การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก 
มุ่งให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ประหยัดพลังงานใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการลด

การใช้พลังงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานของ
เมืองและเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น โดยสามารถลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร 
ได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งพลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 70.62 และพลังงานเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 49.12 
การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566  
ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือกสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด  

ทั้งการเสริมสร้างศักยภาพองค์กร และการดำเนินงานตามมาตรการในแผนแม่บทฯ ส่วนการให้ประชาชน  
มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานของเมืองผ่านกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพ่ือลดโลกร้อนมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนขยายผลการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 11 เครือข่าย สำหรับการเพ่ิม
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน โดยใช้ปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์เป็นข้อมูลฐานมีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
เพ่ิมข้ึน  2.15 เท่า ส่วนการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในอาคารกรุงเทพมหานครยังคงไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ  
 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  

มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้การดำเนิน
กิจกรรมของเครือข่ายความร่วมมือในการจัดระเบียบเมืองต้องแยกส่วนกันทำงาน 

2. การบริหารจัดการโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินตามบันทึกข้อตกลงมอบหมายดำเนินการนำสาย
สื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด มีปัญหา 
ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน เนื่องจากสำนักงาน กสทช. ให้ยกเลิกการดำเนินการที่ผ่านมาและ 
ให้ดำเนินการโครงการใหม่ในปีงบประมาณ 2563 การดำเนินงานในภาพรวมจึงล่าช้าลง  

• ด้านงบประมาณ  
การบริหารจัดการโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินตามบันทึกข้อตกลงมอบหมายดำเนินการนำสายสื่อสาร

ลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ไม่ไดร้ับเงินทุน
สนับสนุนจากสำนักงาน กสทช. จึงต้องปรับแผนการดำเนินงานใหม่  

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ 

ควรให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างกลไกความร่วมมืออย่างจริงจังจาก 
ภาคประชาชนในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ สนับสนุนให้หน่วยงานจัดรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายในการจัด
ระเบียบเมือง รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของประชาชนต่อการจัดระเบียบเมือง   
ซึ่งคาดว่าจะช่วยทำให้กรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูล ความต้องการ และปัญหาที่แท้จริงในเชิงพ้ืนที่ 
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• ด้านงบประมาณ  
ควรจัดสรรงบบประมาณเชิงบูรณาการ โดยยึดเป้าหมายเชิงพื้นที่เป็นสำคัญ เพื่อให้การปรับภูมิทัศน์  

ในแต่ละพ้ืนที่เป้าหมาย ถูกดำเนินงานอย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกองค์ประกอล และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

คาดการณ์แนวโน้ม  
การจัดระเบียบและการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองในอนาคตนั้น เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งจากการดำเนิน

โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวง และการสายสื่อสารลงดินของกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่สาธารณะบริเวณถนนสายหลักของกรุงเทพมหานคร แต่ทั้งนี้ ความสำเร็จในขั้ นต่อไปในการจัด
ระเบียบไม่ให้กรุงเทพมหานครมีสายไฟฟ้าและสายสื่อสารบดบังทัศนียภาพเมือง ขึ้นอยู่กับการจัดระเบียบการขอ
อนุญาตพาดสายสื่อสารต่าง ๆ ของผู้ให้บริการภาคเอกชนซึ่งมีจำนวนมากตามประชาชนผู้ขอรับบริการจึงเป็นหน้าที่
กรุงเทพมหานครในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการกำหนดมาตรการร่วมกันในการจัดระเบียบสายสื่อสารต่าง ๆ  

มิติที่ 2.2  พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายท่ัวทุกพื้นที ่

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ  

1. ทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวของเมืองขาดแผนหลักที่ชัดเจนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษา และเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวของเมืองปัจจุบันหลายเขตหน่วยงานไม่สามารถจัดหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนได้ 

2. ขาดการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานครการพัฒนาเมือง
ที่เกิดขึ้นทำให้พื้นที่สีเขียวในเมอืงที่มีไม่เพียงพออยู่แล้วได้รับความเสยีหายเพ่ิมขึ้นและลดจำนวนพ้ืนที่ลง เช่น การก่อสรา้ง
ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ทำลายไม้ยืนต้นที่ปลูกไว้โดยไม่มีการปลูกทดแทนการปรับปรุงทางเดินเท้ามีการปิดทับ
โคนต้นไม้ด้วยซีเมนต์ทำให้ต้นไม้เติบโตไม่ได้ แคระแกรน การตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้โดยไม่คำนึงถึงหลักการตัดแต่งที่
ถูกต้องทำให้ต้นไม้ได้รับความเสียหาย และสูญเสียร่มเงาที่เป็นสิ่งจำต่อการลดปัญหาความร้อนภายในเมือง เป็นต้น 

3. การจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็นสีเขียวนโยบายไม่ชัดเจน เปลี่ยนแปลงไปตามวาระของผู้บริหาร ไม่มี
นโยบายในการจัดหาที่ดินเป็นของตนเองเน้นใช้ขอรับการสนับสนุนโดยขอใช้พ้ืนที่ของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ โดยวิธีเช่า 
ซึ่งแนวทางดังกล่าวส่งผลให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถคาดการณ์การพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อมและ
การกระจายตัวของพื้นที่สีเขียวเพ่ือการบริการให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม และในระยะยาวหาก
หน่วยราชการที่เป็นเจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะนำพื้นที่ดังกล่าวเพ่ือนำไปใช้ในภารกิจอ่ืน ๆ พื้นที่สวนสาธารณะ
ที่มีอยู่มีแนวโน้มลดลง 

• ด้านกฎหมาย  
กฎหมายไม่เอ้ือให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นสามารถนำมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางภาษี

มาใช้เพ่ือการผลักดันให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษา และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของเมืองใช้มาตรการทางผังเมือง
เพ่ือในการรักษาพ้ืนที่สีเขียวที่มีอยู่ และเพ่ิมสัดส่วนพื้นที่เขียวในเมือง 

• ด้านงบประมาณ  
ที่ดินมีราคาสูง การใช้ประโยชน์ที่ดินมุ่งเน้นให้ความสำคัญทางด้านธุรกิจและพ้ืนที่อยู่อาศัยเป็นหลัก

พิจารณาได้จากการจัดทำผังเมืองรวมทุกฉบับมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สีเขียวไปเป็นพ้ืนที่เพ่ือการพานิชย์
และอยู่อาศัยมากขึ้น 

• ด้านอ่ืน ๆ  
พ้ืนที่สีเขียวซึ่งพัฒนาไว้แล้วเกิดความเสียหายและถูกทำลายจากนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การพัฒนาสาธารณูปโภคของเมือง และจากประชาชน 
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ข้อเสนอแนะ 
• บริหารจัดการ  

1. สร้างความชัดเจนของทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวของเมืองโดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
สีเขียวของกรุงเทพมหานครเพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนาให้มีความชัดเจนเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน 

2. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวเพิ่มเติมจากระบบฐานข้อมูล
พ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่แล้ว เช่นระบบบริหารจัดการไม้ยืนต้นของกรุงเทพมหานครระบบบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

3. ควรมีนโยบายในการจัดหาพ้ืนที่ดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเป็นของกรุงเทพมหานครเอง เพ่ือให้พ้ืนที่
การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเกิดความเหมาะสม และสามารถควบคุมการกระจายตัวของพ้ืนที่สีเขียวได้ครอบคลุมการ
ให้บริการประชาชน 

4. การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครนำหลักการ 4M (Man Money 
Material Management) มาใช้ เช่น ควรมีกระบวนการจัดหาที่ดินซึ่งเป็นของตนเอง กระจายความเสี่ยง ของหน่วยงาน
เพ่ิมความโปร่งใสตามกรอบภารกิจของหน่วยงานลดภาระงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยสำนักผังเมืองพิจารณา
กำหนดความเหมาะสมของพ้ืนที่สีเขียวให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม สำนักการคลังจัดหาที่ดินตามแผนแม่บทฯ ที่จัดทำ
ขึ้นในฐานะหน่วยงานดูแลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและสำนักสิ่งแวดล้อมพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวตามท่ีกำหนด 

5. สอดแทรกการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวไปในทุกมิติของการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร เช่น  

5.1 การก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของเมือง เช่น การก่อสร้างถนน ปรับปรุงทางเท้า ปรับปรุง
ฟ้ืนฟูคูคลอง การสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ากำหนดให้การปลูกไม้ยืนต้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เป็นต้น  

5.2 นำหลักการด้านภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม (Landscape architecture) ใช้เพิ่มมูลค่าทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่ภาพรวมของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครสร้างความสวยงามให้แก่พ้ืนที่โดยการ
ออกแบบควบคู่ไปกับการเพ่ิมความร่มรื่นของพรรณไม้ไม่ควรดำเนินการสร้าง ปรับปรุงถนน สะพานลอย ทางเท้า 
เกาะกลางถนน ทางจักรยาน เพียงอย่างเดียว 

6. ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเน้นการประเมินผลในรูปแบบ
การบูรณาการโดยใช้พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเป็นหลัก (Agenda) มีเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และเจ้าภาพรวมในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

• ด้านกฎหมาย 
1. ประสานงานกับรัฐบาลเพื่อขอรับการสนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ของท้องถิ่น

ต่าง ๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานครพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ว่างเปล่าที่หน่วยงานเป็นเจ้าของเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้แก่เมือง
และลดปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยประชาชน 

2. ประสานงานกับรัฐบาลเพื่อขอรับการสนับสนุนนโยบายให้ท้องถิ่นสามารถนำมาตรการทางภาษีและ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้กับพ้ืนที่สีเขียวซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน 

3. ผลักดันให้มาตรการทางผังเมืองตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
เรื่องการจัดให้มีพ้ืนที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

4. ผลักดันมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกำหนดของแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
การควบคุมความหนาแน่น มวลอาคาร และที่ว่างในเรื่องอัตราส่วนของที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (OSR)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้มีพ้ืนที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมที่มีความสัมพันธ์กับขนาดพ้ืนที่ของอาคารโดยในส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจาก
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สิ่งปกคลุมดังกล่าวได้กำหนดให้มีพ้ืนที่น้ำซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 เพ่ือเหตุผลของการบรรเทา
ปัญหาน้ำท่วมขังบนพื้นผิวและลดปัญหาภาวะโลกร้อนและ ให้มีพื้นท่ีน้ำซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของที่ว่าง 

คาดการณ์แนวโน้ม 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของที่พ้ืนที่สีเขียวในภาพรวมของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะเพ่ิมจำนวน 

และกระจายตัวเพ่ือให้บริการประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่เขตต่าง ๆ มีมากขึ้น แต่หากจะพิจารณาพ้ืนที่สีเขียว  
เป็นรายกลุ่มเขตพบว่าพ้ืนที่สีเขียวซึ่งให้บริการประชาชนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี 
ของกรงุเทพมหานครมีการกระจายตัวที่แตกต่างกัน พื้นท่ีเขตพระนครและประเวศมีสวนสาธารณะหลักมากเป็น
อันดับ 1 จำนวน 4 แห่ง รองลงมาคือ เขตจตุจักร จำนวน 3 แห่ง ปทุมวัน บึงกุ่ม คลองเตย บางเขน ลาดกระบัง 
มีนบุรี หนองจอก บางกอกน้อย บางพลัด และสะพานสูง เขตละ 2 แห่ง คลองสามวา ทุ่งครุ ทวีวัฒนา ลาดพร้าว 
ราชเทวี ดอนเมือง สาทร บางคอแหลม บางบอน และบางแค เขตละ 1 แห่ง 

กรณีพ้ืนที่สีเขียวซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองให้
ไม่เกิดความแออัด เป็นเมืองที่น่าอยู่และน่ามาเยี่ยมเยือน ได้แก่ สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ แหล่งน้ำ ที่ลุ่ม ที่ว่าง 
พ้ืนที่ไม้ยืนต้น พ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ซึ่งหลายพ้ืนที่ 

ที่ผ่านมาการผลักดันทางยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือให้กรุงเทพมหานคร   
เป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากลมุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามกระจายทั่วพ้ืนที่ ตลอดจนดำเนินความพยายาม
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้น แต่เนื่องจากการขยายตัวของระบบ
ขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ทั่วพ้ืนที่กรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครทางรางประกอบขาดแนวทางการปลูกทดแทนที่ชัดเจน 
ทำให้กรุงเทพฯ สูญเสียพ้ืนที่สีเขียวและไม้ยืนต้นไปเป็นจำนวนมาก แนวทางพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือใช้พัฒนาเป็นพ้ืนที่สวน
กรุงเทพฯ ยังคงใช้แนวทางการเช่า และขอใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นหลักซึ่งขาดความยั่งยืน ควบคุมการ
กระจายตัวเพ่ือการให้บริการแก่ประชาชนได้ยาก ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของกรุงเทพฯ เปลี่ยนพื้นที่สีเขียวเป็นพ้ืนที่เพ่ือการพานิชย์และพ้ืนที่อยู่อาศัยมากขึ้น การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษา
พ้ืนที่สีเขียวประเภทอ่ืน ๆ ไม่เอ้ือให้ท้องถิ่นสร้างความร่วมมือร่วมกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  
การพัฒนากรุงเทพมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากลตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้จึงมีแนวโน้มเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น ยุทธศาสตร์สำคัญที่สามารถดำเนินการได้ทันที ลงทุนน้อย ส่งผลกระทบ
สูงคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ คือ มุ่งเน้น
ความสำคัญไปที่การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในรูปแบบการเพ่ิมปริมาณไม้ยืนต้นให้มากขึ้นในรูปแบบการสร้างการเชื่อมต่อ
ของพ้ืนที่ร่มเงาให้แก่เมือง ระยะยาวจะเป็นสร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กลับคืนสู่เมืองซึ่งจะ
เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

มิติที่ 2.3 ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก 

ปัญหาและอุปสรรค  
• ด้านกฎหมาย   

1. การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายรอง จำเป็นต้อง
ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ ทำให้การดำเนินงานล่าช้าออกไป 

2. กรุงเทพมหานคร ควรมีมาตรการในการควบคุมมิให้รถประเภทอ่ืน ๆ มาวิ่งบนเส้นทางจักรยาน  
เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันการชำรุดของทางจักรยาน 
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3. ยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการควบคุมการจราจรให้กรุงเทพมหานครอย่างครบถ้วน 
• บริหารจัดการ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน 
ส่งผลให้เกิดมาตรการการลดรอบการให้บริการของขนส่งมวลชน การใช้มาตรการ Social Distancing  และการจำกัด
ช่วงเวลาการออกนอกเคหสถานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน
ลดลง ทั้ง รถไฟฟ้า และเส้นทางการเดินเรือในคลองต่าง ๆ  

2. การบูรณาการระบบขนส่งมวลชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก เนื่องจากมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบรถไฟฟ้านอกเหนือจากกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงาน  
เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาการเชื่อมต่อ 
การดำเนินทางด้วยรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ร่วมกัน รวมถึงการเดินทางด้วยรถประจำทาง และการเดินทางสัญจรทางน้ำ  
ซึ่งควรมีการสำรวจสถิติผู้ใช้งานเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากขนส่งมวลชนแต่ละประเภทสู่ขนส่งมวลชนประเภทอื่น 
ในแต่ละจุด  

3. การพัฒนาเส้นทางจักรยาน ขาดการศึกษาประเมินศักยภาพของเส้นทางจักรยานที่มีอยู่เดิม รวมถึง
การสำรวจเส้นทางใหม่ ๆ และยังไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของเส้นทางที่ชัดเจน ระหว่างเส้นทางจักรยาน  
เพ่ือการท่องเที่ยว กับเส้นทางจักรยานเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทาง  

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ 

1. ควรผสานการดำเนินงานด้านการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวไปในทุกมิติของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
กรุงเทพมหานครด้านการเดินทาง ได้แก่ การก่อสร้างถนน ปรับปรุงทางเท้า ปรับปรุงฟ้ืนฟูคูคลอง การสร้างเส้นทาง
รถไฟฟ้ากำหนดให้การปลูกไม้ยืนต้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เป็นต้น  

2. กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือการบูรณาการเชื่อมต่อ
ระบบขนส่งมวลชนระบบรางสายต่าง ๆ ร่วมกันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบรถไฟฟ้า
นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงาน เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟ
แห่งประเทศไทย  

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

• ด้านกฎหมาย 
ควรมีการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา พ้ืนที่โดยรอบ

สถานีขนส่งมวลชน หรือ TOD (Transit Oriented Development) ทั้งข้อกำหนดผังเมืองรวม กฎหมายควบคุม
อาคาร พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และข้อกำหนดต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการการก่อสร้างโครงสสร้างพ้ืนฐานของเมือง   

คาดการณ์แนวโน้ม  
แนวโน้มในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในความรับผิดชอบของ

กรุงเทพมหานครและในความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน ในปีงบประมาณ 2563 นั้น ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ
ให้ครอบคุลมพ้ืนที่ เส้นทางส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรืออยู่ในกระบวนการศึกษาความคุมค่าแต่ทั้งนี้  
การขนส่งมวลชนระบบรางสายหลัก ตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลสายหลักและสายรอง  
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ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (M-MAP) ได้รับการกำหนดพ้ืนที่ เส้นทาง และระยะเวลาการดำเนินงานไว้ทั้งหมดแล้ว 
สิ่งที่กรุงเทพมหานครจำต้องดำเนินการต่อไป คือ การกำหนดมาตรการเพ่ือรองรับขนส่งมวลชนระบบรางสายต่าง ๆ 
ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีบริการขนส่งประชาชนเพ่ือเชื่อมต่อการเดินทางสู่ระบบหลัก (Feeder) การพัฒนา
พ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development : TOD) และการพัฒนาจุดเชื่อมต่อระหว่าง
ขนส่งมวลชนแต่ละประเภท ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีแนวโน้มลดการพึ่งพาการเดินทางทางถนนลง 

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังต้องคำนึงถึงการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือสนับสนุน
การเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง (Non-Motorized Transport) โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทาง
จักรยานในพื้นที่ถนนสายใหม่ และการสร้างมาตรฐานและมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยผู้ใช้จักรยานในเขตเมือง 
รวมทั้งการพัฒนามาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานในการจัดระบบการจราจร ด้วยการนำระบบ
เทคโนโลยีระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport Systems) มาใชใ้นการจัดการจราจร เช่น 
การบูรณาการข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณแยกสำคัญต่าง ๆ และการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการจราจรเป็นพื้นที่ (Area Traffic Control) เป็นต้น       

มิติที่ 2.4 การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ 

ประเด็นการใช้พลังงานทางเลือกเป็นประเด็นที่มีความสำคัญสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ 
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 แต่กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถดำเนินการขับเคลื่อน
ภารกิจด้านการใช้พลังงานทางเลือกได้อย่างเป็นรูปธรรม 

• ด้านงบประมาณ 
เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้

การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครลดลง ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร โดยโครงการ
ใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก ซึ่งอาจส่งผลโดยอ้อมต่อประชาชนไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เช่น การติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy Management System : BEMS) สำหรับ
อาคารในพ้ืนที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 รวมถึงการซ่อมบำรุง ระบบ BEMS ที่ติดตั้ง  ใน 50 สำนักงานเขต 
ทำให้กรุงเทพมหานครสูญเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีของระบบ BEMS เพ่ือการบริหารจัดการพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) อาคารสำนัก 
การโยธาและอาคารสำนักการระบายน้ำ ทำให้ไม่อาจสร้างรูปธรรมของการดำเนินการ และการเป็นแบบอย่าง 
ด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ และภาคประชาชน  

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ 

1. กรุงเทพมหานครควรทบทวนมาตรการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน (รายปี) โดยกำหนดมาตรการ/
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประกาศแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน ตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน โดยเฉพาะ  
การจัดทำแผนการสำรวจประเมินศักยภาพอาคาร และจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงและปรับปรุงอาคารตาม
แผนการสำรวจประเมินศักยภาพอาคารของหน่วยงานกรุงเทพมหานค 
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2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะการทบทวนสถานะการใช้งาน
ของระบบบริหารจัดการพลังงานอาคาร (BEMS) ให้พร้อมใช้งาน เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับระบบโซลาร์รูฟท็อป 
(Solar Rooftop) ที่จะดำเนินการติดตั้งในอนาคต  

3. ส่งเสริมการก่อสร้างอาคารต้นแบบที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) สำหรับ
อาคารก่อสร้างใหม่ หรือต่อเติมขนาดมากกว่า 2,000 ตารางเมตร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน อาคารเขียว (TREES)  

4. รวบรวมข้อมูลปริมาณการผลิตและใช้พลังงานทดแทนจากแหล่งต่าง ๆ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 
เช่น 1. โรงงานเตาเผา/โรงกำจัดมูลฝอยผลิตพลังงานทดแทน ได้แก่ 1) ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (1) โรงกำจัดมูลฝอย
เชิงกล - ชีวภาพ 800 ตัน (ก๊าซชีวภาพผลิตไฟฟ้า) (2) โรงงานเตาเผามูลฝอย 1,000 ตัน (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)  
2) ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (1) โรงงานเตาเผามูลฝอยขนาด 300 ตัน (ความร้อนผลิตไฟฟ้า) (2) โรงงาน
เตาเผามูลฝอย 1,000 ตัน (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มี.ค. 2564) และ 2. เรือโดยสารไฟฟ้าคลอง
ผดุงกรุงเกษม จำนวน 8 ลำ ที่ใช้ระบบไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา จำนวน 12 แผง เป็นต้น 

• ด้านงบประมาณ 
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม ควรศึกษาความคุ้มค่าของระบบ BEMS  

ที่ติดตั้งในอาคารสำนักงานเขต เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานของระบบ BEMS อย่างมีประสิทธิภาพ หากพบว่า 
ไม่คุ้มค่าสมควรให้มีการรื้อถอนระบบออกไป/จำหน่าย หรือหากพบว่า ยังมีความจำเป็น/คุ้มค่า สำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อการจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบ BEMS ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตาม
ศักยภาพของระบบและบริหารจัดการพลังงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

คาดการณ์แนวโน้ม  
แนวโน้มการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต กรุงเทพมหานคร

ควรดำเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือก โดยดำเนินการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงาน ส่งเสริมการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานสำหรับอาคารก่อสร้างใหม่ 
หรืออาคารที่มีการต่อเติมเกิน 2,000 ตารางเมตร นำร่องส่งอาคารเพ่ือเข้ารับการประเมินมาตรฐานอาคารเขียว 
ในระดับสากล (เช่น มาตรฐาน LEED หรือมาตรฐาน TREES ของสถาบัน อาคารเขียว) ส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยเพ่ิมสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทนมากข้ึน โดยเฉพาะส่งเสริม
การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานเพ่ือการลดขยะเป็นศูนย์แบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน และพลังงานแสงอาทิตย์ 
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ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 

ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน 

มิต ิ
จำนวนตัวชี้วัด 

ผลการ
ดำเนินงานหลัก 

ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่
บรรลุผล 

มิติที่ ๓.๑ การจดัสิ่งอำนวยความสะดวก 
สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแล
สุขภาพให้กับผูสู้งอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

11 1 10 - - 

มิติที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ 3 1 2 - - 
มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน 10 - 7 - 3 
มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม 3 - 3 - - 

รวมท้ังสิ้น 27 2 22 - 3 
คิดเป็นร้อยละ 100 7.41 81.48 - 11.11 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก
ไว้จำนวน 27 ตัวชี้วัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 24 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 88.89 บรรลุผล 2 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 7.41 ไม่ได้ดำเนินการ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.11. อยู่ระหว่างดำเนินการ 22 ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 81.48 

  
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตามตาราง 
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 

ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน ประกอบด้วย ๔ มิติ 8 เป้าหมาย ๑5 เป้าประสงค์ 27 ตัวชี้วัดหลัก 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพใหกับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  
(มี 3 เป้าหมาย 4 เป้าประสงค์ 11 ตัวชี้วัด 14 โครงการ รวมงบประมาณท่ีได้รับ 57,137,300 บาท/งบประมาณที่ใช้ 455,400 บาท) 
เป้าหมายที่  3.1.1  ผูสูงอายุและคนพิการสามารถใชชีวิตไดสะดวก  (มี 1 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด 6 โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณท่ีได้รับ 54,200,000 บาท 
/งบประมาณท่ีใช้ -  บาท ) 
เป้าประสงค์ที่  3.1.1.1  ผูสูงอายุและคนพิการสามารถใชชีวิตไดสะดวก  (มี 3 ตัวชีว้ัด)  
1) รอยละของอาคารสถานท่ีของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครทีไ่ด้รบัการจดัสาธารณูปโภค
สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง 
 
หมายเหตุ  
ปี 2562 ดำเนินการใหค้ำปรึกษา แนะนำ และ
ออกแบบ รูปแบบรายการและประมาณราคา  
ในส่วนการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้  
50 เขต 
ปี 2563 ดำเนินการสำรวจ ออกแบบให้กับ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง  
(ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด) 

ร้อยละ 30 ของ 136 
อาคาร (ภายในปี 

2565) 
 

ปี 2564 
(ติดตามผลงาน    

50 เขต ไดร้ับการ
ปรับปรุง) 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓   สำนักการโยธาดำเนินการติดตาม
ความก้าวหน้า 50 สำนักงานเขต  
ในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกตาม
รูปแบบการปรับปรุงฯ  ขณะนี้อยูร่ะหว่าง
ติดตาม และให้คำปรึกษากับสำนกังานเขต 
ที่กำลังดำเนินการปรับปรุงและอยูร่ะหว่าง 
สรุปข้อมลูผลงานของสำนักงานเขต 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

2) ร้อยละของสถานีขนส่งมวลชนท่ีได้รับการ
ออกแบบ หรือปรับปรุง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ผู้สูงอายุ คนพิการ 

 
 

ร้อยละ 100 งบประมาณที่ได้รับ 
50,000,000 บาท 
ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 
 

 ✓  
 

 
 

โครงการหลัก 
1. โครงการก่อสรา้งลิฟตส์ำหรับผูสู้งอายุ และ
คนพิการของระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร ตามแนวเส้นทางสัมปทาน 
งบประมาณ 50,000,000 บาท 
งบประมาณรวม 256,250,000 บาท 
(ดำเนินการ 5 ปี : งบ 2561 – 2565) 
ผลการดำเนินงาน 
- จากจำนวนสถานีขนส่งมวลชนท้ังหมด 

24 สถาน ีต้องดำเนินการก่อสรา้งลิฟต์
สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 16 
สถาน ี(19 ตัว) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ความก้าวหน้า 55.15%  
2. โครงการก่อสรา้งและปรับปรุงจุดรับส่งคน
พิการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
(22 จุด ใน 16 สถานี) 
ไม่ได้รับงบประมาณปี 64 
โครงการสนับสนุน 
โครงการจ้างบริการรถสาธารณะ สำหรับผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ทีไ่มส่ามารถช่วยเหลือตัวเองได ้
งบประมาณ 42,885,680.00 บาท 
(ดำเนินการ 3 ปี : งบ 2564 – 66) 
ผลการดำเนินงาน 
   อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

3) ร้อยละของทางแยกท่ีได้รับการออกแบบหรือ
ปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอาย ุ
คนพิการ 

 
 

ร้อยละ ๒๕ 
 

(จำนวนทางแยก
ทั้งหมด  

525 ทางแยก) 

งบประมาณที่ได้รับ 
4,200,000 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 
 
 

 ✓ 
ได้ตัว 

ผู้รับจ้างแล้ว          
อยู่ระหว่าง
รอเงินงวด 
เพื่อลงนาม

สัญญา 

 
 

 
 

โครงการหลัก 
1. สำนักการโยธาดำเนินการสำรวจ และ
ออกแบบ 30 เส้นทาง ถนนและทางเท้า 
(จำนวน 28 ทางแยก) บริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ โดยกำหนดแบบถนนและทางเท้า 
ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน 
(Universal Design) และของบประมาณปี 
2565  
2. โครงการติดตั้งดวงโคมพร้อมอปุกรณ์เสียง
ประกอบทางข้ามสำหรับผู้พิการ 100 ชุด 
(19 ทางแยก) จำนวนสญัญาณไฟจราจรทาง
แยกท่ีดำเนินการ 54 ทางแยก 
งบประมาณ 4,200,000.00 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
   ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอเงินงวด เพื่อ
ลงนามสญัญา 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

เป้าหมายที่ 3.1.2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี (1 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด 3 โครงการ  รวมงบประมาณท่ีได้รับ 1,528,200 บาท/
งบประมาณท่ีใช้ 455,400 บาท) 
เป้าประสงค์ที่ 3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี (มี 3 ตัวชี้วัด)   
4) ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีชื่อในทะเบียนราษฎร์ที่มี
สิทธิลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุใน
ปีงบประมาณถัดไปได้รับทราบสิทธิ 
 

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

 ✓ 
ร้อยละ  

55 

  ผลการดำเนินกจิกรรมประชาสัมพนัธ์สิทธิ
ผู้สูงอายุและการบริหารเชิงรุกจดทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพ สำนักพัฒนาสังคมได้ดำเนินการ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูล
สิทธิผู้สูงอายุและแนวทางการรับลงทะเบียน
รับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุรวบรวมข้อมลู และ 
มีหนังสือถึงสำนักงานเขต จำนวน 2 ฉบับ  
1.หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ กท 1505/2402  
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการรับลงทะเบยีนผูม้ีสิทธิรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
2. หนังสือ ที่ กท 1505/751 ลงวันท่ี 24 
มีนาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือรายงาน
ผลการรับลงทะเบียนผู้มสีิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โดยในปี 2565 จำนวนผู้สูงอายุท่ีมีชื่อใน
ทะเบียนราษฎรกรุงเทพมหานครและมสีิทธ์ิ
ลงทะเบียนฯ จำนวน 859,932 คน ขณะนี้
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินการ
ประชาสมัพันธ์ 

5) ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีได้รับการจดทะเบียนภูมิ
ปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภมูปิัญญา 
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม 

ร้อยละ 60 งบประมาณที่ได้รับ 
383,000 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 
 

 ✓ 
ร้อยละ  

35 

  ผลการดำเนินโครงการศูนย์ประสานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานครอยูร่ะหว่างการ
เตรียมจัดกิจกรรมการเชิดชูเกยีรต ิ"ภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร" ในเดือนพฤษภาคม 
2564 โดยสำนักงานเขตไดด้ำเนนิการจัด
ประชุมเพื่อคัดเลือกภมูิปัญญาผูสู้งอายุจำนวน
เขตละ 1 ภูมปิัญญา รวม 50 ภมูปิัญญา และ
มีการทำกิจกรรมต่อยอดโดยดำเนนิการสำรวจ
ผู้สูงอายุท่ีจะนำภูมิปญัญาไปถ่ายทอด 
ประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถสู่สังคม  
ผลการดำเนินงาน ในขณะนี้อยู่ระหว่างการ
สำรวจข้อมลูการถ่ายทอดความรู ้

6) ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวยั  

ร้อยละ 85 งบประมาณที่ได้รับ 
1,145,200 บาท 
งบประมาณที่ใช้ 
455,400 บาท 

 ✓ 
ร้อยละ  

15 

  ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร ขณะนีไ้ด้มีการอบรม
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจำนวน 291 คน ให้มี
ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน
พัฒนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย Developmental Surveillance 
and Promotion Manual (DSPM) รุ่นที่ 1 
วันท่ี 11-12 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2  วันท่ี 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

18-19 มีนาคม 2564 รุ่นท่ี 3 วันท่ี 25-26 
มีนาคม 2564 และจะมีการประเมิน
พัฒนาการสมวัยของเด็กก่อนวัยเรยีน 
ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรยีน
กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด จำนวน 19,090 
คน ในพื้นที่ 45 สำนักงานเขตช่วงเดือน
สิงหาคม 2564 

เป้าหมายที่ 3.1.3 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร (2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด 5 โครงการ  รวมงบประมาณท่ีได้รับ 1,409,100 บาท/
งบประมาณท่ีใช้ - บาท) 
เป้าประสงค์ที่ 3.1.3.1 พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ (มี 2 ตัวชี้วัด) 
7) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
“คลินิกผูสู้งอายุคุณภาพ” ระดบัทองขึ้นไป 

 

 

 

 

ร้อยละ 40 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 

ร้อยละ 
11.11 

  ปัจจุบันมีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ แห่งเดียวที่ได้
ระดับเพชร (ระดับทองขึ้นไป) ส่วนอีก 8 
โรงพยาบาล ได้รับการประเมินเป็นคลินิก
ผู้สูงอายุคุณภาพในระดับเงิน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ระหว่างพิจารณา
กำหนดช่วงระยะเวลาการประเมินคลินิก
ผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่เหมาะสมต่อไป 

8) ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีผา่นเกณฑ์
การประเมินคลินิกผูสู้งอายุครบวงจร 

ร้อยละ 40 ไม่ได้ใช้งบประมาณ ✓ 

ร้อยละ 
43.48 

   จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผา่นเกณฑ์
การประเมินคลินิกผูสู้งอายุครบวงจร มีจำนวน 
30 แห่ง จากท้ังหมด 69 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 
43.48 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 3.1.3.2 ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครบวงจร (มี ๓ ตัวชี้วัด) 
9) จำนวนผูสู้งอายุท่ีไดร้ับการคดักรองกลุ่มอาการ 
ที่มีในผู้สูงอาย ุ

5,000 ราย ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
(1,395 

ราย) 

  ดำเนินการคดักรองกลุม่โรคที่พบในผู้สูงอายุ 
(Geriatric Syndrome) แล้วจำนวน 1,395 ราย 

10) ร้อยละของกลุม่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมี
สมรรถภาพรา่งกายดีขึ้น 

ร้อยละ 60 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
(ประเมินผล 
เมื่อสิ้นสุด
การดำเนิน
โครงการ) 

  สำนักอนามัย มุ่งพัฒนาเตรียมความพร้อมด้าน
ร่างกายให้แก่ประชาชนก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 
40 – 59 ปี) และวยัสูงอายุ (อาย ุ60 ปีข้ึน
ไป) โดยกำหนดกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 
30 คน จาก 68 ศูนยบ์ริการสาธารณสุข  
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ  
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถภาพด้านร่างกายแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการ และจะวดัผลในช่วงไตรมาสที่ 4 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

11) ร้อยละของผู้ป่วยทุพพลภาพและผูสู้งอายุท่ีอยู่
ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
หรือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านท่ีอยู่ในระบบส่งต่อ 
BMA Home Ward Referral Center 

ร้อยละ 90 งบประมาณทีได้รับ 
1,409,100 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 ✓ 
ร้อยละ 
94.01 

  จำนวนผู้ป่วยและผูสู้งอายุได้รับการส่งต่อจาก 
BMA Home Ward Referral  
มีจำนวน 14,803 ราย ได้รับการพยาบาล
ต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ จำนวน 13,917 
ราย คิดเป็นร้อยละ 94.01 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 3.1 ทั้งสิ้น 11 ตัวช้ีวัด - 1 10 - -  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
มิติที่ 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ (มี 2 เป้าหมาย 3 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด 3 โครงการ รวมงบประมาณท่ีได้รับ - บาท/งบประมาณท่ีใช้ - บาท) 
เป้าหมายที่ 3.2.1 พัฒนาฐานข้อมูลของแรงงานนอกระบบอย่างต่อเนื่อง  (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 3.2.1.1 สร้างฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบในระดับกรุงเทพมหานครและระดับพ้ืนที่เขต (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมลูแรงงานนอก
ระบบ 
 
 
 
 

๒ ระดับ/กลุ่ม 
(ระดับพื้นท่ีเขต 

และระดับ
กรุงเทพมหานคร) 

(กลุ่มผู้ขับข่ี
มอเตอรไ์ซค์

รับจ้างสาธารณะ 
กลุ่มผูค้้าหาบเร่-

แผงลอย 
และกลุม่
เกษตรกร) 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 
100 

   ดำเนินกิจกรรมการสำรวจและรวบรวม
ข้อมูลแรงงานนอกระบบในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการจดัทำ
ฐานข้อมูลของกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 
เขต และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายท่ี 3.2.2 สนับสนุนให้แรงงานนอกระบบ (แรงงานไทย) ในกรุงเทพมหานครรับทราบและเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม  
(มี 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 3.2.2.1 ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบรับทราบสวัสดิการทางสังคม (มี 1 ตัวชี้วัด) 
2) ร้อยละของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมาย 
ในพื้นที่เขตรับทราบสวัสดิการทางสังคม 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(กลุ่มผู้ค้าหาบเร่-

แผงลอย 
และกลุม่
เกษตรกร) 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
(อยู่ระหว่าง

ประสานข้อมูล
กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

  ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ให้
แรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับ
สวัสดิการทางสังคมและแหล่งทุน 
ในการประกอบอาชีพโดยกำหนด
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
 เพื่อจัด

กิจกรรม
ประชาสมัพันธ์
คิดความสำเร็จ

โครงการฯ 
ร้อยละ 35) 

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย 
และกลุม่เกษตรกรในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การประสานข้อมลูกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมประชาสมัพันธ์ 
(มีความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019) 

เป้าประสงค์ที่ 3.2.2.2 ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม (มี 1 ตัวชี้วัด) 
3) จำนวนกลุ่มเป้าหมายของแรงงานนอกระบบ 
ในพื้นที่เขตเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม 
 
 
 
 

๓ กลุ่ม 
(กลุ่มผู้ขับข่ี
มอเตอรไ์ซค์

รับจ้างสาธารณะ 
กลุ่มผูค้้าหาบเร่-

แผงลอย 
และกลุม่
เกษตรกร) 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
(อยู่ระหว่าง

ประสานข้อมูล
กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อจัด
กิจกรรม

ประชาสมัพัน
ธ์คิด

ความสำเร็จ
โครงการฯ 

ร้อยละ 35) 

  ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน
แรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไป
เข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่ง
เงินทุนในการประกอบอาชีพโดยกำหนด
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย 
และกลุม่เกษตรกรในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การประสานข้อมลูกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมประชาสมัพันธ์ 
(มีความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019) 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 3.2 ทั้งสิ้น 3 ตัวช้ีวัด - 1 2 - -  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
มิติที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน (มี 2 เป้าหมาย  5 เป้าประสงค์ 10 ตัวชี้วัด 11 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 73,527,400.00 บาท/งบประมาณที่ใช้ 11,351,767 บาท) 
เป้าหมายที่ 3.3.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (มี 3 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 3.3.2.1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1) ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 งบประมาณที่ได้รับ 
8,349,600 บาท 
งบประมาณที่ใช้ 

8,349,600 บาท 
 

 ✓ 
ร้อยละ 50 

 

  หน่วยงานได้ทดสอบก่อนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติ (Pre-Onet) 
และนำผลมาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูล 
ในการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ คือ กิจกรรม
วิเคราะหผ์ลการทดสอบเตรียมความ
พร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6) และมีการสอนแบบ
เข้มข้น (ติวก่อนสอบ) นอกเวลาเรยีน 
คือ โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม 
โครงการดังกล่าวได้งดดำเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์โคโรนา 2019 
(โควิด-19) ตั้งแต่วันท่ี 21 ธ.ค. 64 – 
31 ม.ค. 64 และไมไ่ดม้ีการดำเนนิการ
ต่อในระดับประถมศึกษาภายหลังที่
โรงเรียนได้กลับมาเปิดการเรยีนการสอน
ตามปกติ ซึ่งลา่สดุไดม้ีการสอบเมือ่วันท่ี 
13 มีนาคม 2564 และอยู่ระหวา่งการ
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
รอผลการทดสอบฯในวันท่ี 21 เมษายน 
2564  

2) ร้อยละของโรงเรยีนที่เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกมีผลการประเมินระดับดีมากขึ้นไป 

ร้อยละ 60 งบประมาณที่ได้รับ 
240,000.00 บาท 
ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 
 

 ✓ 
ร้อยละ 25 

 

  มีโครงการทีเ่กี่ยวข้อง คือ โครงการ
พัฒนาระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษาโดยมีกลุม่เป้าหมาย คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาฯ จำนวน 130 คน 
ตัวแทนสถานศึกษาในสังกัดฯ ไม่น้อยกว่า 
50 แห่งพร้อมรับการประเมินคณุภาพ
ภายนอกในปี 2564 ในขณะนี้อยู่
ระหว่างจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าท่ีโครงการ
และคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการ
เข้าร่วมอบรมตามโครงการกิจกรรมครั้งที่ 1  

เป้าประสงค์ที่ 3.3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความเป็นมืออาชีพ (มี 2 ตัวชี้วัด) 
3) จำนวนของข้าราชครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของกรุงเทพมหานครมสีรรมถนะตามสาย
งานท่ีโดดเด่น 
 
 

300 คน งบประมาณที่ได้รับ 
1,021,800 บาท 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

 ✓ 
ร้อยละ 25 

 

  ได้มีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง คือ 
โครงการพัฒนาครูสู่การเป็นครูมหานคร 
ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1-2 
รวม 130 คน โดยเป็นหลักสูตรการใช้
งาน Google for Education สำหรับ
ครูเพื่อการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning และหลักสูตรเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ของครู สำหรับผูเ้รียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และยังอยู่ระหว่าง
ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 3-4  
อีก 160 คน ภายในช่วงเดือนเมษายน 
โดยเป็นหลักสูตรการวัดและประเมินผล
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
ตามสภาพจริง แบบ ๓๖๐ องศา และ
หลักสตูรเทคนิคจิตวิทยาสำหรบัครู 
ยุคใหม่ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเด็ก Gen Z  
ส่วนโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
มหานครโดดเด่นไม่ได้เสนอขอ
งบประมาณ 

4) จำนวนอัตรากำลังที่ว่างและการโอนกลับ
ภูมิลำเนาของข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 

ลดลงร้อยละ 10 งบประมาณที่ได้รับ 
36,600,000 บาท 
ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 ✓ 
ร้อยละ 20 

 

  โครงการทุนเอราวัณ อยูร่ะหว่างรบั
สมัครผู้มีคณุสมบัตเิข้ารับการคัดเลือก
เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปรญิญาตรีทาง
การศึกษาสำหรับโครงการความรว่มมือ
การผลิตครูกรณีพิเศษอยู่ระหว่าง
การศึกษาวิธีการดำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 3.3.2.3 นักเรียนมีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น (มี 1 ตัวชีว้ัด) 
5) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 งบประมาณที่ได้รับ 
11,789,800 บาท 
ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 ✓ 
ร้อยละ 27.5 

 

  อยู่ระหว่างตดิตามการจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ของครูปฐมวัยทีผ่่านการ
อบรมทั้ง 3 รุ่น รวม 500 คน ผ่าน
ระบบออนไลน์ และนเิทศการจดัการ
เรียนรู้ของผูส้อนระดับปฐมวยัโดย
ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
เป้าหมายที่ 3.3.3 ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต (มี 2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 3.3.3.1 พัฒนาเครือข่ายและกลไกการใช้ประโยชน์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่กลุ่มประชาชนในช่วงวัยต่าง ๆ (มี 2 ตัวชี้วัด) 
6) จำนวนประเภทของแหล่งเรยีนรู้ที่ไดร้ับการ
สร้าง เครือข่าย การมสี่วนร่วมของ ภาคประชาชน
เพื่อพัฒนา แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

 

2 ประเภท แหล่ง
เรียนรู้ (กลุ่ม   

ห้องสมุดฯ และ
กลุ่ม พิพิธภัณฑ์) 

    ✓ 

ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

 

7) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่จดัขึ้นเพื่อพัฒนา
กระบวนการ เรียนรูต้ามอัธยาศัยให้  
มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

2 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 
15,526,200 บาท 

งบประมาณที่ใช้ 
3,002,167 บาท 

 

 ✓ 

ร้อยละ 
37.50 

  โครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา
กระบวนการ เรียนรูต้ามอัธยาศัยให้ 
มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
เด็กกรุงเทพมหานครแห่งท่ี 1 
(จตุจกัร) 
แล้วเสร็จร้อยละ 45 
1 กิจกรรมวันเด็ก 
    - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด
เรียบร้อยแล้ว      
    - เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ของขวัญของรางวัลเรียบร้อยแล้ว  
    - เลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็ก 
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
จะคลี่คลาย  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
2. กิจกรรมปิดเทอมเตมิประสบการณ ์
    - กำหนดจัดกิจกรรมเดือน 
พฤษภาคม 2564 
2. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
เด็กกรุงเทพมหานครแห่งท่ี 2 (ทุ่งครุ)  
แล้วเสร็จร้อยละ 45 
1. กิจกรรมวันเด็ก 
- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายคา่วัสดุอุปกรณ์ 
และของขวัญของรางวัลกิจกรรมวนัเด็ก  
2. กิจกรรมปิดเทอมเตมิประสบการณ ์
    - ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณ
การค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว 
3. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จร้อยละ 35 
มี 5 กิจกรรม 
    3.1 กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข  
    3.2 กิจกรรมเลา่เรื่องเมืองกรุงเทพ 
(Bangkok Talk) กำหนด 
    3.3 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี 2564  
    3.4 กิจกรรม Bangkok City 
Library Showcase  
    3.5 กิจกรรมประจำเดือน  
- กิจกรรมที่ขอชะลอการจัดกิจกรรม 
ได้แก่  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
    1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี 2564 ชะลอการจดักิจกรรม
และเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การ
ระบาดซ้ำของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) จะดีขึ้น 
    2. กิจกรรมประจำเดือน  
    3. กิจกรรม Bangkok City Library 
Showcase   
กิจกรรมที่ 2 - 3 อยู่ระหว่างจดัทำ
เอกสารขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม
รมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่  
1. กิจกรรมหอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานคร ดังนี้  
    1.1 กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนด
ดำเนินการในเดือน พ.ค. - ก.ค. 64 
    1.2 กิจกรรมเลา่เรื่องเมืองกรุงเทพ 
(Bangkok Talk) กำหนดดำเนินการใน
เดือน เม.ย.- ก.ค.64 
กิจกรรมที่ 1.1 - 1.2 ดำเนินการขอ
อนุมัติจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยูร่ะหว่าง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย และ 
ขอเงินงวด 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
4. โครงการส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย แล้วเสร็จร้อยละ 25 
1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรยีนรู้
ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนด
ดำเนินการในเดือน  
 2. กิจกรรมครบรอบ 76 ปี วัน
สันติภาพไทย กำหนดดำเนินการใน
เดือนสิงหาคม 2564 
 3. กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กำหนด
ดำเนินการในเดือน  
 4. กิจกรรมวันภาษาไทย  
 6. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับ
ผู้สูงอายุ  
 7. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY 
FAIR ยกเลิกกจิกรรมเนื่องจากไม่มผีูร้ับจ้าง) 
 8. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
- เลื่อนการจัดกจิกรรมที่ 1 และ 8 
เนื่องจากโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
- กิจกรรมที่ 3 และ 6 อยูร่ะหว่างขอ
อนุมัติการจดักิจกรรมรอบที่ 2 ตาม
ระเบียบใหม ่
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
เป้าประสงค์ที่ 3.3.3.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยท่ีมีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (มี 3 ตัวชี้วัด) 
8) จำนวนเขตที่มีการจัด โครงการนำร่องการ
เรียนรู้ ตามอัธยาศยัในพ้ืนท่ีของ กรุงเทพมหานคร 
โดยมี ความหลากหลายตามบริบท ความต้องการ
ของประชาชน 

3 เขต    

 

 ✓ 

ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

 

9) จำนวนห้องสมุดเพื่อการ เรียนรู้ที่ไดร้ับการ
พัฒนา เป็นห้องสมุดมีชีวิตทีม่ี ความทันสมัย
สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชน 

3 ห้องสมุด ไม่ได้ใช้งบประมาณ  

 

✓ 

ร้อยละ 25 

 

  จำนวนห้องสมุดเพื่อการเรยีนรู้ทีไ่ด้รับ
การพัฒนา เป็นห้องสมดุมีชีวิตที่มคีวาม
ทันสมัยสอดคล้องกับ ความต้องการของ
ประชาชน จำนวน 3 ห้องสมดุ คือ 
ห้องสมุดเมือง ห้องสมุดสะพานสูง  
และห้องสมุดซอยพระนางซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนประสานหน่วยงานผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมแต่เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดซ้ำโรคโควิด 19 ทำใหไ้มส่ามาถ
ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กับบุคลากรห้องสมุดเพื่อพัฒนา
ห้องสมุดฯ เป็นห้องสมดุมีชีวิตกับ
หน่วยงานร่วมจัดได้ จึงขอเปลี่ยน
กิจกรรมทีส่นับสนุนตัวช้ีวัดนี้เป็น 
การจัดทำบรรณิทัศน์ออนไลน์  
ซึ่งจะดำเนินการในเดือน พ.ค. 2564 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
10) ร้อยละของพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานครทีไ่ด้รบัการพัฒนาเครือข่ายชุมชน 

ร้อยละ 50     ✓ 

ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 3.3 ทั้งสิ้น 10 ตัวช้ีวัด - - 7 - 3 (ไม่ได้รับงบประมาณ 3 ตัวชี้วดั) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม (มี 1 เป้าหมาย 3 เป้าประสงค์  3  ตัวชี้วัด 10 โครงการ/กิจกรรม รวมงบประมาณท่ีได้รับ 12,716,500 บาท/งบประมาณท่ีใช้  266,900 บาท) 
เป้าหมายที่ 3.4.1 คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและปรองดอง (มี 3 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.1 สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) จำนวนแหล่งเรียนรูด้้านพหุวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานครไดร้ับการพัฒนาและปรับปรุง
เนื้อหาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 

    
 

จำนวน 6 แห่ง งบประมาณที่ได้รับ 
484,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้ 
25,900 บาท 

 

 ✓ 
จำนวน 
 3 แห่ง 

(ร้อยละ 50) 

 

  ▪ โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร ่ 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร  
งบประมาณที่ไดร้ับ 484,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้ 25,900 บาท 
ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 
23 มีนาคม 2564 ได้คัดเลือกรายการ
มรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
เพื่อจัดทำ มภ.2 และขึ้นบญัชีเป็นมรดก 
ภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 
2564 ดังนี ้
1) ตำนานท้าวอู่ทอง เขตบางเขน สาขา
วรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

2) นเสบ ย่านชุมชนมสุลมิเขตหนองจอก 
เขตทุ่งครุ เขตราชบูรณะ สาขา
ศิลปะการแสดง 
3) งานประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อ
สัมฤทธ์ิ วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเซิงหวาย) 
เขตบางซื่อ สาขาแนวปฏบิัติทางสงัคม 
พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 
4) ตำรับอาหารชาววัง พระวิมาดาเธอฯ  
เขตดสุิต สาขาความรู้และการปฏบิัติ
เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 
5) ขลุ่ยบ้านลาว เขตธนบรุี สาขางาน
ช่างฝีมือดั้งเดิม 
6) การแข่งว่าว ชมรมแข่งขันว่าวฝั่งธน 
สาขาการเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และ
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
ในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการทอ่งเที่ยว 
กำหนดสถานท่ีลงพื้นที่จัดกิจกรรม 3 แห่ง 
ดังนี ้
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

1) ขลุ่ยบ้านลาว เขตธนบรุี สาขางาน
ช่างฝีมือดั้งเดิม 
2) นเสบ สาขาศิลปะการแสดง 
3) ศิลปะป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก  
เขตหนองแขม สาขาการละเล่นพ้ืนบ้าน 
กีฬาพ้ืนบ้านและศลิปะการต่อสูป้อ้งกันตัว 
และจัดทำ TOR วีดีทัศน์รายการมรดกภมูิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
ที่ได้รับการขึ้นบัญชี จำนวน 9 รายการ ดังนี ้
1) ตำราดูลักษณะแมวของสมเดจ็ 
พระพุฒาจารย์ พุทธสรมหาเถระ  
(นวม พุทฺธสโร) วัดอนงคาราม เขตคลองสาน 
2) ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ  
(วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง สาขาแนว
ปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และ
เทศกาล 
3) ศิลปะป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก  
เขตหนองแขม สาขาการละเล่นพ้ืนบ้าน 
กีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 
4) ตำนานจระเข้ดาวคะนอง สาขา
วรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

5) สำนักดนตรไีทยหลวงประดิษฐไ์พเราะ 
(ศร ศิลปะบรรเลง) สาขาศลิปะการแสดง 
6) ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ  
(วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง สาขาแนว
ปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และ
เทศกาล 
7) ขนมตึงตัง เขตบางนา สาขาความรู้และ
การปฏิบัตเิกี่ยวกับธรรมชาติและจกัรวาล 
8) ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี สาขางาน
ช่างฝีมือดั้งเดิม 
9) ศิลปะป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก  
เขตหนองแขม สาขาการเล่นพ้ืนบา้น กีฬา
พื้นบ้าน และศลิปะการต่อสู้ป้องกันตัว 
▪ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา ปรับปรงุ
ข้อมูลความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมรว่มสมัย
ของกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างรวบรวม
ข้อมูลปรับปรุงองค์ความรู้ศลิปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยในแตล่ะสาขาให้ทันสมัยมากขึ้น 
จากการสมัภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 
สาขา ได้แก่ สาขาศลิปะการแสดง สาขา
ทัศนศิลป์ สาขาดนตรีและการขับร้อง และ
เตรียมลงพืน้ท่ีจัดเก็บข้อมูลสาขา
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

สถาปัตยกรรม ในเขตพื้นท่ีของ
กรุงเทพมหานคร 

เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทางเลือก  
(มี 1 ตัวชี้วัด) 
2) จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้าน 
พหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงเทพมหานคร 

 

จำนวน 6 กิจกรรม/ป ี งบประมาณที่ได้รับ 
11,982,500 บาท
ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 

 ✓ 

ร้อยละ 40 

 

  ▪ โครงการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม เนื่องใน
วันสำคัญทางประเพณี ประจำปี 2564 
งบประมาณที่ไดร้ับ 9,982,500 บาท  
อยู่ระหว่างจัดเตรยีมดำเนินการจดังาน
เทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร 
ประจำปี 2564  
โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหวา่งวันท่ี  
12 – 14 เมษายน 2564 ณ ลานคนเมือง  
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
▪ โครงการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม  
เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
ประจำปี 2564 งบประมาณที่ไดร้ับ 
2,000,000 บาท 
1. การจดัพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบชูา 
ประจำปีพระพุทธศักราช 2564 
- งดการจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบชูา 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

ประจำปีพระพุทธศักราช 2564 เนื่องจาก
สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
2. งานสัปดาห์ส่งเสรมิพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญ
สากลของโลก ประจำปี 2564 
- อยู่ระหว่างการกำหนดจัดพิธีทำบุญ 
ตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 
2564 ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 
ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  
▪ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม  
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
1. เผยแพร่ข้อมลูด้านพหุวัฒนธรรมผ่านทาง
เฟซบุก๊ส่วนวัฒนธรรม จำนวน 16 ข้อมูล
ด้านพหุวัฒนธรรม 
2. เผยแพร่ข้อมลูด้านพหุวัฒนธรรมผ่าน
รายการวิทยุ (รายการเพื่อนพระจนัทร์) 
จำนวน 9 ข้อมูลดา้นพหุวัฒนธรรม 
3. เผยแพร่ข้อมลูด้านพหุวัฒนธรรมผ่าน
หนังสือองค์ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมจัดทำ
โดยคส่วนวัฒนธรรมจำนวน 4 ข้อมูลด้าน
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

พหุวัฒนธรรมให้แก่ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม และ
ประชาชนท่ัวไป 
▪ โครงการเสรมิสร้างพัฒนาเครือข่าย 
การดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ของกรุงเทพมหานคร 
งบประมาณที่ไดร้ับ 250,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้ 241,000 บาท 
ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายในรปูแบบเสวนา
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของ
กรุงเทพมหานคร 3 สาขา ได้แก่ สาขาดนตรี
และการขับร้อง สาขาศลิปะการแสดง และ
สาขาทัศนศิลป์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง
แลกเปลีย่นองค์ความรูด้้านศลิปวฒันธรรม
ร่วมสมัยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันละ 147 คน 
จำนวน 3 วัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 441 คน 
1. วันท่ี 17 มีนาคม 2564 จดัเสวนา
วิชาการสาขาศลิปะการแสดง หัวข้อ 
“ศิลปะการแสดงร่วมสมัยกับการพัฒนา
รูปแบบสร้างสรรค์ตามช่วงเวลา” กิจกรรม
การสาธติถ่ายทอดองค์ความรูเ้ชิงปฏิบัติการ 
และจัดแสดงนทิรรสการผลงานของสมาขิก
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีส่วน
วัฒนธรรม ข้าราชการครผูู้สอนวิชานาฏศิลป์ 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขต 
2. วันท่ี 18 มีนาคม 2564 จดัเสวนา
วิชาการสาขาทัศนศลิป์ หัวข้อ “ทัศนศิลป์
ร่วมสมัยกับสังคมและวัฒนธรรมใน
กรุงเทพมหานคร” กิจกรรมการสาธิต
ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบตัิการสาขา
ทัศนศิลป์ประกอบด้วย กิจกรรมภาพพิมพ์สี
จากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมสรา้งสรรค์ศลิปะ
Collage Art กิจกรรมสร้างสรรคศ์ิลปะจาก
วัสดุเหลือใช้ และการจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานของสมาชิกเครือข่าย กลุม่เป้าหมาย 
เจ้าหน้าท่ีส่วนวัฒนธรรม ข้าราชการ
ครูผูส้อนวิชาศิลปะโรงเรียนในสังกดั
กรุงเทพมหานคร 
3. วันท่ี 19 มีนาคม 2564 จดัเสวนา
วิชาการสาขาดนตรีและการขับร้อง หัวข้อ 
“ดนตรีร่วมสมัยคืออะไร” กิจกรรมการ
สาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้ สาขาดนตรีและ
การขับร้อง และจดัแสดงนิทรรศการผลงาน



182 
 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

ของสมาชิกเครือข่าย กลุม่เป้าหมาย 
เจ้าหน้าท่ีส่วนวัฒนธรรม ข้าราชการ
ครูผูส้อนวิชาดนตรี โรงเรยีนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต  
▪ กิจกรรมบันทึก "เพลง เรื่อง" ตาม
พระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ไม่ใช้งบประมาณ 
ดำเนินการบันทึกเสียงและวีดโีอ  
จำนวน  3 เพลง 
เพลงที่ 1 เพลงเรื่องวิเวกเวหา ควบคุมโดย 
สิบเอกไชยชนะ เต๊ะอ้วน หัวหน้ากลุ่มงาน
ดุริยางคไ์ทย  
เพลงที่ 2 เพลงเรื่องเขมรใหญ่ โดยครูพินิจ 
ฉายสุวรรณ ศลิปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดงดนตรไีทย 
เพลงที่ 3 เพลงเรื่องเพลงช้าตะนาว โดยครู
พินิจ ฉายสุวรรณ ศลิปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดงดนตรไีทย 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.3 พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (มี 1 ตัวชีว้ัด) 
3) ระดับความสำเรจ็ในการจัดกจิกรรมของ 
เครือข่ายดา้นพหุวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ใน 
กรุงเทพมหานครที่จดักิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
ครบถ้วนตามที่กำหนด 
 
หมายเหตุ ปรับจากตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 ช่ือตัวช้ีวัด 
“จำนวนเครือข่ายดา้นพหุวัฒนธรรมใน
กรุงเทพมหานครทีไ่ด้รบัการพัฒนา” 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 
 
จำนวน 6 เครือข่าย 

งบประมาณที่ได้รับ 
250,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้ 
241,000 บาท 

 

 ✓ 
ระดับ 1 

(ร้อยละ 55) 
 

 

  ▪ โครงการเสรมิสร้างพัฒนาเครือข่ายการ
ดำเนินงานด้านศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัยของ
กรุงเทพมหานคร 
งบประมาณที่ไดร้ับ 250,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้ 241,000 บาท 
ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายในรปูแบบเสวนา
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของ
กรุงเทพมหานคร 3 สาขา ได้แก่ สาขาดนตรี
และการขับร้อง สาขาศลิปะการแสดง และ
สาขาทัศนศิลป์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง
แลกเปลีย่นองค์ความรูด้้านศลิปวฒันธรรม
ร่วมสมัยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันละ 147 คน 
จำนวน 3 วัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 441 คน 
1. วันท่ี 17 มีนาคม 2564 จดัเสวนา
วิชาการสาขาศลิปะการแสดง หัวข้อ 
“ศิลปะการแสดงร่วมสมัยกับการพัฒนา
รูปแบบสร้างสรรค์ตามช่วงเวลา” กิจกรรม
การสาธติถ่ายทอดองค์ความรูเ้ชิงปฏิบัติการ 
และจัดแสดงนิทรรสการผลงานของสมาขิก
เครือข่าย  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

2. วันท่ี 18 มีนาคม 2564 จดัเสวนา
วิชาการสาขาทัศนศลิป์ หัวข้อ “ทัศนศิลป์
ร่วมสมัยกับสังคมและวัฒนธรรมใน
กรุงเทพมหานคร” กิจกรรมการสาธิต
ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบตัิการสาขา
ทัศนศิลป์ประกอบด้วย กิจกรรมภาพพิมพ์สี
จากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมสรา้งสรรค์ศลิปะ
Collage Art กิจกรรมสร้างสรรคศ์ิลปะจาก
วัสดุเหลือใช้ และการจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานของสมาชิกเครือข่าย  
3. วันท่ี 19 มีนาคม 2564 จดัเสวนา
วิชาการสาขาดนตรีและการขับร้อง หัวข้อ 
“ดนตรีร่วมสมัยคืออะไร” กิจกรรมการ
สาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้ สาขาดนตรีและ
การขับร้อง และจดัแสดงนิทรรศการผลงาน
ของสมาชิกเครือข่าย โครงการอนรุักษ์ 
ส่งเสริม เผยแพร่ ภมูิปัญญาและวฒันธรรม
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร งบประมาณที่
ได้รับ 484,000 บาท งบประมาณที่ใช้ 
25,900 บาท ดำเนินการจดัการประชุม
คณะกรรมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

ปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  
ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 
2564 ได้คดัเลือกรายการมรดกภมูิปัญญา
ทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเพือ่จัดทำ 
มภ.2 และขึ้นบญัชีเป็นมรดกภูมปิญัญา
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 3.4  ทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด - - 3 - -  
รวมตัวชี้วัดด้าน 3 ทั้งสิ้น 27 ตัวช้ีวัด - 2 22 - 3  
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน  

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ เป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลาง 
ของประเทศ เป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ ทำให้มีประชากรเดินทางเข้ามาเพ่ือวัตถุประสงค์
ทีต่่างกัน เข้ามาเพ่ือประกอบอาชีพหรือตั้งหลักฐานอยู่อาศัยจำนวนมาก และจากการที่กรุงเทพฯ มีประชากร 
ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ทำให้สังคมกรุงเทพฯ กลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม จึงเป็นสิ่งจำเป็น
ที่กรุงเทพฯ ต้องดำเนินการเพ่ือให้ประชากรที่มีความแตกต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นสังคมที่ยอมรับ
ซึ่งกันและกัน เป็นมหานครสำหรับทุกคนอย่างสมบูรณ์แบบ 

กรุงเทพมหานครดำเนินงานโดยมีเป้าหมายให้กลุ่มคนทุกช่วงอายุได้รับการดูแลให้มีชีวิตที่เป็นสุขสามารถ
ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างครบวงจรตั้งแต่เด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา เพ่ือเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพของสังคม ให้การดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเมื่อเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ รวมทั้งยังให้การดูแลกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติทั่วไปอย่างปกติสุข มีศักดิ์ศรี 
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

การดำเนินงานในภาพรวมของมหานครสำหรับทุกคน เป็นเรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและ
การสงเคราะห์ การดูแลสุขภาพ การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การให้การศึกษาสำหรับทุกคน และการสร้างสังคม
พหุวัฒนธรรม โดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพ่ือให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับมหานครสำหรับทุกคน ที่ผ่านมายังคงมีการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี โดยเพ่ิมหรือขยายเป้าหมายให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เช่น การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกกับผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 50 สำนักงานเขต การก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร จำนวน 19 ตัว ใน 16 สถานี ติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้าม จำนวน 100 ชุด 
บริเวณ 54 ทางแยก การผลักดันให้สำนักงานเขตค้นหาผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการเบี้ยยังชีพ โดยการแจ้งสิทธิ
ให้ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ทุกรายได้รับทราบสิทธิสวัสดิการต่างๆ การส่งเสริมการนำภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง การส่งเสริมพัฒนาการสมวัยของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน การพัฒนา
ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบต่อเนื่อง โดยรวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 
50 เขต และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมและแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ในส่วนของ 
ด้านการศึกษาได้มุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนในสั งกัดกรุงเทพมหานคร 
ครอบคลุมทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของตน กลุ่มประชาชนทั่วไปมีการฝึกอาชีพสร้างรายได้ พัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และส่งเสริมกลไกการเรียนรู้ตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ และด้านพหุวัฒนธรรม 
มุ่งส่งเสริมการปรับปรุงเนื้อหาแหล่งเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว เผยแพร่
ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านช่องทางต่างๆ สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  เพ่ือให้คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกต่างหลากหลายด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ค่านิยม ความเชื่อ
ของคนในกรุงเทพมหานครสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขปรองดองเป็นหนึ่งเดียวกัน  

การดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๖4 ในทุกมิติ ยังคงได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่องจากปี 2563 ซึ่งทุกประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยพิจารณาหามาตรการมาเพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดฯ ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่รัฐใช้ คือ “Social 
Distancing” และงดการจัดกิจกรรมสังสรรค์ หรือทำกิจกรรมรวมกลุ่มใด ๆ ที่มีการรวมคนจำนวนมากที่จะมีความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
(คราวที่ 11) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 ต่อเป็นระยะเวลา 2 เดือน ยังผลให้กิจกรรมหรือ
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โครงการที่จะทำให้มีประชาชนมาใช้บริการ หรือมาประชุมร่วมกัน จะต้องถูกเลื่อน หรือชะลอไปก่อน ประกอบกับ
การเตรียมการเพื่อป้องกันโรค หรือการรักษาพยาบาลจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ทำให้บางโครงการไม่ได้รับ
งบประมาณ บางโครงการต้องถูกชะลอ/เลื่อนการดำเนินโครงการออกไป ส่งผลให้การดำเนินงานส่วนใหญ่ในช่วง 
ครึ่งปีงบประมาณอยู่ระหว่างดำเนินงาน ยังไมบ่รรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

การดำเนินงานในภาพรวมระดับมิติของมิติที่ ๓.๑ มีการกำหนดโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
๒๕๖4 ของหน่วยงาน เพ่ือรองรับมาตรการได้แก่ การผลักดันให้อาคารราชการ/อาคารสาธารณะ/อาคารเอกชน
สาธารณะขนาดใหญ่จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก 
ในอาคารของกรุงเทพมหานคร สาธารณะ/ถนนให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ การจัดหา
หรือผลักดันให้มีบริการรถสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  การก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการของ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การสร้างทางลาดทางเท้า การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ การถ่ายทอดภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์และ
เป้าหมายในภาพรวมเพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกกับ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบ รายการ และประมาณราคาให้ 50 สำนักงานเขต  
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  และในปี 2563 ได้ดำเนินงานออกแบบ รายการและ
ประมาณราคาให้กับ 68 ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้งนี้ ในปี 2564 สำนักการโยธาดำเนินการติดตามความก้าวหน้า 
50 สำนักงานเขต ในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกตามรูปแบบการปรับปรุงฯ ที่กำหนดในปี 2561 ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างติดตาม และให้คำปรึกษากับสำนักงานเขตท่ีกำลังดำเนินการปรับปรุงและอยู่ระหว่างสรุปข้อมูลผลงาน
ของสำนักงานเขต 

ด้านการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้สูงอายุ และผู้พิการนั้น กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ
ก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 19 ตัว ใน 16 สถานี 
นอกจากนี้ ยังติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้าม จำนวน 100 ชุด บริเวณ 54 ทางแยก เพ่ืออำนวย
ความสะดวกแก่ผู้พิการ โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา ในการข้ามถนน และอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างเดินรถสาธารณะ 
สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

ด้านการให้สวัสดิการขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้สูงอายุ 
ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ให้ได้รับทราบสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยในปี 2564 มีผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน
และมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๘30,419 คน จากประชากรสูงอายุตามทะเบียนบ้าน จำนวน ๑,๐๒๐,๙๑๗ คน 
การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ มีการดำเนินโครงการเพ่ือสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยให้ผู้สูงอายุเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้แก่คนรุ่นหลังทั้งในรูปแบบของการสอนสาธิต และการเผยแพร่ความรู้  
ทางเว็บไซต์ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร 291 แห่ง 
ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ได้
มีการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจำนวน 291 คน ให้มีความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินพัฒนาการและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and 
Promotion Manual (DSPM) รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2  วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 
3 วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 และจะมีการประเมินพัฒนาการสมวัยของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
วัยเรียนกรุงเทพมหานครทั้งหมด จำนวน 19,090 คน ในพ้ืนที่ 45 สำนักงานเขตช่วงเดือนสิงหาคม 2564  
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ด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร มีการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ทั้ง ๙ แห่งและศูนย์บริการสาธารณสุข ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพตามเกณฑ์ฯ ที่กำหนด 
ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มโรคที่พบในผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome) รวมถึงจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพ
ด้านร่างกายแก่ผู้สูงอาย ุและการส่งต่อผู้ป่วยทุพพลภาพและผูสู้งอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
หรือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน 

มิติที่ 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ 
แรงงานนอกระบบเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นแรงงานอิสระ  

ไม่มีสัญญาการจ้างงาน จึงไม่ได้รับการคุ้มครองในระบบการประกันสังคมและสวัสดิการ ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้ไม่แน่นอน 
มีทักษะฝีมือในระดับล่าง ขาดโอกาสที่เพียงพอในการเข้าถึงองคความรู้ ทรัพยากร แหล่งเงินทุน ในการประกอบอาชีพ 
ดังนั้น จึงต้องมีการดำเนินการช่วยเหลือแรงงานกลุ่มนี้เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในสังคมกรุงเทพมหานครได้กำหนด
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มิติ 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ มีการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัด ดังนี้  

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลของแรงงานนอกระบบอย่างต่อเนื่อง เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑   
สร้างฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบในระดับกรุงเทพมหานครและระดับพ้ืนที่เขต ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่  
กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ โดยดำเนินกิจกรรมการสำรวจและรวบรวมข้อมูลแรงงานนอกระบบ 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากปี 2561 – 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ซึ่งในปี 2564 เป็นการสำรวจและรวบรวมข้อมูลแรงงานนอกระบบ โดยดำเนินการ
จัดทำฐานข้อมูลของกลุ่มผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

สำหรับการดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ยังไม่ส่งผลต่อมิติมากนัก เนื่องจากปัจจุบัน ยังไม่ครอบคลุมแรงงานนอก
ระบบทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังขาด “ระบบฐานข้อมูล” 
ของแรงงานนอกระบบ 

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ สนับสนุนให้แรงงานนอกระบบ (แรงงานไทย) ในกรุงเทพมหานครรับทราบและเข้าถึง
สวัสดิการทางสังคมและแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ 
ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบรับทราบสวัสดิการทางสังคม และ เป้าประสงค์ท่ี 3.2.2.2 ส่งเสริมให้แรงงานนอก
ระบบเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม โดยได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมและแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ โดยกำหนด
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งการดำเนินการมีความล่าช้า
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสาน
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

มิติที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน  
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.  ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) กำหนดวิสัยทัศน์เมืองกรุงเทพฯ  

ที่สามารถจัดการศึกษาให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง และสำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มิติด้านการศึกษาสำหรับทุกคนได้มุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา และส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะความรู้ความสามารถเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของตน ในส่วนของการศึกษาตลอดชีวิตได้ 
มุ่งพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และส่งเสริมกลไกการเรียนรู้ตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ
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ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมขึ้น โดยได้ดำเนินการโครงการการสอนแบบเข้มข้น (ติวก่อนสอบ) นอกเวลาเรียน 
และกิจกรรมทดสอบก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Pre-Onet) และนำผลมาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูล 
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้ดำเนินการทดสอบฯ ไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2564 และอยู่ระหว่างการรอผลการทดสอบฯ ในวันที่ 21 เมษายน 2564 นอกจากนี้ยังได้มีการดำเนินการส่งเสริม
ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกมีผลการประเมินระดับดีมากขึ้นไป  
โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านการอบรมให้ความรู้บุคลากร 
ในสถานศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับการปเมินคุณภาพภายนอก ในส่วนการพัฒนาบุคลากรได้มีการพัฒนาบุคลากร
ผ่านการอบรมให้ความรู้ และมีการสรรหาบุคลากรด้านการศึกษาเพ่ือให้มีความเพียงพอต่อการจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร และการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ได้มีการให้ความรู้แก่ครูปฐมวัยเพ่ือสามารถจัดการศึกษา
แก่นักเรียนปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่สมวัย 

ภาพรวมการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในช่วงครึ่งปีงบประมาณนี้ ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้การเรียนการสอนของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็น 4 On คือ Online-On Air- On Hand-
On Site” โดยปรับรูปแบบให้สอดคล้องตามแต่ศักยภาพของแต่ละโรงเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ  
ในการเรียนการสอนในช่วงครึ่งปีงบประมาณท่ีผ่านมา นอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการยังได้มีการประกาศ 
ให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นการสอบด้วยความสมัครใจ อาจส่งผลต่อตัวชี้วัด 
ที่เกี่ยวข้องกับคะแนนเฉลี่ย O-NET ได้ อย่างไรก็ตามโครงการ/กิจกรรมยังสามารถดำเนินการได้และไม่มี
เป้าประสงค์ใดที่ต้องชะลอการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ  

ในส่วนของมิติด้านการศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาเครือข่ายและกลไกการใช้ประโยชน์การเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยแก่กลุ่มประชาชนในช่วงวัยต่าง ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 4 โครงการ/กิจกรรม โดยเป็นการมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายวัยเด็ก 
เช่น กิจกรรมงานวันเด็ก กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ เป็นต้น และในส่วนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ได้มีการปรับปรุงห้องสมุดให้มีความทันสมัยสอดคล้อง  
ความต้องการของประชาชน จำนวน 3 ห้องสมุด คือ ห้องสมุดเมือง ห้องสมุดสะพานสูง และห้องสมุดซอยพระนาง 
โดยอยู่ระหว่างการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม และยังได้มีการพัฒนาการให้บริการห้องสมุด
โดยจัดทำบรรณิทัศน์ออนไลน์เพ่ือบริการแก่ประชาชน 

ในภาพรวมการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่วางไว้ได้ โดยได้มีการปรับรูปแบบในบางโครงการ/
กิจกรรมเป็นรูปแบบดิจิทัลเพ่ือให้สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้ในบางโครงการไม่ได้มีการดำเนิน
เนื่องจากการไม่ได้รับงบประมาณสำหรับการดำเนินการ สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลต่อการขับเคลื่อนมิติด้านการศึกษา
ตลอดชีวิต ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม  

กรุงเทพมหานครกำหนดแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกต่าง
หลากหลายด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ค่านิยม ความเชื่อของคนในกรุงเทพมหานครสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
ปรองดองเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม นั้น โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน 
จำนวน 1 เป้าหมาย คือ 3.4.1 คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุขและปรองดอง และกำหนดเป้าประสงค์ในการดำเนินการไว้ 3 เป้าประสงค์ ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 
3.4.1.1 สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ท่ี 3.4.1.2 พัฒนากระบวนการ/
เครือข่ายและกลไกการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ท่ี 
3.4.1.3 พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และ
เป้าประสงค์ที่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลักจำนวน 3 ตวัชี้วัด เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล 
การดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
ทั้งหมด 10 โครงการ/กิจกรรม มีงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 12,716,500 บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสน
หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาท)  

จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครในส่วนของมิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม  
ในระยะครึ่งแผน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดของทั้ง 3 เป้าประสงค์ มีการจัดทำ
โครงการหรือกิจกรรมรองรับเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลการดำเนินการหลัก และสามารถดำเนินการในภาพรวม
ได้สำเร็จถึงร้อยละ 45 ของเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการตามแผนฯ ของมิติที่ 3.4 เรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรม
สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ดังมีรายเอียด ดังนี้ 

เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.1 คือ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีตัวชี้วัด  คือ  
จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 
ค่าเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ดำเนิน โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  (งบประมาณที่ได้รับ 484,000 บาท มีการเบิกจ่าบงบประมาณ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มีนาคม 2564 จำนวน 484,000 บาท) ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรม
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564  
ได้คัดเลือกรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเพ่ือจัดทำ มภ.2 และขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญา
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1) ตำนานท้าวอู่ทอง เขตบางเขน สาขาวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา 
2) นเสบ สาขาศิลปะการแสดง 3) งานประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเซิงหวาย) 
เขตบางซ่ือ สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4) ตำรับอาหารชาววัง พระวิมาดาเธอฯ  
เขตดุสิต สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5) ขลุ่ยบ้านลาว เขตธนบุรี สาขางานช่างฝีมือ
ดั้งเดิม 6) การแข่งว่าว สาขาการเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตั ว  ในส่วนของกิจกรรม
พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานครเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว กำหนดสถานที่ลงพ้ืนที่จัดกิจกรรม 3 แห่ง ดังนี้ 1) ขลุ่ยบ้านลาว เขตธนบุรี 
สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 2) นเสบ สาขาศิลปะการแสดง 3) ศิลปะป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก เขตหนองแขม สาขา
การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพ้ืนบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว อยู่ระหว่าง
การจัดทำ TOR สื่อสารสนเทศรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่ได้รับการขึ้นบัญชี และคู่มือ
การจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไปแล้ว เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตดำเนินการ
จัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อไป จำนวน 9 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1) ตำราดูลักษณะแมวของสมเด็จ  
พระพุฒาจารย์ พุทธสรมหาเถระ (นวม พุทฺธสโร) วัดอนงคาราม เขตคลองสาน 2) ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ 
(วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 3) ศิลปะป้องกันตัว 
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ค่ายพระยาตาก เขตหนองแขม สาขาการละเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 4) ตำนาน
จระเข้ดาวคะนอง สาขาวรรณกรรมพ้ืนบ้านและภาษา 5) สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) 
สาขาศิลปะการแสดง 6) ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทาง
สังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 7) ขนมตึงตัง เขตบางนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและ
จักรวาล 8) ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 9) ศิลปะป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก เขตหนองแขม 
สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา ปรับปรุงข้อมูล
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลปรับปรุงองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยในแต่ละสาขาให้ทันสมัยมากขึ้น จากการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วยสาขา
ศิลปะการแสดง สาขาทัศนศิลป์ สาขาดนตรีและการขับร้อง และเตรียมลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลสาขาสถาปัตยกรรม  
ในเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร 

เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.2 พัฒนากระบวนการ/เครือข่ายและกลไกการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา
และชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีตัวชี้วัดคือ จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชน
กรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย จำนวน 6 กิจกรรม/ปี โดยโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทาง
ประเพณี ประจำปี 2564 งบประมาณท่ีได้รับ 9,982,500 บาทอยู่ระหว่างจัดเตรียมดำเนินการจัดงานเทศกาล
มหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2564  
ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
ประจำปี 2564 งบประมาณที่ได้รับ 2,000,000 บาท ได้ดำเนินการ 1. การจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช 2564 (งดการจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)) 2. งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2564 อยู่ระหว่างการกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 
2564 ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
ด้านพหุวัฒนธรรม  ไม่ได้ใช้งบประมาณสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการ 1.เผยแพร่ข้อมูลด้าน
พหุวัฒนธรรมผ่านทางเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม จำนวน 16 ข้อมูลด้านพหุวัฒนธรรม 2.เผยแพร่ข้อมูลด้านพหุวัฒนธรรม
ผ่านรายการวิทยุ (รายการเพ่ือนพระจันทร์) จำนวน 9 ข้อมูลด้านพหุวัฒนธรรม 3.เผยแพร่ข้อมูลด้านพหุวัฒนธรรม
ผ่านหนังสือองค์ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมที่จัดทำโดยส่วนวัฒนธรรมจำนวน 4 ข้อมูลด้านพหุวัฒนธรรมให้แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และประชาชนทั่วไป การดำเนินโครงการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร งบประมาณที่ได้รับ 250,000 บาท โดยมีการเบิกจ่าบงบประมาณตั้งแต่วันที่   
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มีนาคม 2564 จำนวน 241,000 บาท ได้ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบเสวนา
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร 3 สาขา ได้แก่ สาขาดนตรีและการขับร้อง สาขา
ศิลปะการแสดง และสาขาทัศนศิลป์ เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 441 คน โดยกิจกรรมวันที่ 17 มีนาคม 2564 จัดเสวนาวิชาการสาขา
ศิลปะการแสดง หัวข้อ “ศิลปะการแสดงร่วมสมัยกับการพัฒนารูปแบบสร้างสรรค์ตามช่วงเวลา” กิจกรรมการสาธิต
ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ และจัดแสดงนิทรรสการผลงานของสมาขิกเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่
ส่วนวัฒนธรรม ข้าราชการครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขต วันที่ 18 มีนาคม 
2564 จัดเสวนาวชิาการสาขาทัศนศิลป์ หัวข้อ “ทัศนศิลป์ร่วมสมัยกับสังคมและวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร” 
กิจกรรมการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสาขาทัศนศิลป์ประกอบด้วย กิจกรรมภาพพิมพ์สีจากวัสดุ
ธรรมชาติ กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ Collage Art กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ และการจัดแสดง
นิทรรศการผลงานของสมาชิกเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่วนวัฒนธรรม ข้าราชการครูผู้สอนวิชาศิลปะ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 19 มีนาคม 2564 จัดเสวนาวิชาการสาขาดนตรีและการขับร้อง หัวข้อ 
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“ดนตรีร่วมสมัยคืออะไร” กิจกรรมการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้ สาขาดนตรีและการขับร้อง และจัดแสดง
นิทรรศการผลงานของสมาชิกเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่วนวัฒนธรรม ข้าราชการครูผู้สอนวิชาดนตรี 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต ในส่วนของกิจกรรมบันทึก "เพลง เรื่อง" ตามพระราชดำริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่ใช้งบประมาณนั้นดำเนินการ
บันทึกเสียงและวีดีโอ จำนวน  3 เพลง ประกอบด้วยเพลงที่ 1 เพลงเรื่องวิเวกเวหา ควบคุมโดย สิบเอกไชยชนะ 
เต๊ะอ้วน หัวหน้ากลุ่มงานดุริยางค์ไทย เพลงที่ 2 เพลงเรื่องเขมรใหญ่ โดยครูพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ  
สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย และเพลงที่ 3 เพลงเรื่องเพลงช้าตะนาว โดยครูพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย 

เป้าประสงค์ที่ 3.4.1.3 พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่  
กรุงเทพมหานคร มีตัวชี้วัดคือ จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนา ค่าเป้าหมาย 
6 เครือข่าย ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร
งบประมาณท่ีได้รับ 250,000 บาท โดยมีการเบิกจ่าบงบประมาณตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มีนาคม 
2564 จำนวน 241,000 บาท โดยดำเนินการพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบเสวนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร 3 สาขา ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564  ประกอบด้วย
สาขาดนตรีและการขับร้องจัดเสวนาวิชาการสาขาดนตรีและการขับร้อง หัวข้อ “ดนตรีร่วมสมัยคืออะไร” กิจกรรม
การสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้ สาขาดนตรีและการขับร้อง และจัดแสดงนิทรรศการผลงานของสมาชิกเครือข่าย  
สาขาศิลปะการแสดงจัดเสวนาวิชาการสาขาศิลปะการแสดง หัวข้อ “ศิลปะการแสดงร่วมสมัยกับการพัฒนารูปแบบ
สร้างสรรค์ตามช่วงเวลา” กิจกรรมการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ และจัดแสดงนิทรรสการผลงานของ
สมาขิกเครือข่าย  และสาขาทัศนศิลป์จัดเสวนาวิชาการสาขาทัศนศิลป์ หัวข้อ “ทัศนศิลป์ร่วมสมัยกับสังคมและ
วัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร” กิจกรรมการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสาขาทัศนศิลป์ประกอบด้วย 
กิจกรรมภาพพิมพ์สีจากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ Collage Art กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะจากวัสดุ
เหลือใช้ และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของสมาชิกเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 วันรวมทั้งสิ้นจำนวน 441 คน การดำเนิน โครงการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม เผยแพร่ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ได้คัดเลือก
รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเพ่ือจัดทำ มภ.2 และขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญา
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไป  

มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ปัญหาและอุปสรรค 
• ด้านบริหารจัดการ 

- การจัดสรรเบี้ยยังชีพ ยังมีประชากรอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ซึ่งประชากร
เหล่านี้อาจยังไม่รับทราบสิทธิ์หรือเป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่อาศัยอยู่ที่อ่ืน จึงไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการ
ดังกล่าวได้ 

- ระบบฐานข้อมูล เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประชากรแฝงในกรุงเทพมหานคร ยังขาดการเชื่อมโยงระบบ
จากทั่วประเทศ ทำให้ไม่สามารถรับเบี้ยยังชีพได้ 

- ศูนยพั์ฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานศูนย์ในเรื่องผู้ดูแลเด็กขาด
วุฒิการศึกษาเฉพาะทาง สภาพแวดล้อมภายในศูนย์ยังต้องปรับปรุง สถานที่คับแคบ ฯลฯ 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้การดำเนินโครงการ 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรูปแบบ
การจัดกิจกรรมในลักษณะเดิม เนื่องจากต้องดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุข  

• ด้านทรัพยากร 
-  ศูนย์บริการผู้สูงอายุมีจำนวนน้อย  และไม่กระจายตัวครอบคลุมความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

ทั้ง ๕๐ เขต 
• ด้านงบประมาณ  

 - หลายโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้รับงบประมาณต่อเนื่อง เช่น ไม่ได้รับงบประมาณโครงการก่อสร้าง 
และปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (4,500,000 บาท)  จำนวน 22 จุด ใน 16 
สถานี ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก หากหน่วยงานไม่สามารถปรับแผนการดำเนินงานโดยใช้การดำเนินกิจกรรม 
ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ 

ข้อเสนอแนะ 
• ด้านบริหารจัดการ 

- บางโครงการ เช่น โครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นซึ่งดำเนินโครงการต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ ปี 2559 จำเป็นต้องมีการประเมินเพ่ือตัดสินในว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือหามาตรการอ่ืนรองรับ
เพ่ือไม่ให้การบริการของกรุงเทพมหานคร สะดุดหยุดลง ในระหว่างจัดหาผู้รับจ้างเดินรถสาธารณะ สำหรับผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ 

- การจัดสรรเบี้ยยังชีพ มีประชากรอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ เนื่องจากความ
ไม่สะดวกในการไปลงทะเบียน หรือไปรับเงิน ความไม่รู้ไม่ทราบว่าตนเองมีสิทธิหรือบางรายมีฐานะดี ซึ่งประชากร
เหล่านี้หากเป็นกลุ่มผู้มีฐานะยากจน แต่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการดังกล่าวได้ หน่วยงานระดับสำนักงานเขตควรลง
พ้ืนที่เพ่ือค้นหาสาเหตุ จำนวนที่แน่นอน และให้บริการเชิงรุก ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงสวัสดิการ
ต่างๆ ที่รัฐจัดให้ 

- ระบบฐานข้อมูล เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประชากรแฝงในกรุงเทพมหานคร ยังขาดการเชื่อมโยงของ
ระบบจากทั่วประเทศ ทำให้ไม่สามารถรับเบี้ยยังชีพได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการตรวจสอบและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายมิให้
เกิดความซ้ำซ้อน ควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในการจ่ายเงินให้มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับกับการรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
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- ด้านสวัสดิการสังคม ควรจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มบริการ 

เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินผล 

- ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องทราบถึงพัฒนาการของเด็ก 
แต่ละคน เนื่องจากเด็กแต่ละคนอาจมีระดับพัฒนาการที่แตกต่างกันแม้อยู่ในช่วงวัยเดียวกัน การมีสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก การมีผู้ดูแลเด็กที่มีความรู้มีวุฒิเฉพาะทาง ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กมีบทบาทสำคัญในการร่วม 
ดูแล การประเมินและติดตามพัฒนาการเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถบอกพัฒนาการเด็กเทียบกับ มาตรฐานว่าเด็ก 
มีพัฒนาการที่เร็วกว่าวัย ปกติตามวัย หรือล่าช้า หากเด็กมีปัญหาด้านพัฒนาการจะได้ให้ การแก้ไขและช่วยเหลือ 
สนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยได้ทันท่วงที  

- ด้านการส่งเสริมสมรรถภาพด้านร่างกายแก่ผู้สูงอายุและประชาชนก่อนวัยสูงอายุ ควรพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากยิ่งขึ้น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

- ควรประชาสัมพันธ์การให้บริการของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในเชิงรุกแก่ประชาชนให้ทั่วถึง 
- ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ควรกระจายตัวให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ทั้ง ๕๐ เขต  

และใช้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในชุมชนที่มีอยู่เป็นเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หน่วยงานต้องเร่งประเมินสถานการณ์ 

และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพ่ือมิให้กระทบต่อการดำเนินการตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖4  

• ด้านทรัพยากร 
- การดำเนินโครงการ/กิจกรรมช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  

หน่วยงานควรมีการคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือและเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการ
ดำเนินงานให้เหมาะสม  

• ด้านงบประมาณ  
- การจัดสรรงบประมาณให้แกห่น่วยงานในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ควรมีการพิจารณาถึงการ

ตอบสนองต่อตัวชี้วัดและเป้าหมายได้จริง 
- โครงการ/กิจกรรมที่มีระยะเวลาการดำเนินงานหลายปี หากไม่ได้รับงบประมาณ หน่วยงานจะขาด

ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน 

คาดการณ์แนวโน้ม 
• ด้านบริหารจัดการ 

- ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อสิทธิในการได้รับ  
การบริการและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการดำเนินชีวิต ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาส ทั้งเหตุจาก
ข้อบังคับของกฎหมายซึ่งรองรับสิทธิของผู้การพิการ รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายและรวดเร็ว   
เช่น การรวมกลุ่มของผู้พิการบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ส่งผลให้การเรียกร้อง สิทธิต่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถสร้างกระแสสังคมได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ การเชื่อมต่อการเดินทางในอนาคต พื้นที่กรุงเทพมหานคร
จะมีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการหลายสาย มีสถานีให้บริการเพ่ิมขึ้นในหลายพ้ืนที่ กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องคำนึง 
การออกแบบพื้นที่เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทาง การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรูปแบบ
หนึ่งสู่อีกรูปแบบหนึ่ง เช่น จากรถไฟฟ้า ไปยังรถแท็กซ่ี หรือจากเรือไปยังรถประจำทาง เป็นต้น 
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- ด้านการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการให้การสงเคราะห์ ขาดการสร้าง 
ความเข้มแข็งให้บุคคลอยู่ได้ด้วยตนเอง หากภาครัฐไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ และรูปแบบของการสงเคราะห์
เป็นไปในลักษณะตามที่ร้องขอ ขาดการดำเนินงานในเชิงรุกที่มุ่งเป้าหมายกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ  
เช่น การดำเนินงานเกี่ยวกับคนเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ขาดการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการดำรงชีพ กลุ่มบุคคลดังกล่าว หน่วยงานควรลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูล ค้นหา
สาเหตุ เพื่อให้การช่วยเหลือ และหาแนวทางให้บุคคลเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเท่าเทียมกับคน
ทั่วไป และจากจำนวนประชากรที่ต้องการเข้าถึงสวัสดิการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เช่น ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
และคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก
มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิเช่น สวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้กับผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของผู้สูงอายุ งบประมาณการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ในส่วนของเงินอุดหนุนรัฐบาลต้องรอรับเงินโอน   
ทำให้การดำเนินงานล่าช้า รวมทั้งกรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงจำนวนมาก ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ทำให้เป็น
อุปสรรคต่อการวางแผนการจัดสวัสดิการสังคม และศูนย์บริการผู้สูงอายุที่ยังมีจำนวนน้อย ไม่สามารถให้บริการ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตท่ีอยู่ห่างไกลได้ 

- ด้านการดูแลผู้สูงอายุอาจได้รับบริการไม่ทั่วถึงและส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลง การเตรียมการจะต้อง 
เสริมสร้างหลักประกันชีวิต ในเรื่องสุขภาพ รายได้ ที่อยู่อาศัย ผู้ดูแล สภาพแวดล้อมและความมั่นคง รวมทั้งความรู้
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสวัสดิการต้องเตรียมการระยะยาว โดยให้ครอบครัว 
และชุมชนเป็นองค์กรหลักในการดูแลและเกื้อกูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และต้องทำในเชิงบูรณาการ  
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถที่จะเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกและทัดเทียมคนปกติทั่วไป โดยให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มข้ึน ลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีและมีการเป็นมนุษย์ที่เท่า
เทียมกับทุกคนในสังคม  

• อ่ืน ๆ 
- สังคมไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งสำคัญ คือ การเข้าสู่สังคม  

ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) เพราะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ตามที่องค์การ
สหประชาชาติให้คำจำกัดความไว้ โดยปัจจุบันใน ปี พ.ศ. 2563 (ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓) กรุงเทพมหานครมี
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ประมาณ 5,44๓,๑๖๗ คน เป็นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 1,096,๕๙๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.15 ซึ่งอาจเป็นผลให้ค่าใช้จ่ายของรัฐเพ่ือสนับสนุนสวัสดิการให้ผู้สูงอายุต้องเพ่ิมข้ึนตามมา  

มิติที่ 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ 

- การดำเนินงานมีความล่าช้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ได้ 

- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้เรื่องการจัดทำ “ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ” 
• ด้านกฎหมาย   

- ในการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ มีปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขบัตร 
ประชาชน 
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• ด้านทรัพยากร 
- บุคลากรมีจำนวนน้อย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการสำรวจและตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 

• ด้านงบประมาณ 
- ไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ  

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ 

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ควรมีการวางแผน
ในการบริหารจัดการการดำเนินงานในช่วงปลายปี (เมษายน - กันยายน 2564)  

- ควรมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์ 
และประเมินผล ในการจัดทำ “ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ” 

• ด้านทรัพยากร 
- ควรมีการบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น  

สำนักงานเขต กระทรวงแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น 

คาดการณ์แนวโน้ม  
• บริหารจัดการ 

- จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้เกิดผลกระทบต่อแรงงานนอก
ระบบ ทั้งด้านอาชีพ รายได้ และการดำเนินชีวิต อีกทั้งมีแนวโน้มที่แรงงานในระบบจะมาเป็นแรงงานนอกระบบมากขึ้น 
ซึ่งจะเห็นได้จากการลดลงของจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ดังนั้น ในการดำเนินงานต่อไปควรจะมีการวางแผน
เพ่ือรองรับต่อสถานการณ์ดังกล่าว เช่น การจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบควรมีการจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ มีการเพ่ิมตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 

มิติที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ  

- สถานการณ์การแพร่ระบาดซ้ำของไวรัส โควิด-19 ทำให้โครงการต้องถูกชะลอ/เลื่อนการดำเนินการ 
ทำให้มีการต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/โครงการ ตลอดจนจนถึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน หรือ
ยกเลิกโครงการ 

- มีการเปลี่ยนรูปแบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ซึ่งแต่เดิมได้กำหนดให้
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ต้องเข้าร่วมการทดสอบทุกคน แต่ทาง
กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศให้การทดสอบฯ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เป็นการทดสอบโดยสมัครใจ และคงเหลือไว้เพียงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้นที่จำเป็นต้องเข้ารับ
การทดสอบทุกคน ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

- การบริหารจัดการข้อมูลการเรียนรู้ตามอัธยาศัยยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร อยู่ในรูปแบบต่างฝ่ายต่าง 
เก็บข้อมูลในความรับผิดชอบ ไม่มีระบบที่จะรองรับและรวบรวมข้อมูลที่เป็นส่วนกลาง 

• ด้านทรัพยากร 
- ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  

(โควิด-19) ของแต่ละสถานศึกษามีไม่เท่ากัน ส่งผลให้การเรียนรู้ของเด็กในแต่ละโรงเรียนไม่เท่าเทียมกัน 
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- ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ยังไม่ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชน  
- ทรัพยากรบุคคล ขาดประสบการณ์ มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ และมีการโอนย้าย ทำให้การปฏิบัติงาน 

ไม่ต่อเนื่อง  
• ด้านงบประมาณ  

- มีข้อจำกัดจากการไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ ทำให้ตัวชี้วัดบางตัวไม่ได้นำไปบรรจุในแผนของ
หน่วยงาน มีการปรับรูปแบบการดำเนินงานเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ นอกจากนี้ผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดซ้ำของไวรัสโควิด-19 ทำให้หน่วยงานจำเป็นต้องปรับลดงบประมาณลง ซึ่งส่งผลให้บางโครงการ 
ถูกยกเลิกการดำเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ  

- โครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดควรมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
เพ่ือเตรียมรับมือและลดผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

- ควรพิจารณานำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
และมีความยืดหยุ่น (Resilience) เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา 

- ควรพิจารณามุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร   
ให้มีคุณภาพทางการศึกษาเท่าเทียมกัน 

- ควรมีระบบกลางเพ่ือจัดทำฐานข้อมูลการเรียนรู้ เพ่ือง่ายต่อการค้นหาและง่ายต่อการใช้ข้อมูล 
• ด้านทรัพยากร 

- ควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  
- ควรจัดทำแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือครอบคลุมการเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม 
- ควรมีศูนย์การเรียนรู้ ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และเข้าเรียนรู้ได้หลายช่อทาง 
- ควรมีการอบรมณ์หรือทบทวนความรู้ให้กับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ  
- ควรส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาสื่อการเรียนการเรียนรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพมีมาตรฐาน  

ให้ตรงตามความต้องการของประชาชน รวมถึงควรจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
• ด้านงบประมาณ  

- หน่วยงานควรพิจารณาความสำคัญของการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้รอบคอบมากยิ่งขึ้น  
รวมถึงควรมีการอธิบายรายละเอียดโครงการให้ชัดเจนเพ่ือความสมเหตุสมผลในการพิจารณางบประมาณ 

• อ่ืน ๆ  
- การดำเนินโครงการควรนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นในด้านการจัดการข้อมูล ตลอดจนการให้บริการ  

อาทิ โครงการที่ส่งเสริมการให้บริการ e-book มากขึ้น หรือโครงการที่เก่ียวกับการสำรวจความคิดเห็นประชาชน 

คาดการณ์แนวโน้ม 
• บริหารจัดการ  

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดซ้ำของไวรัสโควิด-19 ที่ยังระบาดอยู่เป็นระยะ จึงเกิดผลกระทบต่อ
การดำเนินโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และอาจส่งผลกระทบถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
และปีต่อ ๆ ไป หน่วยงานจึงควรพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานโครงการในแต่ละตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้หน่วยงานควรส่งเสริมให้เกิดการนำโครงการวิจัยมาปรับใช้กับโครงการที่ดำเนินการ 
ในปัจจุบันได้ เพ่ือให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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- ในอนาคตอันใกล้จำเป็นที่จะต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะทางด้านดิจิทัลที่เข้มข้นมากขึ้น   
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีทักษะ 
ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ ทักษะในศตวรรษท่ี 21  

- ความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) จะส่งผลกระทบสังคมไทยมากขึ้น การศึกษาจึงควรให้ความสำคัญ
ต่อผู้เรียนในการตระหนักถึงความเป็นพลเมืองโลก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และความเป็นพหุวัฒนธรรม 
เพ่ือให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีมนุษยธรรม  

- การกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์จะทำให้การศึกษาของเยาวชนมีความสำคัญลดลงหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องจึงควรพิจารณาบทบาทและให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาแก่คนทุกวัยมากขึ้น รวมถึงการจัดการศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าช่วงสูงวัยแก่เยาวชนและคนวัยแรงงาน โดยมุ่งการดำเนินงานในลักษณะการบูรณา
การระหว่างหน่วยงานมากข้ึน  

- การบริหารการจัดการและการประสานงาน การบริหารจะเน้นการกระจายอำนาจสู่ชุมชน  
ศูนย์การเรียนรู้ หรือสถานศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีบริการชุมชนทำให้เป็นสถานศึกษาของชุมชน  
มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆในชุมชน ในการจัดการศึกษาและมีเอกภาพ 

- ด้านการกำหนดนโยบาย แต่มีความหลากหลายในการปฏิบัติ สำหรับการจัดการและการประสานงาน
นั้น จะดำเนินการในรูปแบบเครือข่าย มีการปรับระเบียบกฎเกณฑ์ในการจัดการให้ยืดหยุ่น มีการเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน องค์กรเอกชน สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ในการวางแผนและการดำเนินงานการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

- มีระบบบริหารการเรียนรู้ที่คงทนและยั่งยืน ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือสร้างความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียนการสอนอย่าง หลากหลายและเหมาะสม มีระบบบริหารการเรียนรู้  
ที่เสริมสร้างทักษะภาษา ทักษะการวางแผน ประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต ให้กับผู้เรียนโดยน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนรู้ 

- มีระบบการประเมินและติดตามผลการจัดการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐาน จะมีสถาบันหรือหน่วยงานที่ช่วย
ดูแลมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจะมีหลายรูปแบบแล้วแต่ความเหมาะสม
ของผู้เรียนและวัตถุประสงค์ของการประเมิน จะเป็นการประเมินที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามสภาพจริง เพ่ือช่วยแนะนำ
และแก้ปัญหาให้ผู้เรียน โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งด้านความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณภาพของการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมทั้งมีการติดตามผล
ของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ และนำผลมาปรับปรุงทางการบริหารและจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยที่รัฐ และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ พึงตกลง ร่วมกัน ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และวิชาการ ฯลฯ ให้การศึกษาดำเนินไปได้อย่างมีคุณภาพ 

• ด้านกฎหมาย  
- ควรมีการทบทวนข้อจำกัดทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจ พันธกิจของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับ

รูปแบบสังคมที่ต้องการการให้บริการสาธารณะแบบใหม่ ๆ จากภาครัฐ ซึ่งแต่เดิมไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
ไม่ได้ถูกระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ การศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ ที่ไม่มีหน่วยงานใดที่มีพันธกิจที่ต้องรับผิดชอบ
โดยตรง 

• ด้านทรัพยากร 
- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลให้มีความครอบคลุมทุกสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร

จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะดิจิทัลและสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง 
- หลักสูตร เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษาตลอดชีวิต เป็นหลักสูตรที่มีชุมชนและ

สถานประกอบการเป็นฐาน มีความยืดหยุน่และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของบุคคลและชุมชน มีความทันสมัย 
เนื้อหาในหลักสูตรสามารถนำไปใช้ได้ในการทำงาน การประกอบอาชีพและวิถีชีวิต สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
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กิจกรรมจะเป็นการศึกษาเพื่อมวลชน ช่วยพัฒนาสถาบันครอบครัวและชุมชน พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจตนเอง ชุมชน
และสังคม และเป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจากการประยุกต์ใช้ความรู้จากประสบการณ์จริง 

- เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนแพลตฟอร์มสำหรับ 
การจัดการเรียนรู้มากขึน้ เพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องพร้อมต่อความต้องการการเรียนรู้ของประชาชน 

• ด้านงบประมาณ  
- ผลกระทบจากการแพร่ระบายไวรัสโควิด-19 ทำให้แนวโน้มงบประมาณของกรุงเทพมหานครลดลง  

ซึ่งส่งผลกระทบต่องบประมาณในการดำเนินโครงการ ดังนั้นหน่วยงานจึงควรพิจารณาความสำคัญของโครงการ 
ให้รอบคอบมากยิ่งข้ึน และจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดอย่างจริงจัง 

- ในด้านการศึกษาการลดลงของประชากรเด็กอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่องบประมาณ
ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาที่ลดลง จึงควรมีการพิจารณาถึงการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินการมากขึ้น 
หรือคิดค้นนวัตกรรม การให้บริการแบบใหม่ ๆ เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายจากเด็กและเยาวชนสู่ คนทุกวัยในสังคม 

• อ่ืน ๆ  
- เทคโนโลยี และประชากร ทักษะการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

เป็นสิ่งจำเป็นต่อประชาชนชาวกรุ่งเทพมหานคร ในอนาคตจะเป็นการศึกษาที่คำนึงถึงปัจเจกบุคคลเป็นสำคัญ   
และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความทักษะการใช้ชีวิต และความสามารถของประชาชนอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญ
ที่สามารถตอบสนองและเป็นสื่อกับผู้เรียนผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเรียนรู้  
ให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ที่ให้เสรีภาพและอิสระในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล จะยึดปัญหา
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการกำหนดโครงการ จะมุ่งพัฒนาศักยภาพส่วนตน 
การพ่ึงตนเอง การมีคุณธรรม และความสัมพันธ์ของบุคคลอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตนเอง มีการปรับปรุง
ทั้งระบบทั้งด้านปรัชญา แนวคิด จุดมุ่งหมาย หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล ประชากร  
บุคลากร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และรูปแบบการจัดการการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งให้ความสำคัญการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในฐานะของเครื่องมือในการเรียนรู้  
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย คือ เกษตรกรในชนบทกลุ่มแรงงานในโรงงาน พนักงานในสถาน
ประกอบการ บริษัทห้างร้าน ประชาชนในชุมชนแออัด เด็กเล็ก เด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ผู้ว่างงาน 
ผู้สูงอายุ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ปัญหาพิเศษ เช่น เด็กเร่ร่อน ผู้ค้าประเวณี ชนกลุ่มน้อย โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของ
การศึกษาตามอัธยาศัย คือ ผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาจากในระบบโรงเรียน 

มิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ  

- การดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร บทบาทในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ในพ้ืนที่ ยังขาดการดำเนินการทางด้านการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ี  อีกท้ังความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ส่งผลต่อระยะเวลาการตรวจสอบข้อมูลทางวัฒนธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้องในเชิงลึก 

- ปัญหาการแสวงหาความร่วมมือกับสภาวัฒนธรรมเขตและเครือข่ายวัฒนธรรม เนื่องจากการมีงบประมาณ
ที่จำกัด การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ยังไม่ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมเท่าท่ีควรเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
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• ด้านงบประมาณ การไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ ทำให้ต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานเป็น
กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ นอกจากนี้ผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ทำให้หน่วยงานจำเป็นต้องปรับลดงบประมาณลง ซึ่งอาจส่งผลให้โครงการไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร 

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ  

- สร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน 
ทุกหน่วยงาน และร่วมกันเผยแพร่แนวคิดและเป้าหมายดังกล่าวไปยังทุกหน่วยงานและส่วนราชการ รวมถึงการสื่อสาร
แนวคิดนี้ให้กับสังคมภายนอกทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือสร้าง ความเข้าใจและหาแนวร่วม
ด้านวัฒนธรรม 

• ด้านทรัพยากร  
- โครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดควรมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

และสามารถรับมือและลดผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ควรมีระบบกลางเพ่ือจัดทำ
ฐานข้อมูลของแหล่งเรียนรู้พหุวัฒนธรรม  

• ด้านงบประมาณ  
- การขอและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป้าหมายในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม 

ควรพิจารณาว่าโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างสังคม
พหุวัฒนธรรมได้จริง และควรมีการทบทวนกิจกรรมของโครงการ 

• อ่ืน ๆ  
- การกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดหรือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 

- 2570)  ในมิติที่ 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรมนี้ ควรมีกำหนดตัวชี้วัดที่สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งในเชิงรูปแบบและลักษณะกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร
ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครจากความหลากหลายของวัฒนธรรมต่างๆที่ดำรงอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

คาดการณ์แนวโน้ม 
• บริหารจัดการ  

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่อาจกระทบต่อการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในช่วงระยะครึ่งแผนที่เหลือ (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 
2564) หน่วยงานจึงควรพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานโครงการในแต่ละตัวชี้วัดให้รอบคอบ นอกจากนี้หน่วยงาน
ควรส่งเสริมให้เกิดการนำโครงการวิจัยมาปรับใช้กับโครงการที่ดำเนินการใน เพ่ือให้การดำเนินโครงการให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

• ด้านงบประมาณ 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้โครงการจำนวนมาก

ต้องถูกชะลอ/เลื่อนการดำเนินโครงการออกไป รวมทั้งมีแนวโน้มในการพิจารณาการปรับลดงบประมาณของ
หน่วยงานลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่องบประมาณในการดำเนินโครงการ ดังนั้นหน่วยงานจึงควรพิจารณาและให้ความสำคัญ
โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น และจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดอย่างจริงจัง 
และต้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลกระทบอยู่เป็นประจำ 
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• อ่ืน ๆ  
- กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีมาช้านาน ในระยะเวลา 

ที่ผ่านมาสภาพบ้านเมืองมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในสู่ความเจริญ ประกอบกับประชาชนจากจังหวัดต่าง ๆ 
และชาวต่างชาติอพยพย้ายถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพ ตลอดจนถึงตั้งถ่ินฐาน พร้อมทั้งแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัย 
ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ทั้งที่มาทำงาน มาศึกษาต่อ และมาท่องเที่ยว ซึ่งความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษา ค่านิยม ความเชื่อ ซึ่งนับวันจะมีความหลากหลายและซับซ้อนมากข้ึน รวมถึงปัจจุบันการเป็นสังคมข้อมูล
ข่าวสารส่งผลให้การสื่อสารและการถ่ายทอดแนวคิดหรือวัฒนธรรมทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมเป็นไปได้ง่ายขึ้น 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จะต้องบริหารจัดการเพ่ือการเฝ้าระวังความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมเดิมของกรุเทพมหานคร และดำเนินการ  
ให้มีความเหมาะสม เผยแพร่แนวคิดดังกล่าวไปสู่สาธารณชน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม  
สามารถสร้างสังคมที่มีความแตกต่างกันให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและปรองดอง ในบริบทดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ซึ่งจะก่อให้เกิดกระแสสังคมและการมีส่วนร่วมเพ่ือให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายดังกล่าว แต่สิ่งหนึ่งที่คนในท้องถิ่นต้องคำนึงถึงก็คือ การรักษา และสืบสานไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม 
ของท้องถิ่น เมื่อได้เรียนรู้ ยอมรับ และปรับตัวแล้วก็ต้องไม่กลืนไปกับวัฒนธรรมอ่ืน ๆ  
 

 



202 
 

 



203 
 

   

ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 
 

ด้านที่  4 มหานครกระชับ 
 

 
จำนวนตัวชี้วัด 

ผลการ
ดำเนินงานหลัก 

ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 

มิต ิ
ดำเนินการ 

ไม่ได้ดำเนินการ 
บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

ไม่
บรรลุผล  

4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็น
ระเบียบตามผังเมืองรวม 

12 1 3 - 
8 
 

รวมท้ังสิ้น 
12 

(ร้อยละ 100) 

1 3 - 8 

คิดเป็นร้อยละ 
ร้อยละ 
8.33 

ร้อยละ 
25.00 

- ร้อยละ 
66.67 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านที ่4 มหานครกระชับ กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไว้
จำนวน 12 ตัวชี้วัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 ทั้งนี้เนื่องจาก
โครงการสำคัญที่ถูกกำหนดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 ให้เป็นโครงการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักส่วนใหญ่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจึงไม่ได้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม
จากการตรวจสอบตัวชี้วัดสำคัญ ประกอบด้วย  

 
เป้าประสงค์ที่ 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพ่ิม
ความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ความหนาแน่นของประชากร  

๑) ในเขตเมืองชั้นใน (๒๒ เขต)  
(๑) พ้ืนที่อนุรักษ์/เมืองเก่า (๗ เขต)  
(๒ ) ย ่านศ ูนย ์กลางธ ุรก ิจ/ ที ่อยู ่อาศัยหนาแน ่นมาก  

              (๗ เขต) 
  (๓) พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ (๘ เขต)  

๒) ในเขตเมืองชั้นกลาง (๑๗ เขต) 

 
 

๙,๘๐๐ คน/ตร.กม. 
๑๑,๒๐๐ คน/ตร.กม. 

 
๕,๙๖๐ คน/ตร.กม. 
๔,๘๐๐ คน/ตร.กม. 

 
เป้าประสงค์ที่ 4.1.2.1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมืองชั้นนอก  
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑. ความหนาแน่นของประชากร ในเขตเมืองชั้นนอก  

๑) เขตเมืองชั้นนอก (๑๑ เขต)  
๒) บริเวณศูนย์ชุมชนย่อย จำนวน ๑๐ ศูนย์ 

 

 
๑,๘๘๐ คน/ตร.กม.  
๓,๔๐๐ คน/ตร.กม. 
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พบว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของประชากรยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความหนาแน่น
ประชากรตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2664 ที่กำหนดไว้ แต่ด้วยความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูลและระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับแนวโน้มทางสถิติการเคลื่อนย้ายของประชากร
ที่ผ่านมา ทำให้คาดว่าจะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ตัวชี้วัดกำหนดไว้ในที่สุด 

นอกจากนีห้น่วยงานยังได้กำหนดตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น  ตัวชี้วัดระดับความสำเสร็จของกิจกรรมการพัฒนาจากการศึกษารอบบริเวณสถานี
ขนส่งมวลชน (TOD) ได้รับการผลักดันสู่การปฏิบัติ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการบูรณาการ (integration) และ
การทำงานร่วมกัน (Collaboration) ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูตามผังแม่บทการฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่า ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ
ในการกำหนดการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพ้ืนที่ต่อเนื่องเพ่ือผลักดันผลการศึกษาฯ การพัฒนาในพ้ืนที่
ศูนย์ชุมชนย่อยสู่การปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้าน 4 มหานครกระชับ 
รวมแล้ว จำนวน 5  ตวัชี้วัด ดำเนินการได้บรรลุผล 0 ตัวชีว้ัด คิดเป็นร้อยละ 0 

มิต ิ

จำนวนตัวชี้วัด
สนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน/
นโยบายผู้บริหาร 

ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ บรรลุผล 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุผล 

4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็น
ระเบียบตามผังเมืองรวม 

5 - 5 - - 

รวมท้ังสิ้น 5 
ร้อยละ 100 

- 5 - - 
คิดเป็นร้อยละ - ร้อยละ 100 - - 

ภาพรวมการดำเนินงานด้านที่ 4 มหานครกระชับ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและ
ตัวชี้วัดสนับสนุน 

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมและครบถ้วนตามภารกิจของ
กรุงเทพมหานครยิ่งขึ้น รวมทั้งสิ้น 17 ตัวชีว้ัด  บรรลผุล 1 ตวัชี้วดั คิดเป็นร้อยละ 5.88 อยูร่ะหว่างดำเนินการ 8 ตวัชี้วดั 
คิดเป็นร้อยละ 47.10 ไม่บรรลุผล 0 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 0  และไม่ได้ดำเนินการ 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 47.10 
 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตาม สยป.02  
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 
ด้านที่ 4 มหานครกระชับ ประกอบด้วย 1 มิติ  2 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 12  ตัวชี้วัดหลัก   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม (มี 2 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 12 ตัวชี้วัด 17 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 37,415,300  บาท/
งบประมาณท่ีใช้ - บาท) 
เป้าหมายที่ 4.1.1 กรุงเทพมหานครชั้นในและช้ันกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (มี 1 เป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง (9 ตัวชี้วัด) 
1) ความหนาแน่นของประชากร  
    ๑.1) ในเขตเมืองช้ันใน (๒๒ เขต)  

      (๑) พ้ืนท่ีอนุรักษ์/เมืองเก่า (๗ เขต)  
      (๒) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/ ที่อยู่อาศัย

หนาแน่นมาก (๗ เขต) 
      (๓) พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ (๘ เขต)  

 
    1.๒) ในเขตเมืองช้ันกลาง (๑๗ เขต) 

 
 

๙,๘๐๐ คน/ตร.กม.
๑๑,๒๐๐ คน/ตร.กม.  

 
๕,๙๖๐ คน/ตร.กม.  

 
๔,๘๐๐ คน/ตร.กม. 

ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

   ✓ 
(โครงการสำคัญ
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ กทม. ปี 

64 ไม่ได้รับ
งบประมาณ) 

 

๒) จำนวนบ้านเพิ่มขึ้น  
2.๑) เขตเมืองช้ันใน (๒๒ เขต)  
2.๒) เขตชั้นกลาง (๑๗ เขต)  
2.๓) ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ในเขตเมือง

ช้ันใน (๑๕ เขต) และเขตชั้นกลาง (๔ เขต) 
(รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทและ สายสีลมและ
รถไฟฟ้า MRT) 

 
ร้อยละ ๒.๕  
ร้อยละ ๒.๓  
ร้อยละ ๓.๕ 

 

ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

   ✓ 
(โครงการสำคัญ
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ กทม. ปี 

64 ไม่ได้รับ
งบประมาณ) 

 



206 
 

   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
๓) จำนวนพื้นที่ปิดล้อมท่ีมี การจดัทำผังพัฒนาพ้ืนท่ี
เฉพาะ ให้เกิดการเช่ือมต่อกับพ้ืนที่โดยรอบ 
 

๑ แห่ง 
 

ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

   ✓ 
(โครงการสำคัญ
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ กทม. ปี 

64 ไม่ได้รับ
งบประมาณ) 

แม้ “โครงการจดัทำมาตรการ
ส่งเสริมการจัดรูปท่ีดิน” จะเป็น
โครงการสำคัญในแผนปฏิบตัิ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ.2564 ซึ่งสำนักการวางผังและ
พัฒนาเมืองได้ดำเนินงานคืบหน้าไป
แล้วร้อยละ 30 แต่ก็เป็นการศึกษา
และจัดทำมาตรการที่จะส่งเสริมให้
เกิดการจดัรูปท่ีดิน ซึ่งผลผลผลติ 
(Output) ยังไมส่ามารถตอบตัวช้ีวัด
ในประเด็นของจำนวนพื้นที่ปิดล้อมฯ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมได้ 
จึงไม่อาจนำมาอธิบายเพื่อวัด
ความสำเร็จของตัวช้ีวัดได้ ขณะที่  
“โครงการพัฒนาเมืองเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการจดัรูปท่ีดิน
สู่การส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็น
โครงการในการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด
โดยตรงไมไ่ดร้ับการจดัสรร
งบประมาณ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
๔) จำนวนรายงานทบทวน ผลการศึกษา/รายงาน
บทเรียน เพื่อแก้ไขปญัหาอุปสรรค ในการจัดรูปที่ดิน 
 

๑ ฉบับ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  ✓ 
(ร้อยละ 30) 

  สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้
ดำเนินโครงการถอดบทเรียนการจดั
รูป ที่ดินของกรุงเทพมหานครเพื่อ
จัดทำรายงานทบทวน ผลการศึกษา/
รายงานบทเรยีน เพื่อแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการจัดรูปที่ดิน ซึ่งมีพ้ืนท่ี
บริเวณสวนหลวง ร.9 เป็นพื้นที่
เป้าหมายในการถอดบทเรยีนขณะนี้
อยู่ในข้ันตอนตรวจสอบสืบค้น
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ส่งผลให้การดำเนินโครงการจัดรปู
ที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 
กรุงเทพมหานคร รวมถึงสังเคราะห์
ผลการสัมภาษณ์เบื้องต้นจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจดัรูปท่ีดนิ
ดังกล่าว 

๕) จำนวนพื้นที่ท่ีมีการจัดทำแผน/มีการปรับปรุง
ฟื้นฟูเมือง 
 

อย่างน้อย  
๑ พ้ืนท่ี 

 

ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

   ✓ 
(โครงการสำคัญ
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ กทม. ปี 

64 ไม่ได้รับ
งบประมาณ) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
๖) จำนวนแผนงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน 
(Capital Improve) 
 

๑ ฉบับ 
 

ไม่ได้ขอรับ
งบประมาณ 

   ✓ 
(เนื่องมีความ

จำเป็นต้องรอให้
การจัดทำผังเมือง
รวมฉบับปรับปรุง
ครั้งท่ี 4 แล้วเสร็จ
ก่อนจึงจะดำเนิน

โครงการเพื่อ
ขับเคลื่อนตัวช้ีวัดได้) 

 

๗) ร้อยละของถนน ตรอก ซอย เป้าหมายซึ่ง
ดำเนินการตรวจสอบ การใช้ที่ดินให้เป็นไปตาม 
กฎหมายและมาตรการทาง ผังเมอืงและมีการสั่งการ
ให้แก้ไข 
 

ร้อยละ ๑๐๐  
(ถนน เป้าหมาย ๑ 

สาย) 
 

ไม่ใช้งบประมาณ ✓ 
(ถนนเพชร
อุทัย และ
ถนนเพชร
พระราม) 

   สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้
ดำเนินการสำรวจถนนเพชรอุทัย 
และถนนเพชรพระราม เมื่อวันท่ี 2 
ธันวาคม 2563 ไม่พบอาคารที่อาจ
เข้าข่ายไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการ
สำรวจ นำเรียนผู้อำนวยการสำนัก
การวางผังและพัฒนาเมืองเพื่อทราบ 
นอกจกน้ียังได้ทำการสำรวจพื้นที่
เขตบางบอน เขตหนองจอก  
เขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ  
เขตหนองแขม เขตทวีวัฒนาเพิ่มเติม 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
๘) ร้อยละความสำเร็จในการ ปรบัปรุงแผนท่ีเชิงเลข
และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และอาคารให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

งบประมาณที่ได้รับ
(รวม) 

37,415,300 
บาท 

ยังไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 ✓ 
(ร้อยละ 
23.75) 

  สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้
ดำเนินโครงการสำคัญตามที่ถูก
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัตริาชการ
กรุงเทพมหานคร 2564 เพื่อขับเคลือ่น
ตัวช้ีวัด 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ
พัฒนาระบบบูรณาการภูมศิาสตร์
สารสนเทศ (GI Platform) เพื่อการ
บริหารจดัการเมืองกรุงเทพมหานคร 
โครงการเช่ือมโยงข้อมูลที่ดิน 
ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับกรม
ที่ดินและโครงการ โครงการศึกษา
และจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมลู
เมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งโดย
ลักษณะทั่วไปของแต่โครงการ
ค่อนข้างเป็นภารกิจท่ีมคีวามซับซอ้น
และละเอียดอ่อนในทางเทคนิคและ
กฎหมายค่อนข้างสูง จึงต้องใช้เวลา
ในการขับเคลื่อนที่นานกว่ากำหนด 

๙) กรุงเทพมหานครมีแผน แม่บทการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ 
 

๑ ฉบับ 
 

ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

   ✓ 
(โครงการสำคัญ
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ กทม. ปี 

64 ไม่ได้รับ
งบประมาณ) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
เป้าหมายที่ 4.1.2 ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองช้ันนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ (1 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด)  
เป้าประสงค์ที่ 4.1.2.1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมืองชั้นนอก (มี 3 ตัวชี้วัด) 
๑0) ความหนาแน่นของประชากร ในเขตเมือง
ช้ันนอก  

10.๑) เขตเมืองช้ันนอก (๑๑ เขต)  
10.๒) บริเวณศูนย์ชุมชนย่อย จำนวน ๑๐ ศูนย ์

 

 
 

๑,๘๘๐ คน/ตร.กม.  
๓,๔๐๐ คน/ตร.กม. 

 

ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

   ✓ 
(โครงการสำคัญ
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ กทม.  
ปี 64 ไม่ได้รับ
งบประมาณ) 

 

11) จำนวนศูนย์ชุมชนย่อยทีม่ี การขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 

๑ แห่ง 
 

ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

   ✓ 
(โครงการสำคัญ
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ กทม.  
ปี 64 ไม่ได้รับ
งบประมาณ) 

 

12) จำนวนการละเมดิกฎหมาย และมาตรการทาง
ผังเมือง ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ไม่เพิ่มขึ้น
จากปีท่ีผ่านมา 

เท่ากับ/ลดลง จาก
ปี ท่ีผ่านมา 
(45 แห่ง) 

ไม่ใช้งบประมาณ  ✓ 
(18 แห่ง) 

  อยู่ระหว่างดำเนินโครงการสำรวจ
ติดตามตรวจสอบ การใช้ประโยชน์
ที่ดินในพื้นที่ชนบท และเกษตรกรรม 
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรุปผล
การสำรวจพื้นท่ีชนบทและ
เกษตรกรรม 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 4.1  ทั้งสิ้น 12 ตัวช้ีวัด  1 3 - 8  
รวมตัวชี้วัดด้านที่ 4 ทั้งสิ้น  12 ตัวช้ีวัด  1 3 - 8  
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ตัวช้ีวัดสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน/นโยบายผู้บริหาร กทม.  ประกอบด้วย  1 มิติ  2 เป้าหมาย  2 เป้าประสงค์  5 ตัวชี้วัด  

ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน    
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม (มี 2 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด 5 กิจกรรม) รวมงบประมาณท่ีได้รับ - บาท/งบประมาณท่ีใช้  - บาท  
เป้าหมายที่ 4.1.1 กรุงเทพมหานครชั้นในและช้ันกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (มี 1 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 4.1.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง (มี 3 ตัวชี้วัด) 
1) ระดับความสำเสร็จของกิจกรรมการพัฒนา
จากการศึกษารอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน 
(TOD) ได้รับการผลักดันสู่การปฏบิัติ 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 16 

 

  สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้จัดตั้ง
คณะอำนวยการและคณะทำงานรว่ม
ดำเนินการระหว่างหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องของ
กรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติใหเ้ปน็ไปตาม
แผนงานพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณสถานีขนส่ง
มวลชน (TOD) และไดจ้ัดประชุมเพื่อหารือ
แนวทางการดำเนินงานไปแล้ว 2 ครั้ง 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกสำรวจพื้นที่และ
หารือกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการต่อไป 

2) จำนวนพื้นที่ท่ีเป็นไปได้ในการดำเนินการ
จัดรูปท่ีดิน 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 35 

 

  สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้มี
การศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมของพื้นที่
กรุงเทพมหานครผ่านภาพถ่ายทางอากาศ 
ข้อมูลพื้นที่จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง/เจ้าของ
ที่ดินร้องขอ ขณะนี้สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นที่เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการ
ดำเนินการจัดรูปท่ีดินขอวพ้ืนท่ีศึกษา 
 

3) ระดับความสำเรจ็ในการบูรณาการ 
(integration) และการทำงานร่วมกัน 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 65 

  จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการและ
คณะทำงานฯ เพื่อการบูรณาการ 
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ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน    
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
(Collaboration) ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูตามผัง
แม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า 

 (integration) และการทำงานร่วมกัน 
(Collaboration) ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูตามผัง
แม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า โดยมีการเชิญ
ประชุม (คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 
456/2564 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 
2564) และประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อจัดทำข้อมูลโครงการที่เกีย่วข้องในพื้นที่
ย่านตลาดน้อยและพื้นท่ีต่อเนื่อง โดยมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจดัทำร่างแผนผัง
แม่บทการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านตลาดน้อยและ
พื้นที่ต่อเนื่องเมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

เป้าหมายที่ 4.1.2 ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองช้ันนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ (1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 4.1.2.1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมืองชั้นนอก (มี 2 ตัวชี้วัด) 
4) ระดับความสำเรจ็ในการกำหนดการพัฒนา
ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง 
เพื่อผลักดันผลการศึกษาฯ การพฒันาในพื้นที่
ศูนย์ชุมชนย่อยสู่การปฏิบัต ิ

ร้อยละ 100 ไม่ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 16 

 

  จัดตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานร่วม
ดำเนินการระหว่างหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องของ
กรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร 
ที่ 3454/2563 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 
2563 เพื่อส่งเสริมการปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
แผนงานพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมอืงมีนบุรี
และพื้นที่ต่อเนื่อง และไดล้งสำรวจพื้นที่ศูนย์
ชุมชนชานเมืองมีนบุรี ในบริเวณจดุเช่ือมต่อ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสายสสี้มและสีชมพู 
บริเวณริมคลองแสนแสบและคลองเจ๊ก 
บริเวณศูนย์ราชการและสวนเฉลิมพระเกียรติ 
ร.9 ขณะนี้ได้หารือกับรองผู้ว่าราชการ
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ตัวช้ีวัดสนับสนุน ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน    
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
ดังกล่าว 

5) ระดับความสำเรจ็ของการควบคุมการ
ละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองใน
พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

ร้อยละ 100 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 58 

 

  ได้ออกสำรวจพื้นท่ีเขตบางแค มีนบุรี ตลิ่งชัน 
คลองสามวา บางขุนเทียน ลาดกระบัง 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ 

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนมิติที่ 4.1 ทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด - - 5 - -  

รวมตัวชี้วัดสนับสนุนด้านที่ 4 มหานครกระชับ  
ทั้งสิ้น  5ตัวชี้วัด 

- - 5 - -  
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน  

ภายใต้กรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) กำหนดเป้าหมายให้เมือง
กรุงเทพฯ มีการเติบโตแบบกระชับ แนวคิดเมืองกระชับ คือ การส่งเสริมให้เมืองมีการเติบโตที่สมดุลกับระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาอาคารในแนวตั้งบริเวณใจกลางเมืองเพ่ือการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ  
เพ่ิมความหนาแน่นในเขตเมืองชั้นในโดยสร้างสมดุลระหว่างที่พักอาศัยและแหล่งงานและพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะลดการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ออกแบบเมืองให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ว่างในอากาศโดยมีการสร้าง
อาคารในแนวตั้ง และมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนใช้พ้ืนที่และบริการสาธารณูปการตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยกรอบทฤษฎี
เมืองกระชับมีหลัก 3 ประการที่จะต้องคำนึงถึงและยึดเป็นหลักในการพัฒนา คือ (๑) การปรับปรุงระบบการขนส่ง
ภายในเมืองที่สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการใช้ระบบขนส่งมวลชน (๒) การสร้างความสมดุลระหว่างที่พักอาศัย
และแหล่งงาน (job & housing balance) และ (๓) การกำหนดขนาดเมือง (size) ความหนาแน่นในเมือง (urban 
density) การใช้ที่ดินในเมือง (urban land use) และการเชื่อมโยงในเมือง (urban linkage) ให้เกิดเป็นสัดส่วน 
ที่เหมาะสม (well-proportioned) ซึ่งในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ประกาศใช้เมื่อ ปี พ.ศ. 2556 ก็ได้นำเป้าหมาย
การพัฒนาเมืองกระชับตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ไปกำหนดเป็นกรอบ
แนวคิดหลักในการวางและจัดทำผังเมืองรวม และเมื่อประเมินสภาพการขยายตัวของเมืองพบว่ากรุงเทพมหานคร 
มีการเติบโตในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง แต่ส่วนใหญ่กระจุกตัวตามแนวเส้นทางระบบราง โดยมีเส้นทาง
ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะ 20 ปี (M-MAP2) (พ.ศ. 2553 
- 2572) แต่อาคารที่พักอาศัยในแนวตั้งหรือคอนโดมิเนียมที่เกิดขึ้นจำนวนมากตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นไปตาม
กลไกการตลาดของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่การพัฒนายังขาดกลไกควบคุมความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับ 
ที่พักอาศัย โดยเฉพาะพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะระบบรางยังไม่มีการวางแผนพัฒนาเพื่อประโยชน์การใช้
ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้น เมืองยังคงมีการพัฒนาแบบกระจาย (urban sprawl) ออกไปยังเขตเมือง
ชั้นนอกซึ่งยังขาดสาธารณูปการที่เพียงพอ รวมทั้งเป็นการรุกล้ำพื้นที่การเกษตรชั้นดีของเมืองและพ้ืนที่รองรับน้ำ 
เนื่องจากราคาท่ีพักอาศัยในเขตเมืองชั้นในมีราคาสูงเป็นปัจจัยทำให้เมืองต้องขยายออกไปเพื่อการสร้างที่พักอาศัย 
ในระดับราคาที่ผู้มีรายได้ปานกลางสามารถซื้อหาได้ เกิดความไม่สะดวกและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการเดินทางเพ่ือเข้ามาทำงานในแหล่งงานที่อยู่ในพ้ืนที่เมืองชั้นในและชั้นกลาง  

มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม  
 มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม มีเป้าหมายการพัฒนา 2 ประการ คือ 
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง และการส่งเสริมศูนย์ชุมชนย่อยของเขต
เมืองชั้นนอก โดยแบ่งพ้ืนที่ในการวัดความสำเร็จจากความหนาแน่นของประชากรออกเป็น 3 ชั้น ดังนี้  
 1. เขตเมืองชั้นในออกเป็น 3 บริเวณตามสภาพการตั้งถิ่นฐานของชุมชนและความหนาแน่นของประชากร คือ  

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

1.2 พ้ืนที่เศรษฐกิจ/ย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 7 เขต (เขตป้อมปราบฯ เขตสัมพันธวงศ์ เขตสาทร 
เขตบางรัก เขตราชเทวี เขตดินแดง และเขตบางซ่ือ)  

1.3 พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องจากศูนย์กลางธุรกิจภายในแนวถนนวงแหวนรัชดาภิเษก 
จำนวน 8 เขต (เขตบางคอแหลม เขตคลองเตย เขตพญาไท เขตวัฒนา เขตปทุมวัน เขตห้วยขวาง เขตจตุจักร  
และเขตยานนาวา) 
 2. เขตเมืองชั้นกลางหรือเขตต่อเมืองเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของประชากรถัดออกไปในรัศมีตั้งแต่ 10-20 
กิโลเมตร จำนวน 17 เขต (เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง  
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เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตพระโขนง เขตบางนา  
เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตราษฎร์บูรณะ) 
 3. เขตเมืองชั้นนอกหรือเขตชานเมืองที่ถูกกำหนดให้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่รับน้ำ ถัดออกไปจาก
ศูนย์กลางเมืองในรัศมีมากกว่า 20 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพ้ืนที่นอกแนวถนนกาญจนาภิเษก บริเวณชานเมืองด้านตะวันตก
และตะวันออก จำนวน ๑๑ เขต (เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน 
เขตทุ่งครุ เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตหนองจอก และเขตลาดกระบัง) ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
และพ้ืนที่เกษตรกรรม ด้านที่ 4 มหานครกระชับ มีการถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 
2564 เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีการเติบโตแบบกระชับ การใช้ประโยชน์ที่ดินมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของพื้นที่ 
ความหนาแน่นของประชากรในแต่ละพ้ืนที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของเมือง 
ซ่ึงถูกควบคุมและกำหนดทิศทางการขยายตัวของเมืองด้วยผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังโครงการคมนาคมและขนส่ง 
รวมทั้งผังโครงการกิจการสาธารณูปโภค  

ผลการดำเนินงานในภาพรวมของด้าน 4 มหานครกระชับ สะท้อนได้จากตัวชี้วัดความหนาแน่นประชากร 
และจำนวนบ้านในเขตเมืองชั้นในและเขตชั้นกลาง และตัวชี้วัดความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นนอกและพ้ืนที่
ศูนย์ชุมชนย่อยที่มีการพัฒนาตามกรอบผังเมืองรวม ว่าการขยายตัวการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองชั้นต่าง ๆ 
เป็นไปตามเป้าหมายในเรื่องการเพ่ิมความหนาแน่นประชากรหรือไม่ จากการตรวจสอบข้อมูลประชากรล่าสุดจาก 
สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ข้อมูลล่าสุดปี พ.ศ. 2563) และนำมาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2564 ด้าน 4 มหานครกระชับ พบว่ามีรายละเอียดดังนี้ 

1. เขตเมืองชั้นใน (22 เขต) 
1.1 พ้ืนที่อนุรักษ์/เมืองเก่า (7 เขต) : พบว่าในปี พ.ศ. 2563 พ้ืนที่อนุรักษ์/เมือง (เขตพระนคร เขตดุสิต 

เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย และเขตบางพลัด) มีประชากรอยู่อาศัยทั้งสิ้น  
558,405 คน บนพ้ืนที่ 60.28 ตร.กม เมื่อคำนวณแล้วพบว่าพ้ืนที่มีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นประชากรอยู่ที่ 
9,262.44 คน/ตร.กม ซึ่งยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความหนาแน่นประชากรตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2564 ที่กำหนดไว้ที่ 9,800 คน/ตร.กม. แต่ด้วยความเป็นปัจจุบันของข้อมูลและ
ระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้คาดว่าจะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ตัวชี้วัดกำหนดไว้ในที่สุด 

1.2 ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (7 เขต) : พบว่าในปี พ.ศ. 2563 ย่านศูนย์กลาง
ธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (เขตป้อมปราบฯ เขตสัมพันธวงศ์ เขตสาทร เขตบางรัก เขตราชเทวี เขตดินแดง   
และเขตบางซื่อ)  มีประชากรอยู่อาศัยทั้งสิ้น 491,522 คน บนพื้นที่ 43.23 ตร.กม เมื่อคำนวณแล้วพบว่าพ้ืนที่มี
ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นประชากรอยู่ที่ 10,866.21 คน/ตร.กม ซึ่งยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความ
หนาแน่นประชากรตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2564 ที่กำหนดไว้ที่ 11,200 คน/ตร.กม. 
แต่ด้วยความเป็นปัจจุบันของข้อมูลและระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้คาดว่าจะสามารถ
บรรลุค่าเป้าหมายที่ตัวชี้วัดกำหนดไว้ในที่สุด 

1.3 พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ (8 เขต) : พบว่าในปี พ.ศ. 2563 พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ (เขตบางคอแหลม  
เขตคลองเตย เขตพญาไท เขตวัฒนา เขตปทุมวัน เขตห้วยขวาง เขตจตุจักร และเขตยานนาวา) มีประชากรอยู่อาศัย
ทั้งสิ้น 684,369 คน บนพื้นที่ 119.04 ตร.กม เมื่อคำนวณแล้วพบว่าพ้ืนที่มีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นประชากรอยู่ที่ 
5,748.73 คน/ตร.กม ซึ่งยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความหนาแน่นประชากรตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2564 ที่กำหนดไว้ที่ 5,960 คน/ตร.กม. แต่ด้วยความเป็นปัจจุบันของข้อมูลและ
ระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้คาดว่าจะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ตัวชี้วัดกำหนดไว้ในที่สุด 
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2. เขตเมืองชั้นกลางหรือเขตต่อเมือง (17 เขต) : พบว่าในปี พ.ศ. 2563 เขตเมืองชั้นกลางหรือเขตต่อ
เมือง (เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม 
เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตพระโขนง เขตบางนา เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง 
และเขตราษฎร์บูรณะ) มีประชากรอยู่อาศัยทั้งสิ้น 2,203,797 คน บนพ้ืนที่ 463.56 ตร.กม เมื่อคำนวณแล้วพบว่า
พ้ืนที่มีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นประชากรอยู่ที่ 4,754.01 คน/ตร.กม ซึ่งยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ความหนาแน่นประชากรตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2564 ที่กำหนดไว้ที่ 4,800 คน/ตร.กม. 
แต่ด้วยความเป็นปัจจุบันของข้อมูลและระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับแนวโน้มทาง
สถิติการเคลื่อนย้ายของประชากรที่ผ่านมา ทำให้คาดว่าจะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ตัวชี้วัดกำหนดไว้ในที่สุด 

3. เขตเมืองชั้นนอกหรือเขตชานเมือง (11 เขต) : พบว่าในปี พ.ศ. 2563 เขตเมืองชั้นนอกหรือเขตชานเมือง 
(เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา 
เขตหนองจอก และเขตลาดกระบัง) มีประชากรอยู่อาศัยทั้งสิ้น 1,650,129 คน บนพ้ืนที่ 880.603 ตร.กม เมื่อคำนวณ
แล้วพบว่าพ้ืนที่มีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นประชากรอยู่ที่ 1873.86 คน/ตร.กม ซึ่งยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดความหนาแน่นประชากรตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2564 ที่กำหนดไว้ที่ 1,880 
คน/ตร.กม. แต่ด้วยความเป็นปัจจุบันของข้อมูลและระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับ
แนวโน้มทางสถิติการเคลื่อนย้ายของประชากรที่ผ่านมา ทำให้คาดว่าจะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ตัวชี้วัด  
กำหนดไว้ในที่สุด 

ในส่วนของการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมืองชั้นนอกยังไม่มีการดำเนินงาน 
ที่เป็นรูปธรรมแต่อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2564 กรุงเทพมหานครโดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้เริ่มมี 
การขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยต่าง ๆ ตามรายงานการศึกษาการพัฒนาพ้ืนที่ที่ได้มีการศึกษามาก่อนหน้า 
ประกอบไปด้วย กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีพื้นที่ต่อเนื่องตามผลการศึกษา กิจกรรม
ขับเคลื่อนการพัฒนาบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ตามผลการศึกษา (การพัฒนาใน 5 สถานีจากรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบด้วย 1.สถานีประตูน้ำ/รถไฟฟ้าสายสีส้ม 2.สถานีวงเวียนใหญ่/รถไฟฟ้าสายสีเขียว
เข้ม-ม่วง-แดงเข้ม 3.สถานีบางขุนพรหม/รถไฟฟ้าสายสีม่วง 4.สถานีเตาปูน/รถไฟฟ้าสายสีม่วง-น้ำเงิน 5.สถานีลำสาลี/
รถไฟฟ้าสายสีส้ม-เหลือง-น้ำตาล ) กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมย่านสะพานใหม่ ซึ่งเบื้องต้นได้มี
การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรุงเทพมหานครไปแล้วเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนารวมถึงหน่วยงาน
ภายนอกด้วยในกรณีท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้การพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์ชุมชนย่อยเหล่านี้เป็นลักษณะการพัฒนาพ้ืนที่ในระยะยาว 
งบประมาณสูงและต้องอาศัยความร่วมมือสูงไม่ใช่เพียงหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงาน
รัฐภายนอกอ่ืน ๆ และในบางกรณีรวมถึงเอกชนด้วย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครดังที่ต้องทำการติดตาม
และขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่เหล่านี้และพ้ืนที่ชานเมืองอ่ืน ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างใกล้ชิดเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีผังเมืองรวมกำหนดไว้ตามทฤษฎีเมืองกระชับ (Compact City) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



217 
 

   

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  

มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม  

ปัญหาและอุปสรรค  
•  บริหารจัดการ  

 1. กรอบการพัฒนาเมืองทางกายภาพตามที่กำหนดในผังเมืองรวม รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
เพ่ือควบคุมและกำกับการพัฒนาไม่ได้ถูกนำไปดำเนินการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นเครื่องมือบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดินในกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมกันประสานระหว่างประโยชน์สาธารณะและ
ประโยชน์ส่วนตน แต่การบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปได้ยากเพราะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต่างก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดิน
ของตนเพ่ือผลตอบแทนสูงสุด  

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

3. การจัดรูปที่ดินซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้พัฒนาพ้ืนที่ปิดล้อมและที่ดินตาบอด รวมทั้งใช้ในการพัฒนา
พ้ืนทีโ่ดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มประสิทธิภาพ แต่การจัดรูปที่ดิน 
ต้องใช้ระยะเวลานานในการดำเนินงานให้เห็นผลสำเร็จในแต่ละพ้ืนที่ เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน
เท่าท่ีควร เพราะขาดความเชื่อมั่นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเนื่องจากมูลค่าของที่ดินที่สูงขึ้นจาก
การจัดรูปที่ดินจึงต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแสวงหาวิธีการ รูปแบบการจัดรูปที่ดินที่สามารถจูงใจเจ้าของที่ดิน 
รวมทั้งต้องเพ่ิมการประสานงานเพื่อรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง   

• ด้านกฎหมาย   
1. กรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการควบคุมระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นปัจจัยหลักใน

การส่งเสริมการพัฒนาที่ดิน ทำให้แนวคิดการวางผังเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการวางผังเมือง
เพ่ือสร้างเมืองที่เติบโตเป็นระเบียบและสะดวกสบายทำได้ในขอบเขตท่ีจำกัด 

2. กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ มีความซ้ำซ้อนในทางปฏิบัติ 
ทำให้เกิดปัญหาการตีความของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาขออนุญาต 

ข้อเสนอแนะ   

• บริหารจัดการ  
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

ผังเมืองรวม จำเป็นต้องเพ่ิมการสื่อสารความรู้ ความเข้าใจเรื่องผังเมือง โดยการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงประชาชน 
และการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบที่เป็นเชิงวิชาการให้เข้าใจง่าย เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการประสานประโยชน์
สาธารณะและประโยชน์ส่วนตนให้เมืองเกิดสมดุลตามกรอบผังเมืองรวม  

2. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสังคมต่าง ๆ 
ตามกรอบผังเมืองรวม ซึ่งจะใช้เป็นกรอบชี้นำและกำกับการพัฒนาพ้ืนที่ให้กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างกระชับ 
และมีระเบียบโดยรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี จำเป็นต้องมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างเป็นทางการ   
โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองควรเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก  
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3. เพ่ือให้เกิดการผลักดันการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาซึ่งดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านกระบวนการทางวิชาการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
แล้ว เห็นควรให้นำผลการศึกษาต่าง ๆ มาจัดทำแผนงาน/โครงการและแผนงบประมาณบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำปี  

• ด้านกฎหมาย   
1. กรุงเทพมหานครควรเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการทางผังเมืองและสร้างความตระหนัก

ให้แก่ภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อให้สามารถประสานประโยชน์และร่วมมือร่วมใจกันในการใช้ผังเมืองรวมนั้น
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างจริงจัง  

คาดการณ์แนวโน้ม  
• อ่ืน ๆ 

1. เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่าเขตเมืองชั้นใน
และชั้นกลางมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่พ้ืนที่เขตเมืองชั้นนอกมีแนวโน้มที่ความหนาแน่นของประชากร 
จะสูงขึ้นตามลำดับ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากที่อยู่อาศัยพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพชั้นในและชั้นกลางมีมูลค่าค่อนข้างสูง  
ทำให้ประชาชนเลือกท่ีจะอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองชั้นนอกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเดินทางเข้ามา 
ยังแหล่งงานมากกว่าที่จะเลือกท่ีอยู่อาศัยในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวอาจส่งผลให้การใช้
ประโยชน์ที่ดินไม่เป็นไปตามทฤษฎีเมืองกระชับ (Compact City) ในแง่ความความสมดุลระหว่างแหล่งงาน 
และท่ีอยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่หรือย่านตามข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 

อีกทั้งการระบบคมนาคมในปัจจุบันของผู้คนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงอาศัยรถยนต์  
เป็นหลักซึ่งไม่เป็นไปตามทฤษฎีเมืองกระชับ (Compact City) อีกเช่นกัน ที่ให้ความสำคัญกับการเดินทางเชื่อมต่อ
ระหว่างพ้ืนที่หรือย่านด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพ่ือลดมลพิษ ส่งเสริมเศรษฐกิจจากการเดิน/จักรยาน   
และลดความแออัดจากการใช้รถยนต์ส่วนตัว ทั้งนี้เนื่องจากระบบระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครยังไม่ครอบคลุม
และสร้างความสะดวกสบายได้เท่าท่ีควร ไม่ว่าจะเป็นขนส่งมวลชนระบบราง รถโดยสารประจำทาง ทางเดินเท้า/
จักรยาน อีกทั้งปัจจัยหนึ่งคือค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางด้วยรถยนต์และขนส่งมวลชนไม่ได้ต่างกันมากนักทำให้
ประชาชนยังเลือกที่จะใช้รถยนต์เป็นวิธรการหลักในการเดินทางอยู่   

จึงอาจจะกล่าวได้ว่าหากกรุงเทพมหานครต้องการแก้ไขที่มีอยู่และพัฒนาเมืองไปสู่เมืองที่มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินเต็มศักยภาพ การเดินทางที่คล่องตัวตามทฤษฎีเมืองกระชับ (Compact City) จะต้องเริ่มจากการพัฒนาศูนย์
ชุมชนย่อยหรือย่านต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของประชากรในรูปแบบที่ไม่พ่ึงประสงค์ (ความไม่สมดุลระหว่าง 

พ้ืนที่ (ตร.กม./คน) 2559 2560 2561 2562 2563 
เขต
เมือง
ชั้นใน  
(22 
เขต) 

พ้ืนที่อนุรักษ์/เมืองเก่า (7 เขต) 10120.08 9985.02 9853.98 9611.84 9262.44 

ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก (7 เขต) 

11552.77 11462.15 11372.75 11274.17 10866.21 

พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ (8 เขต) 6045.56 5994.48 5962.68 5969.01 5748.73 

เขตเมืองชั้นกลาง (17 เขต) 4799.86 4798.97 4795.88 4789.02 4754.01 

เขตเมืองชั้นนอก (11 เขต) 1827.38 1843.86 1856.79 1869.40 1873.86 
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ที่พักอาศัยและแหล่งงาน) ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
เพ่ือลดปัญหาการจราจรด้วยรถยนต์ที่สร้างความแออัดและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กล่าวมาแล้ว  

2. แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตจะเป็นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกาะตัวตามแนว
เส้นทางรถไฟฟ้า โดยเป็นลักษณะการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed Use) ทั้งที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ 
อาคารสำนักงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนโดยผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในพ้ืนที่ที่จะพัฒนา ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพักอาศัยใกล้กับสถานีขนส่งมวลชนและส่งเสริมการเข้าสู่
สถานที่ต่าง ๆ โดยลดปริมาณการใช้รถส่วนบุคคล การนำแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน 
(TOD) มาพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีที่มีศักยภาพสูงที่เป็นจุดตัดของรถไฟฟ้าตั้งแต่ 2 สายขึ้นไป ซึ่งโครงการขนาด
ใหญ่ต่อไปจะมีการนำมาตรการการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) ซึ่งเป็น
เครื่องมือช่วยในการจัดทำแผนผังการผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินและความหนาแน่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
การพัฒนา พร้อมจัดทำแผนผังโครงสร้างพ้ืนฐานภายในโครงการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับพื้นท่ีโดยรอบ ซึ่งการใช้
ที่ดินแบบผสมผสานทำให้พ้ืนที่โครงการมีความหลากหลายคุ้มค่าต่อการลงทุน และส่งเสริมประโยชน์สาธารณะ 
เนื่องจากมีการกำหนดมาตรการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว เพิ่มพ้ืนที่จอดรถต่อส่วนรวมมากขึ้น เพิ่มพ้ืนที่รองรับน้ำมากข้ึน  
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความหนาแน่นในการอยู่อาศัยรอบสถานีรถไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน  

ขณะเดียวกันก็จะเห็นภาพการพัฒนาที่ดินตามแนวสถานีรถไฟฟ้าบริเวณสถานีปลายทางในพ้ืนที่เขต
ชั้นนอก โดยจะเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เกิดศูนย์ชุมชนย่อยหรือเมืองเครือข่ายได้ โดยแนวโน้มพ้ืนที่ 
ที่มีศักยภาพ ได้แก่ ศูนย์ชุมชนมีนบุรีและตลิ่งชัน ซึ่งจะทำให้เกิดการเปิดพ้ืนที่การพัฒนาโครงการใหม่ๆ โดยจะเป็น
โครงการที่อยู่อาศัยแนวตั้งตามเส้นทางรถไฟฟ้า และโครงการแนวราบในพ้ืนที่ถัดจากแนวเส้นทางเข้าไปด้านใน   
ทั้งนี้ กลไกและมาตรการทางผังเมืองต้องสามารถควบคุมและกำกับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ เพ่ือรักษาสัดส่วนการใช้ที่ดินแบบผสมผสานทั้งแนวราบและแนวตั้งให้เมืองคงสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เกิด
สภาพการพัฒนาอย่างแออัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการวางระบบเชื่อมโยงเส้นทางถนนสายรอง ซอย 
ทางจักรยาน ทางเดินเท้า รวมทั้งระบบที่จอดรถและระบบรถ Feeder เพ่ือการสัญจรเข้าถึงระบบรถไฟฟ้าได้สะดวก 
ดังนั้น สำนักที่มีภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งสำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงสำนักงานเขตจำเป็นจะต้องมีกำหนดแผนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้สอดรับกับแนวโน้มดังกล่าว โดยต้อง
ประสานภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่และขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกัน และเม่ือการพัฒนา
ขยายตัวไปในพ้ืนที่เขตชั้นนอกเพ่ิมขึ้นจำเป็นต้องตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิ นให้สอดคล้องตาม
กฎหมายและมาตรการทางผังเมืองเพ่ือไม่ให้มีการรุกล้ำพ้ืนที่เกษตรกรรม 
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ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 
 

ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย     

  ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 

มิต ิ
จำนวนตัวชี้วัด ดำเนินการ 

ไม่ได้ดำเนินการ 
ผลการ

ดำเนินงานหลัก บรรลุผล 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่
บรรลุผล 

  
มิติที่ 5.๑ มหานครกรุงเทพแบบบรูณาการ 1 - ๑ - - 
มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล   ๒ - ๒ - - 
มิติที่ 5.๓ กระจายอำนาจสู่ประชาชน ๓ - ๓ - - 
มิติที่ 5.๔ การเมืองสีขาว ๓ - ๒ - ๑ 
มิติที่ 5.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ 

1 - - - 1 

รวมท้ังสิ้น ๑๐ - 8 - 2 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ - ๘๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านที ่5 มหานครประชาธิปไตย กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก
ไว้จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน ๘ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ โดยผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 256๔ ด้านมหานครประชาธิปไตย ในภาพรวมยงัไม่สามารถ
ดำเนินการได ้เนื่องจาก 2 ปัจจยัหลัก ได้แก่ ปัจจยัภายใน คือ การปรับลดงบประมาณสำหรับดำเนินการดว้ยข้อจำกัด 
ด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และหนว่ยงานกรุงเทพมหานครยังไม่สามารถบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติได้มี
ประสิทธภิาพเพียงพอ รวมทั้งหลายหนว่ยงานของกรุงเทพมหานครมีการลดทอนความเข้มข้นของตัวชี้วัดลงอยู่ในขอบเขต
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และปัจจัยภายนอก คือ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทีง่ดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนหมู่มาก 
ที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ทำให้มีการชะลอโครงการ/กิจกรรม หรือลดทอนเป้าหมายลง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ
การประเมินความสำเร็จของมหานครประชาธิปไตยในภาพรวม ในสิ้นปีงบประมาณ 
 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตาม สยป.02  
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ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 
ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย ประกอบด้วย ๕ มิต ิ๕ เป้าหมาย 8  เป้าประสงค์ 10  ตัวชี้วัดหลัก   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
มิติที่ 5.๑ มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ (มี 1 เป้าหมาย ๑ เป้าประสงค์ ๑ ตัวชี้วัด ๑ โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ - บาท/งบประมาณท่ีใช้ - บาท) 
เป้าหมายที่ 5.๑.1 มหานครที่มีการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานให้บริการสาธารณะในพื้นที่ (มี ๑ เป้าประสงค์ ๑ ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 5.๑.1.1 เครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ (มี 1 ตัวชี้วดั) 
1) มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการแกไ้ข 
ปัญหาสาธารณะทั้งระดับ กทม. และระดบัสำนักงานเขต  
 
 
  
 

- ระดับ กทม. 
๑ เครือข่าย 

- ระดับ สนข. 
๕๐ เครือข่าย 

 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
 

  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล กำหนดกิจกรรม
สนับสนุนตัวช้ีวัด จำนวน 2 กิจกรรม 
ประกอบด้วย  
1. กิจกรรมบูรณาการเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการปัญหาสาธารณะ
ด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร  
ซึง่ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเมษายน 
๒๕๖๔ โดยดำเนินการร่วมกับสำนัก
สิ่งแวดล้อม และรวบรวมเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร จำนวน 
1 เครือข่าย โดยมีหน่วยงาน/บุคคล 
ที่ร่วมเป็นเครือข่าย รวมจำนวน 51 
หน่วยงาน แบ่งเป็น  

๑) ภาคราชการ 15 หน่วยงาน  
๒) ภาคเอกชน 20 หน่วยงาน  
๓) NGO 9 หน่วยงาน  
๔) บุคคล 2 ราย  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
๕) อื่น ๆ 5 หน่วยงาน  

ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลัก
ในการประสานความร่วมมือและ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องคุณภาพน้ำ 
คุณภาพอากาศ และเสียง การจดัการ
ขยะ พื้นที่สีเขียว พลังงาน  
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ เปน็ต้น  
๒. กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน
เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการการ
จัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน 
อยู่ระหว่างการดำเนินการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการภูมิทัศน์เมือง ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
2) สำนักการวางผังและพัฒนาเมอืง 
3) สำนักการจราจรและขนส่ง 
4) สำนักการโยธา 
5) สำนักการระบายน้ำ 
6) สำนักสิ่งแวดล้อม 

  7) สำนักเทศกิจ 
  8) สำนักพัฒนาสังคม 
  9) สำนักวัฒนธรรมกีฬาและ 
      การท่องเที่ยว 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุสาเหตุ) 
10) 6 กลุ่มการปฏิบตัิการของ    
      สำนักงานเขต 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.๑  ทั้งสิ้น ๑ ตัวช้ีวัด - - 1 - -  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์  2  ตัวชี้วัด 4 โครงการ รวมงบประมาณท่ีได้รับ - บาท/งบประมาณที่ใช้ - บาท) 
เป้าหมายที่ 5.2.1 ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม   
(มี 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.1 ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนนโยบายและการดำเนินงาน ทั้งผ่านกลไกที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ โดยนโยบายมีเป้าหมายเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เปน็ทางการเพื่อให้
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ 
และตดิตามตรวจสอบการทำงานของ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
  
 

1 เครือข่าย/
สำนักงานเขต  

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
(ร้อยละ 30) 

 

  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผลไดด้ำเนินการผลักดัน
ให้สำนักงานเขตจดัตั้งเครือข่าย
ประชาคมที่เป็นทางการเพื่อเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนรว่ม 
ในการวางแผนตัดสินใจ และติดตาม
ตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้
ประสานสำนักงานเขตจำนวน 16 
สำนักงานเขตเพื่อดำเนินการผลักดัน
และขับเคลื่อนตัวช้ีวัดดังกล่าวไปสูก่าร
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้
ประสานแจ้งแนวทางและปฏิทินการ
ดำเนินการขับเคลื่อน และเครือข่าย
ประชาคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของ
สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขต 
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรียบร้อยแลว้ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

รายละเอียดตามหนังสือ สยป.  
ด่วนท่ีสุด ที่ กท 0502/540  
ลว. 23 มี.ค. 2564 ซึ่งขณะนี้ทั้ง 16 
สำนักงานเขตอยูร่ะหว่างดำเนินการ
จัดตั้งเครือข่ายประชาคมเพื่อการ
พัฒนาพ้ืนท่ีฯ ตามแนวทางและปฏิทิน
การดำเนินการที่กำหนด 

เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 มุ่งสร้างระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจการใช้งบประมาณ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
2) มีการกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบในการนำระบบ
งบประมาณแบบมสี่วนร่วมมาใช้ในระบบงบประมาณ 
กทม. 

1 ฉบับ ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 15 

  อยู่ระหว่างสำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลดำเนินการยกร่างคำสั่ง
คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑร์ูปแบบ
ในการนำระบบงบประมาณแบบมสี่วน
ร่วมมาใช้ในระบบงบประมาณ กทม. 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.2  ทั้งสิ้น 2 ตัวช้ีวัด - - 2 - -  
  



- 227 - 
 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

มิติที่ 5.๓ กระจายอำนาจสู่ประชาชน (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์  3  ตัวชี้วัด 6 โครงการ รวมงบประมาณท่ีได้รับ - บาท/งบประมาณท่ีใช้ - บาท) 
เป้าหมายที่ 5.๓.1 ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จำเป็นและให้อำนาจในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่ 
(มี ๒ เป้าประสงค์ ๓ ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 5.๓.1.1 กระจายภารกิจการจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่โดยตรงจากสำนักไปยังสำนักงานเขตและหน่วยบริการในพื้นที่ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) กระจายภารกิจการจดับริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง
กับประชาชนในพ้ืนท่ีโดยตรงจากสำนักไปยัง
สำนักงานเขตและหน่วยบริการในพื้นที่ 
 
 
  
 

ร้อยละ ๒๕  
ของภารกิจท่ีไดร้ับ
มอบหมายให้ถ่าย

โอนไดร้ับการ
ดำเนินการ 

 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
 
 

  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงาน ก.ก.  
กำหนดกิจกรรมสนับสนุนตัวช้ีวัด 
จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม คือ  
การปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงาน
เขตเพื่อรองรับการถ่ายโอน โดย
ดำเนินการพิจารณาทบทวนแนวทาง
ปรับปรุงการแบ่งภารกิจด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระหว่างสำนักและสำนักงานเขต 
และจัดทำข้อมูลให้ชัดเจนอีกครั้ง  
เพื่อนำข้อสังเกตและข้อพิจารณา  
ของ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร และ อ.อ.ก วิสามัญ
เกี่ยวกับระบบราชการ การจัดส่วน
ราชการ และค่าตอบแทนไปพจิารณา
ตามมติคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 8/2563  
เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 5.๓.1.๒ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจจากรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะตามท่ีกฎหมายกำหนด (มี ๒ ตัวชี้วัด) 
2) กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมในการรับถ่าย
โอนภารกิจของหน่วยงานของรัฐตอ่คณะกรรมการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมายกระจายอำนาจ 
 
 
 
 

ร้อยละ ๒๕  
ของภารกิจท่ีรับ
การถ่ายโอนตาม
กฎหมานการ

กระจายอำนาจ
และแผนปฏิบัติการ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
 

  แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏบิัติ
การกำหนดขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 
กำหนดให้ส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจ
ให้กรุงเทพมหานคร จำนวน 126 
ภารกิจ /งาน/โครงการ/กจิกรรม  
แบ่งเป็น 
1. ภารกจิที่ต้องถ่ายโอนให้
กรุงเทพมหานคร จำนวน 68 ภารกิจ 
ผลการดำเนินการดังนี ้
    1.1 ภารกิจท่ีถ่ายโอนแล้ว จำนวน  
43 ภารกิจ 
    1.2 ภารกิจท่ียังไม่ถ่ายโอน 25 
ภารกิจ แบ่งเป็น 
          1.2.1 อยู่ระหว่างรอแก้
กฎหมาย จำนวน 10 ภารกิจ 
          1.2.2 ประสานยืนยัน
กรุงเทพมหานครมีความพร้อมรับถ่าย
โอน จำนวน 12 ภารกิจ 
         1.2.3 ยังไม่ยืนยันและยังไม่ได้
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

รับโอน จำนวน 3 ภารกิจ 
2. ภารกจิที่ไมต่้องถ่ายโอนให้
กรุงเทพมหานคร จำนวน 58 ภารกิจ 
ดังนี ้
    2.1 ภารกิจท่ีกรุงเทพมหานคร 
ดำเนินการอยู่แล้วหรือสามารถ
ดำเนินการได้อยู่แล้วตามอำนาจหน้าท่ี
เดิมหรือภายใต้กฎหมายอื่น จำนวน 
23 ภารกิจ 
     2.2 ภารกิจท่ีไม่มเีนื้องานถ่ายโอน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 24 
ภารกิจ 
     2.3 ภารกิจท่ีส่วนราชการมิได้
ถ่ายโอนให้กรุงเทพมหานคร จำนวน 
11 ภารกิจ  
ดั้งนั้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนกั
ยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ดำเนิน
กิจกรรมการประสานขอรับถ่ายโอน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการกำหนด
ขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ฉบับท่ี 
1 และ 2 เพื่อยืนยันความพร้อมรบั
การถ่ายโอนภารกิจตามแผนการ
กระจาย จำนวน 14 ภารกิจ แบ่งเป็น
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

ภารกิจท่ียังไม่ถ่ายโอน จำนวน 12 
ภารกิจ ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว แต่เป็น
การโอนลักษณะการมอบอำนาจ และ
ต้องอยู่ภายใต้กำกับดูแลของส่วนกลาง 
(กรมเจ้าท่า) ซึ่งกรุงเทพมหานครทำ
หน้าท่ีเฉพาะเสนอความคดิเห็นใน
ฐานะหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ และไม่มี
อำนาจในการดำเนินคดี โดย 14 
ภารกิจท่ียืนยันความพร้อมขอรับโอนมี 
ดังนี ้
1. วิศวกรรมจราจรและสญัญาณไฟ
จราจร 
2. ทางหลวงแผ่นดิน 
3. งานลาดยางทางหลวงแผ่นดิน 
4. วิศวกรรมจราจรและสญัญาณ 
ไฟจราจร 
5. ทางหลวงชนบท 
6. การอนญุาตให้เดนิเรือโดยสาร 
7. การจดัทำเครื่องหมายจราจร 
สัญญาณจราจรเพื่อการสัญจร 
ทางน้ำ 
8. การตรวจตราสถานท่ีเก็บรักษา
น้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่หนึ่ง  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

9. การรบัแจ้งการประกอบกิจการ
และตรวจตรา  
   - สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเช้ือเพลิง
ลักษณะที่สอง 
 - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภท ค. ลักษณะที่หนึ่ง  
    - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภท ง.  
 - สถานบีริการน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภท จ.  
10. การอนุญาตประกอบกิจการและ
ตรวจตรา  
 - สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 
ประเภท ก  
 - สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 
ประเภท ข  
 - สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 
ประเภท ค ลักษณะที่สอง  
11.การกำกับดูแลโรงงาน 
จำพวกท่ี ๓ 
12. การอนุญาตใหต้ั้งโรงงานขนาด
เล็กใน อปท.หน่ึง ที่ไม่มผีลกระทบกับ 
อปท. อื่น รวมทั้ง การควบคุม ดูแล  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

ตรวจตราการดำเนินกิจกรรมให้เปน็ไป
ตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขวิธีการและมาตรฐานที ่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด 
13. การอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำ
ลำน้ำ (รับโอนแล้วเป็นลักษณะการ
มอบอำนาจ) 
14. สถานีขนส่งทางน้ำ (ท่าเทียบเรือ
สาธารณะ) (รับโอนแล้วเป็นลักษณะ 
การมอบอำนาจ) และมีส่วนราชการ
เจ้าของภารกิจ ที่รับผิดชอบ จำนวน 
5 หน่วยงานไดแ้ก่ กรมธุรกิจพลังงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 
และกรมเจา้ท่า 
ความคืบหน้าการดำเนินกจิกรรม
ประสานการถ่ายโอนภารกจิ  
ดังนี ้
  1. ภารกิจในส่วนของกรมธุรกิจ
พลังงานรับผิดชอบเกี่ยวกับสถานี
บริการน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงาน
ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง สยป. 
สนย. และสำนักงานคณะกรรมการ
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

การกระจายอำนาจให้แก่ อปท.และ
จัดทำแผนการการดำเนินการถา่ยโอน
ภารกิจงานควบคมุน้ำมันเช้ือเพลิง 
เรียบร้อยแล้ว โดยแผนดังกล่าว
กำหนดรับโอนภารกิจสถานประกอบ
ประกอบกิจการนำ้มันเชื้อเพลิง 
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 
ภายหลังจากท่ีกรมธุรกจิพลังงานแก้ไข
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง  
การถ่ายโอนภารกิจงานควบคมุน้ำมัน
เชื้อเพลิง และแผนดังกล่าวกรมธุรกิจ
พลังานได้พิจารณาเรยีบร้อยแล้ว  
อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน 
2. ภารกจิในส่วนท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม รบัผิดชอบเกีย่วกับ
โรงงานจำพวกท่ี 3 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้มีการประชุมร่วมกนั
ระหว่าง สยป. สนอ. และสำนักงาน
คณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท. ส่วนท้องถิ่น ผลการ
ดำเนินงานเนื่องจาก พระราชบัญญัติ
โรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  
มีผลทำให้โรงงานจำพวกท่ี 3 เดมิ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผดิชอบ 
ตกมาเป็นโรงงานจำพวกท่ี 2 
(เครื่องจักร 50 ถึง 75 แรงงม้า และ
คนงานไม่เกิน 75 คน) ซึ่งขณะนี ้
กรมโรงงานอุตสาหกรรมโอนมอบแฟ้ม 
โรงงานจำพวกท่ี 2 ท่ีเปลี่ยนจาก
โรงงานจำพวกที่ 3 ให้กรุงเทพมหานคร
เรียบร้อยแล้ว และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะดำเนินการจดัอบรมให้
ความรู้กับเจา้หน้าท่ีของ
กรุงเทพมหานคร จำนวน 220 คน 
ส่วนโรงงานจำพวกท่ี 3 ยังไม่มีแผนท่ี
จะถ่ายโอน เนื่องจากโรงงานจำพวกท่ี 
3 ตาม พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2562 และฉบับที่ 3 เป็น
โรงงานขนาดใหญ่และมีความซับซอ้น
ทางเทคนิคเจ้าหน้าที่ต้องมีความรูแ้ละ
เชี่ยวชาญด้านวิศวกรโรงงาน ทางกรม
โรงงานจึงยังไม่มีแผนถ่ายโอนให้ อปท. 
3. ภารกจิในส่วนท่ีกรมทางหลวง  
กรมทางหลวงชนบท และกรมเจ้าท่า 
รับผิดชอบ  อยู่ระหว่างแต่งตั้ง
คณะทำงานดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

ของ กรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท และกรมเจา้ท่า ให้กับ
กรุงเทพมหานคร ตามมติ
คณะอนุกรรมการบริหารการกระจาย
อำนาจครั้งที่ ครั้งท่ี 1/2563  
เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2563 

3) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจ
ที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจฯ  

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
(ร้อยละ 100) 

  ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 100 
โดยภารกิจท่ีกรุงเทพมหานครไดร้บั
การถ่ายโอนตามกฎหมายกระจาย
อำนาจฯ จากส่วนกลาง จำนวน 43 
ภารกิจ โดยมีหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครทีร่ับผดิชอบ จำนวน 
10 หน่วยงาน ได้แก่      
 - สำนักพัฒนาสังคม  
จำนวน 8 ภารกจิ 
 - สำนักการศึกษา  
จำนวน 10 ภารกิจ 
 - สำนักการจราจรและขนส่ง  
จำนวน 1 ภารกจิ 
  - สำนักการโยธา  
จำนวน 3 ภารกจิ 
  - สำนักการวางผังฯ  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

จำนวน 2 ภารกจิ 
  - สำนักการระบายน้ำ  
จำนวน 2 ภารกจิ 
- สำนักอนามัย  
จำนวน 7 ภารกจิ 
 - สำนักวัฒนธรรม กีฬาฯ 
จำนวน  6 ภารกิจ 
 - สำนักการคลัง  
จำนวน 3 ภารกจิ 
 - สำนักงานปกครองและทะเบยีน 
จำนวน 1 ภารกจิซึ่งหน่วยงาน
ดังกล่าวสามารถดำเนินการตาม
ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนครอบคลุม
ทั้ง 43 ภารกิจ ซึ่งเป็นการขับเคลือ่น
ภารกิจด้วยภารกิจประจำเป็น 
ส่วนใหญ่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มีหน่วยงานดำเนินโครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานตาม
ภารกิจท่ีได้รับถ่ายโอนตามกฎหมาย
กระจายอำนาจ ดังนี้  
1. สำนักอนามยั ไดด้ำเนินโครงการ
พัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535  



- 237 - 
 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

ของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนา
สมรรถนะพนักงานเจ้าหนา้ที่ในการ
ปฏิบัติงานกำกับการประกอบการ
โรงงานจำพวกท่ี ๑ และโรงงาน
จำพวกท่ี ๒ 
2. สำนักพัฒนาสังคม ดำเนินกจิกรรม
การพัฒนาความสามารถของ
หน่วยงานในการดำเนินการตาม
ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนตาม
กฎหมายกระจายอำนาจ 
3. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังน้ี 
     3.1 การพัฒนาความสามารถของ
หน่วยงานในการดำเนินการตาม
ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนตาม
กฎหมายกระจายอำนาจเพื่อตดิตาม
ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรคใน
การดำเนินงานตามภารกิจท่ีรัฐบาล
ถ่ายโอนให้แก่กรุงเทพมหานครตาม
แผนการกระจายอำนาจฯ และปญัหา
อุปสรรคที่กระทบต่อความสำเร็จของ
การดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจฯ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

ได้รับการแก้ไข  
    3.2 กิจกรรมระดมความคิดเหน็
เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การกระจาย
อำนาจฯ เพื่อให้มียุทธศาสตร์การ
กระจายอำนาจจากราชการส่วนกลาง
มาให้กรุงเทพมหานคร และ เพื่อให้มี
ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจหนา้ที่
และอำนาจจากหน่วยงานระดับสำนัก
ไปยังสำนักงานเขต 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.๓  ทั้งสิ้น ๓ ตัวช้ีวัด - - 3 - -  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

มิติที่ 5.๔ การเมืองสีขาว (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด 6 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 25,000,000 บาท/งบประมาณท่ีใช้ 16,660,320 บาท) 
เป้าหมายที่ 5.๔.1 ประชาชนมีความเชื่อในความซ่ือสัตย์สุจริตของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร (มี ๒ เป้าประสงค์ ๓ ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 5.๔.1.1 กรุงเทพมหานครมีกลไกการร้องเรียน ตรวจสอบ และแก้ไขเรื่องการทุจริตที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและไม่ซ้ำซ้อน (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) ร้อยละของการบูรณาการช่องทางและระบบการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมคอรร์ปัชันให้เชื่อมโยงเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแสดงผล 
การร้องเรียนเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
 
 
  
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของช่องทาง 

การบูรณาการทั้ง
ช่องทางออนไลน 

จดหมายและ
โทรศัพทให้
เชื่อมโยงกัน 

งบประมาณที่ได้รับ 
25,000,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้
16,660,320 บาท 

 

 ✓ 
 

  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงาน ก.ก. 
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร สำนักงานการ
ประชาสมัพันธ์ และสำนักงาน
เลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร 
กำหนดโครงการ/กิจกรรมสำคญั  
รวมจำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม 
ประกอบด้วย  
1. กิจกรรมการบรูณาการระบบการ
ร้องเรียนและการแสดงผลการ
ร้องเรียนต่อสาธารณชน (สกก.ไม่ใช้
งบประมาณ) โดยสำนักงาน ก.ก. 
กำหนดกิจกรรมการบูรณาการ
ช่องทางและระบบการร้องเรียน
เกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกบัการคอรร์ปัชัน 
ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้แต่งตั้ง
คณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทาง 
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ และ
สำนักงาน ก.ก. ยังรวบรวมข้อมูลการ
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ รวมถึงผลการ
ดำเนินการจากหน่วยงานต่าง ๆ  
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยทำการ
รวบรวมข้อมลูที่หน่วยงานสง่มา 
เพื่อจะนำเสนอข้อมูลการร้องเรียน 
เข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. ต่อไป
และเตรียมเชิญคณะทำงานร่วมฯ 
ประชุมเพื่อวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
๒. โครงการดำเนินงานด้านการ
ประชาสมัพันธ์ของกรุงเทพมหานคร 
(สปส. 97 ลา้นบาท)  โดยสำนักงาน
ประชาสมัพันธ์ดำเนินโครงการ
ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรวม 2,500,000 
บาท มีเป้าหมายเพื่อสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร ภารกิจ 
กิจกรรมตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ท้ัง 7 ด้าน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

ตลอดจนนโยบายของผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครให้ประชาชนรับรู้
อย่างกว้างขวาง และเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของกรุงเทพมหานครไดม้ากที่สุด
ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังน้ี 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ ์
ด้านมหานครปลอดภัย  

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ ์
ด้านมหานครสเีขียว สะดวกสบาย 

3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ดา้น
มหานครสำหรับทุกคน (เพื่อสังคม
ผู้สูงอายุ) 

4. กิจกรรมประชาสัมพันธ ์
ด้านมหานครกระชับ 

5. กิจกรรมประชาสัมพันธ ์
ด้านมหานครประชาธิปไตย 

6. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ดา้น
มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรยีนรู ้

7. กิจกรรมประชาสัมพันธ ์
ด้านการบริหารจดัการเมืองมหานคร 
ทั้งนี้ ขาดความชัดเจนในการดำเนนิ
กิจกรรมการบูรณาการช่องทางและ
ระบบร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

คอร์รัปชัน (สกก. สผว. สลป. และ 
สปส. ไม่ใช้งบประมาณ)  
และโครงการตรวจสอบสถานะเรื่อง
ร้องทุกข์ Real-time ผ่านหน้าเว็บไซต ์
http://www.bangkok.go.th./rongtook 
(สนข.ปทุมวัน ไม่ใช้งบประมาณ)  

เป้าประสงค์ที่ 5.๔.1.๒ มีระบบการสอบสวนและลงโทษการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกลไกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในอนาคต (มี ๒ ตัวชีว้ัด) 
2) มีกระบวนการสอบสวนและลงโทษท่ีรวดเร็ว
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
(สกก.) 
 
 
 

การดำเนินการ
สอบสวนพิจารณา
โทษเร็วขึ้นกว่า
ค่าเฉลี่ยเดิม 

    ✓ 
 
 

ไม่บรรลุ เนื่องจากไมไ่ด้กำหนด
โครงการ/กิจกรรมสำคัญเพื่อผลักดัน
ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลักของ
เป้าประสงค์ในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

3) มีการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตในอนาคตควบคู่
ไปกับการสร้างและพัฒนากลไกบริหารความเสี่ยงด้าน
ทุจริต 
(สกก.) 

ร้อยละ ๑๐๐  
ทุกหน่วยงาน 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
 

  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงาน ก.ก. 
กำหนดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกน
นำเสรมิสร้างวัฒนธรรมการป้องกนั
และต่อต้านพฤติกรรมการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งอยู่ระหว่างการ
รวบรวมปญัหา ข้อเสนอแนะและ
ความต้องการสร้างกลไกป้องกันการ
ทุจริตและการพัฒนากลไกบริหาร
ความเสีย่งด้านทุจรติ และดำเนินการ
ประสานงานกับ สำนักงาน ป.ป.ช.  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

ในรูปแบบของการดำเนินโครงการ
และหลักสตูรเพื่อพัฒนาบุคลากร 
แกนนำด้านการป้องกันการทุจริต 
และจัดตั้งเครือข่าย STRONG ประจำ
หน่วยงาน 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.๔  ทั้งสิ้น ๓ ตัวช้ีวัด - - 2 - 1  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

มิติที่ 5.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ (มี 1 เป้าหมาย ๑ เป้าประสงค์  ๑  ตัวชี้วัด ๑ โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ - บาท/งบประมาณที่ใช้  - บาท) 
เป้าหมายที่ 5.๕.1 ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จำเป็นและให้อำนาจในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่ 
 (๑ เป้าประสงค์  ๑  ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 5.๕.1.1 กระจายภารกิจการจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่โดยตรงจากสำนักไปยังสำนักงานเขตและหน่วยบริการในพื้นที่ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1)  จำนวนประเด็นการพัฒนาตามวิสยัทัศน์ กทม. 
๒๕๗๕ ท่ีได้รับการผลักดันโดยกลุม่ประชาคม/
เครือข่ายพลเมือง 
 
 
  
 

สำนักงานเขตละ 
1 ประเด็น/เรื่อง 

    ✓ 
(ไม่ได้รับการ

จัดสรร
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำ พ.ศ. 

๒๕๖๔) 

ไม่บรรลุ เนื่องจากกรุงเทพมหานคร  
โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับ
การดำเนนิโครงการสนับสนนุเครือขาย 
พลเมืองขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ี 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 5.๔  ทั้งสิ้น ๑ ตัวช้ีวัด - - - - 1  

รวมตัวชี้วัดด้านที่ ๕ ทั้งสิ้น  ๑๐ ตัวช้ีวัด - - 8 - 2  
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน  

ผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 256๔ ด้านมหานครประชาธิปไตย 
ในภาพรวมยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยภายใน คือ หลายหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครมีการลดทอนความเข้มข้นของตัวชี้วัดลงอยู่ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และปัจจัย
ภายนอก คือ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการประกาศใช้พระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่นำมาสู่มาตรการการทำงานที่บ้าน จึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมี
นัยสำคัญ เนื่องจากระบบการทำงาน และทรัพยากรของกรุงเทพมหานครยังไม่ได้รองรับอย่างเพียงพอ รวมถึง
การงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนหมู่มากท่ีสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ทำให้มีการชะลอโครงการ/กิจกรรม 
หรือลดทอนเป้าหมายลง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการประเมินความสำเร็จของมหานครประชาธิปไตย 
ในภาพรวม ในสิ้นปีงบประมาณ 

มิติที ่5.1  มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ  
การจัดการมหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีการบูรณาการ

ความร่วมมือหน่วยงานให้บริการสาธารณะในพื้นที่ โดยในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 
256๔ กำหนดเป้าประสงค์ในการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือการจัดการปัญหาสาธารณะไว้ 2 ลักษณะ
เครือข่าย คือ ๑) เครือข่ายความร่วมมือการจัดการปัญหาสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร   
ซ่ึงดำเนนิการจดัต้ังเครือข่ายแล้วเสร็จ และ ๒) เครือข่ายเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการการจัดการภูมิทัศน์
เมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภูมิทัศน์เมือง
ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดตั้งเครือข่ายที่เป็นกลไกหลักในการ
ดำเนินงาน ในลำดับต่อไปควรพิจารณาถึงการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งฯ และสามารถ
บริหารความสัมพันธ์ระหว่างภาคี ให้กลไกและภาคีสามารถร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณะของเมืองได้อย่างต่อเนื่อง  

มิติที ่5.2 เมืองธรรมาภิบาล 
การดำเนินการส่งเสริมเมืองธรรมาภิบาล มีเป้าหมายเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามี

ส่วนร่วมและมีบทบาทในการพัฒนาเมือง ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ สนับสนุนการ
ดำเนินงาน การบริหารงบประมาณเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร 
ทั้งนี้ เป้าหมายดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้
ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ. 2564 กำหนดเป้าประสงค์ใน 2 ลักษณะ คือ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของ
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนนโยบายและการดำเนินงาน ทั้งผ่านกลไกที่เป็นทางการและ  
ไม่เป็นทางการ และมุ่งสร้างระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการวางแผน
ตัดสินใจการใช้งบประมาณ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเพ่ิมบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
และการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม  

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 กำหนดให้สำนักงานเขตทั้ง 50 สำนักงานเขต
มีเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตาม
ตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
กำลังเร่งดำเนินการผลักดันให้สำนักงานเขตจัดตั้งเครือข่ายประชาคมท่ีเป็นทางการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ประสานสำนักงานเขตจำนวน 16 สำนักงานเขต (จาก 50 สำนักงานเขต) 
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จัดตั้งเครือข่ายประชาคมขึ้น และได้ดำเนินการต่อยอดผลักดันและขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการให้เครือข่ายประชาคมเขตกำหนดประเด็นสำคัญในการพัฒนาพ้ืนที่ของสำนักงาน
เขตและขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของเครือข่ายประชาคมที่กำหนดขึ้นให้เกิดผลสำเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการ และเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีผลทำให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีดีขึ้น ในภาพรวมของการดำเนินการระยะครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สามารถดำเนินการได้เพียง 16 สำนักงานเขต  

มิติที่ 5.3 กระจายอำนาจสู่ประชาชน  
การดำเนินงานการกระจายอำนาจสู่ประชาชนโดยมีเป้าหมายเพื่อลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจ

หลักเท่าที่จำเป็นและให้อำนาจในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพ้ืนที่
เพ่ือเพ่ิมอำนาจหน้าที่ให้สำนักงานเขตในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจการจัดบริการสาธารณะ 

ในภาพรวมยังไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสำนักงาน ก.ก. ได้นำเรื่อง การพิจารณาแนวทางการแบ่งภารกิจ 
อำนาจหน้าที่ระหว่างสำนักและสำนักงานเขตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำบริการสาธารณะและการให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนที่ เสนอคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครในการประชุม
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการในการพิจารณาแบ่ง
ภารกิจรวมทั้งกรอบแนวทางการกำหนดภารกิจและแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างสำนักและสำนักงาน ซึ่งมติที่ประชุม 
เห็นชอบหลักการการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำบริการสาธารณะ ตามที่ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 
2562 และหลักในการพิจารณาแบ่งภารกิจตามที่ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการและการจัดส่วนราชการ
และค่าตอบแทนเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และมอบให้สำนักงาน 
ก.ก. กลับไปพิจารณาทบทวนในส่วนของการแบ่งภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างสำนักและสำนักงานเขต 
ซึ่งจะเห็นว่าการกระจายอำนาจหน้าที่ไปให้สำนักงานเขต เพ่ือให้สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานหลักจะต้องมีการ
ทบทวนภารกิจระหว่างสำนักและสำนักงานเขต และต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างให้มีความเหมาะสมซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาในการดำเนินงาน การดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระจายภารกิจการจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง  
กับประชาชนในพ้ืนที่โดยตรงจากสำนักไปยังสำนักงานเขตและหน่วยบริการในพ้ืนที่จึงไม่บรรลุเป้าหมาย และ
ในส่วนของการเพิ่มอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการทำกิจการสาธารณะ กรุงเทพมหานครได้รับการ
ถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายกระจายอำนาจจากส่วนกลางแล้ว จำนวน 43 ภารกิจ ซึ่งสามารถดำเนินการตาม
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนครอบคลุมทั้ง 43 ภารกิจ  

มิติที ่5.4 การเมืองสีขาว 
การดำเนินการส่งเสริมการเมืองสีขาว มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต

ของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 256๔ กำหนดเป้าประสงค์ให้ประชาชนมีความเชื่อม่ันในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง ดำเนินการ ใน 2 ลักษณะ คือ  

1. การบูรณาการช่องทางและระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมคอร์รัปชันให้เชื่อมโยงเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแสดงผลการร้องเรียนเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยสำนักงาน ก.ก. กำหนดกิจกรรม
การบูรณาการช่องทางและระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร
ได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพ่ือศึกษาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ และ
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สำนักงาน ก.ก. ยังรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงผลการดำเนินการ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยทำการรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานส่งมาเพ่ือจะนำเสนอ
ข้อมูลการร้องเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. ต่อไป 

2. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ดำเนิน
โครงการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรร
งบประมาณรวม 2,500,000 บาท มีเป้าหมายเพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภารกิจ กิจกรรมตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 ด้าน ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ประชาชนรับรู้
อย่างกว้างขวาง และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานคร ตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครทั้ง 7 ด้าน 

๓. สรา้งกลไกป้องกันการทุจริตในอนาคตควบคู่ไปกับการสร้างและพัฒนากลไกบริหารความเสีย่งด้านทุจริต 
โดยสำนักงาน ก.ก. กำหนดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนนำเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้าน
พฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะและความต้องการ
สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและการพัฒนากลไกบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต และดำเนินการประสานงาน 
กับสำนักงาน ป.ป.ช. ในรูปแบบของการดำเนินโครงการและหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการป้องกัน
การทุจริตและจัดตั้งเครือข่าย STRONG ประจำหน่วยงานในภาพรวมยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก 
การดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัดยังไม่สามารถตอบได้ว่าประชาชนจะมีความเชื่อมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพ- มหานครได้อย่างชัดเจนเพราะขาดการสำรวจความเชื่อมั่นของ
ประชาชนโดยตรง 

มิติที่ 5.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 
การดำเนินการส่งเสริมพลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนจะร่วมกัน

ติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้นำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ.257๕ ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสำเร็จ ในแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 256๔ ไม่บรรลุ เนื่องจากกรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผลไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับการดำเนินโครงการ
สนับสนุนเครือขายพลเมืองขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ 
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  

ปัญหาและอุปสรรค 
• บริหารจัดการ  

๑. การปรับลดงบประมาณสำหรับดำเนินการด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
ส่งผลต่อการบริหารจัดการและขับเคลื่อนงบประมาณภายใต้งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับลดลงกว่าที่ตั้งไว้  

๒. หน่วยงานกรุงเทพมหานครยังไม่สามารถบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติได้มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ  

๓. ขาดการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ (strategy communication and translation)  
ให้ผู้ที่ต้องปฏิบัติให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดหลักภายใต้ด้าน และสามารถ
แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. ด้วยเหตุผลข้อ ๓. ส่งผลให้หนว่ยงานที่ต้องรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักไปบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน มีการบิดเบือนวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ภายใต้ภารกิจที่ตนเอง
ดำเนินการเท่านั้น ไม่ได้มองการบูรณาการการดำเนินการ 

๕. หัวใจของมหานครประชาธิปไตย คือ ต้องส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน การตรวจสอบ และร่วมดำเนินการกับกรุงเทพมหานคร แต่มาตรการและโครงการที่ปรากฏ
กลับเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่เด่นชัด ความพยายาม
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม/บทบาทในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางยังไม่เห็นผลชัดเจนนัก 

๖. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือ
วิธีการในการดำเนินงาน เนื่องจากกิจกรรม/โครงการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับคนในพ้ืนที่เป็นจำนวนมาก การลงพ้ืนที่ไปดำเนินการจึงอาจสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ซึ่งอาจจะส่งผลให้
การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะกิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วม/บทบาทในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางการพัฒนา 

• ด้านกฎหมาย การส่งเสริมและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการบริหารงาน การตรวจสอบ 
และร่วมดำเนินการกับกรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องมีการแก้ไขระเบียบ และกำหนดวิธีการปฏิบัติให้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งการกำหนดหรือแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน 

• ด้านทรัพยากร ในส่วนของการถ่ายโอนภารกิจเป็นการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ แต่ไม่ได้ถ่ายโอน
บุคลากร ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคคลที่มีจำนวนและศักยภาพไม่เพียงพอรองรับภารกิจที่ได้รับ 
การถ่ายโอนโดยเฉพาะภารกิจที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางหรือความรู้ทางเทคนิค 

• ด้านงบประมาณ ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ และสถานการณ์การเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร 
ทำให้งบประมาณที่จัดสรรเพื่อผลักดันความสำเร็จของมหานครประชาธิปไตยมีอย่างจำกัด รวมถึงการถ่ายโอน
ภารกิจเป็นการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐไม่สะท้อนภารกิจที่ได้รับ  

• อ่ืน ๆ ในส่วนของการถ่ายโอนภารกิจหน่วยงานเจ้าของภารกิจไม่ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้
กรุงเทพมหานคร ตามแผนการกระจายอำนาจฯ 
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ข้อเสนอแนะ  
• บริหารจัดการ 

1. ในส่วนของการจัดการในภาพรวม ดำเนินการ ดังนี้ 
1.1 กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ควรเพ่ิมประสิทธิภาพของ 

การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ และทบทวนปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหาร
ความพร้อมในสภาวะวิกฤต (BCP) ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการมาตรการเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต รองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  

1.2 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลต้องดำเนินการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
(strategy communication and translation) ให้อยู่ในรูปที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายสำหรับบุคลากร
ทุกระดับในองค์กร  

1.3 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ของมหานครในการร่วมกำหนด Supply chain ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพ่ือแบ่งความรับผิดชอบตาม
ภารกิจว่าหน่วยงาน/ส่วนราชการใดจะมาดำเนินการในส่วนของต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเชื่อมโยงกับ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน หรือตัวชี้วัดเจรจาประจำปี 

2. ในส่วนของการกระจายอำนาจควร ดำเนินการ ดังนี้ 
3.1 เร่งดำเนินการการกระจายอำนาจและแบ่งภารกิจอำนาจหน้าทีร่ะหว่างสำนักและสำนักงานเขต

เพ่ือให้สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2 การบริหารจัดการควรยึดหลักตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

3.3 กรุงเทพมหานครควรดำเนินการเชิงรุกโดยใช้กลไกคณะกรรมการ/อนุกรรมการด้านการ
กระจายอำนาจฯ ในการเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิม 

3.4 การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะควรให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางในการจัดบริการสาธารณะ 

• ด้านกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดการพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ กฎระเบียบ 
คำสั่งต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับภารกิจการถ่ายโอน 

• ด้านทรัพยากร เพ่ิมหรือจัดสรรอัตรากำลังให้สอดคล้องตรงตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
• ด้านงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณควรให้ความสำคัญกับภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนรวมทั้งผลักดัน

การขอจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั้งเงินอุดหนุดทั่วไปและเงินอุดหุนนเฉพาะกิจให้ได้ตามภารกิจที่ได้รับ
เพ่ิมข้ึน 

• อ่ืน ๆ  - 
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ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 
 

ด้านที่  ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้   
 

  ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 

มิต ิ
จำนวนตัวชี้วัดผล
การดำเนินงานหลัก 

ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ 
บรรลุผล อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ไม่

บรรลุผล  
6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและ
การลงทุน 

12 ๒ ๑๐ - - 

6.2 เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก ๔ ๑ ๒ - ๑ 
๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุม
นิทรรศการและการจัดงานนานาชาต ิ

๒ - ๑ - ๑ 

รวมท้ังสิ้น ๑๘ ๓ ๑๓ - ๒ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๖.๖๗ ๗๒.๒๒ - ๑๑.๑๑ 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านที ่ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ กำหนดตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานหลักไว้จำนวน ๑๘ ตัวชี้วัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน ๑๘ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

- มิติที่ 6.1 ดำเนินการทั้งหมด ๒๕ โครงการ/กิจกรรม เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ ๑๓ โครงการ 
16,989,600 บาท และไม่ใช้งบประมาณ ๑๒ กิจกรรม  

- มิติที่ 6.2 ดำเนินการทั้งหมด ๑๐ โครงการ/กิจกรรม เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ ๒ โครงการ/
กิจกรรม 50,494,300  บาท ไม่ใช้งบประมาณ ๕ โครงการ/กิจกรรม และไม่ได้รับงบประมาณ ๒ โครงการ/กิจกรรม 

- มิติที่ 6.3 ดำเนินการทั้งหมด ๒ โครงการ/กิจกรรม เป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ ๑ โครงการ/
กิจกรรม และโครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ ๑ โครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวมการดำเนินงานด้านที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้  ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมและครบถ้วน
ตามภารกิจของกรุงเทพมหานครยิ่งขึ้น รวมทั้งสิ้น ๑๘ ตัวชี้วัด  บรรลุผล ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ๑๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๒ ไมม่ีตัวชีว้ัดที่ไม่บรรลุผล และไม่ได้ดำเนินการ ๒ ตัวชีว้ัด คิดเป็นร้อยละ 
๑๑.๑๑ 
 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตาม สยป.02  
  



๒๕๒ 

 

   

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 
ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ประกอบด้วย  ๓ มิติ  ๓ เป้าหมาย ๘  เป้าประสงค์  ๑๘  ตัวชี้วัดหลัก   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน  (มี 1 เป้าหมาย 3 เป้าประสงค์  12  ตัวชี้วัด 2๕ โครงการ รวมงบประมาณท่ีได้รับ 16,989,600 บาท/งบประมาณที่ใช้ 
1,099,400 บาท) 
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (มี 3 เป้าประสงค์ 12 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.1 กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน (มี 3 ตัวชี้วัด) 
1) ร้อยละของข้อมูลที่ไดร้ับการเชื่อมโยงและ
เผยแพร ่
 

ร้อยละ 25 
ของข้อมูล 
ที่กำหนด 

 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
 

  อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมลูตามเป้าหมาย
ที่ได้กำหนดไว ้

2) กรุงเทพมหานครมีการปรับปรงุพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
และคงไว้ซึ่งคณุภาพ และมาตรฐานของตลาด 

ครบ 12 แห่ง ไม่ได้ใช้งบประมาณ ✓ 
(12 แห่ง) 

 

   1. ตลาดทุกแห่งมีคุณภาพและถกูสุขลักษณะ 
มีจุดคัดกรอง เจลล้างมือ และไทยชนะ 
2. มีการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร เดือนละ 
1 ครั้ง 

3) จำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกจิกรรมการค้า
ระดับนานาชาต ิ

เพิ่มขึ้น 
5 ราย 

จากปี 2563 

งบประมาณที่ได้รับ 
1,500,000บาท 
งบประมาณที่ใช้ 
๒๔๐,000บาท 



 ✓ 
 

  สกต. กำลังหารือร่วมกับ สพส. เกีย่วกับ
ความ พร้อมของผู้ประกอบการ Bangkok 
Brand ในการเข้าร่วมกิจกรรมการค้า
ระหว่างประเทศและการประชาสมัพันธ์ 
บนแพลตฟอร์มออนไลน ์
 
 



๒๕๓ 

 

   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

 เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.2 ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ (มี 4 ตัวชี้วัด) 
4) ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ข้ึน
ทะเบียนกับกรุงเทพมหานครและประสงค์จะเข้า
อบรมผ่านการฝึกอบรมและสามารถนำความรูไ้ปใช้
ในการประกอบธุรกจิ 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 งบประมาณทีไ่ด้รับ 
313,600 บาท
งบประมาณที่ใช้ 
307,000 บาท 

 

    ดำเนินการ 2 โครงการ ดังนี ้
1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
สู่ Digital Marketing จัดอบรมวันที่ 30 
มีนาคม - 1 เมษายน 2564 ณ โรงแรม
บางกอก ชฎา มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน  
91 คน และจะติดตามผลการอบรมภายใน
เดือนสิงหาคม 2564 
2) กิจกรรมการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ
กรุงเทพมหานครอยูร่ะหว่างตรวจเยี่ยม
ผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการและ
สถานท่ีจำหน่าย แสดงสินคา้ 

5) ร้อยละของผลติภณัฑ์กรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Brand) และผลติภณัฑชุ์มชนที่ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพผลผลติและการส่งเสริมการขาย 

ร้อยละ 100 งบประมาณทีไ่ด้รับ 
668,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ 
312,400 บาท



    ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ 
เพื่อยกระดับสูผู่้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมมี
การจัดอบรมวันท่ี 24 - 26 มีนาคม 2564 
ณ โรงแรมบางกอก ชฎา มีผู้เข้ารว่มอบรม 
จำนวน 101ราย และจะตดิตามผล 
การอบรมภายในเดือนสิงหาคม 2564 

6) การจัดกิจกรรมจำหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน 
    6.1) จำนวนครั้งของการจัดกจิกรรมจำหน่าย 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
 
 

 
ไม่น้อยกว่า 

7 ครั้ง 
 
 

งบประมาณที่ได้รับ
12,200,000บาท 

ยังไม่ได้ใช้
งบประมาณ



  
 

  จัดโครงการส่งเสรมิการจำหน่ายผลิตภณัฑ์
ชุมชนกรุงเทพมหานครโดยดำเนินโครงการ 
1) โครงการตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร  
คาดว่าจะดำเนินการจัดกิจกรรมเดือน 
กรกฎาคม 2564 



๒๕๔ 

 

   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

 
 
 

 
 
 
 

2) โครงการมหกรรมผลติภณัฑ์
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2021 
อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ี 6/2564 ลงวันท่ี  
23 มีนาคม 2564 กำหนดเสนอราคา 
ในวันท่ี 16 เมษายน 2564 
3) โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภณัฑ์
ชุมชนกรุงเทพมหานคร มีการจัดกจิกรรม 
Bangkok Brand Delivery ไปแลว้ จำนวน 
9 ครั้ง ยอดจำหนา่ยรวม 88,255 บาท 

    6.2) ยอดจำหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 

จากปี 2563 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ     1) จัดกิจกรรมจดัทำระบบข้อมูลผลิตภณัฑ์
ชุมชนเพื่อการพัฒนาและเพิม่มูลคา่
ผลิตภณัฑ ์
2) จัดงาน Bangkok Green Market  
ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  
(เสาชิงช้า) จำนวน 10 ครั้ง ยอดจำหน่าย 
632,950 บาท 
 
 



๒๕๕ 

 

   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

7) จำนวนผลิตภณัฑ์ชุมชนของกรงุเทพมหานครที่
นำไปประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ 
(ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนงานเพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Brand หรือ OTOP หรือ SMEs) ไปสู่
ระดับสากล) 

12 ผลิตภณัฑ ์ งบประมาณทีไ่ด้รับ 
1,500,000 บาท 
งบประมาณที่ใช้ 
240,000 บาท



  
 

  ได้ดำเนินการโครงการจัดหรือเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจ
ของเมืองในระดับนานาชาติ ขณะนี้เตรียม
ความพร้อมของผู้ประกอบการ Bangkok 
Brand ในการเข้าร่วมกิจกรรมการค้า
ระหว่างประเทศและการประชาสมัพันธ์บน
แพลตฟอร์มออนไลน์ของหน่วยงานการค้า
ต่างประเทศ 
(โครงการเดยีวกนักบัตวัชีว้ดัจำนวน
ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการค้าระดับ
นานาชาติ) 

เป้าประสงค์ 6.1.1.3 พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร เพื่อสินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัย และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น (๕ ตัวชี้วัด) 
8) ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับ
สินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถนำ
ความรู้ไปปฏิบัตไิด ้

ร้อยละ 80 งบประมาณทีไ่ด้รับ 
808,000  บาท 

ยังไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 

  
ร้อยละ 50 

  1. กำหนดการสมัมนาศึกษาดูงานให้แก่
เกษตรผู้ ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
เกษตร จำนวน 75 คน ในวันท่ี 15 
มิถุนายน 2564 ณ จังหวัดปทุมธานี 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัด
นิทรรศการ 



๒๕๖ 

 

   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

9) ร้อยละของสินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑด์้าน
การเกษตรทีไดร้ับมาตรฐานปลอดภัย 
    9.1) ได้รบัการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

 
 

ร้อยละ 15 
 
 

ไม่ได้รับงบประมาณ


  
 
 

  ดำเนินการขอผลการดำเนินการสนิค้า/
ผลิตภณัฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐาน
ปลอดภัยไดร้ับการรับรองมาตรฐาน                   
ความปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 

    9.2) ได้รบัการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจาก
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 80 ไม่ได้รับงบประมาณ   
(ร้อยละ 10) 

  อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มอืแนว
ทางการรับรองมาตรฐานปลอดภยัของ
กรุงเทพมหานคร 

10) จำนวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มี
มูลค่าเพิม่ขึ้น 

30 ผลิตภณัฑ ์ ไม่ได้รับงบประมาณ   

(ร้อยละ 20) 

  อยู่ในระหว่างเชิญชวนประชาชนผูส้นใจ 
ให้เกษตรกรผู้ประกอบการพัฒนาสินค้า 
ด้านการเกษตร 

11) จำนวนช่องทางการตลาดที่จำหน่ายสินคา้
เกษตร 

3 ช่องทาง ไม่ได้รับงบประมาณ  

3 ช่องทาง 

    จัดกิจกรรมตลาดสุขใจ  
1. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า)  
2. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)  
3. ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนัก
พัฒนาสังคม) 
ปัจจุบันสำนักพัฒนาสังคมได้ดำเนนิกิจกรรม
ดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง 
จำนวนผู้ขายรวมทั้งสิ้น 42 ราย และมี
ยอดขายรวมคิดเป็น 288,080 บาท 



๒๕๗ 

 

   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

12) จำนวนแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

เพิ่มขึ้น 1 แหล่ง  ไม่ได้รับงบประมาณ   
(ร้อยละ 50) 

  อยู่ระหว่างแจ้งคำสั่งให้เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ  จำนวน 47 คนโดยกำหนด 
ให้มีการอบรม ในวันท่ี 7 เมษายน 2564  
ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร 
และจัดสัมมนาศึกษาดูงานในวันที ่ 
8 เมษายน 2564 ณ จังหวัดสระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ ๖.๑ ทั้งสิ้น ๑๒ ตัวช้ีวัด - ๒ ๑๐ - -  



๒๕๘ 

 

   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

มิติที่ 6.2 เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก (มี 1 เป้าหมาย 4 เป้าประสงค ์4 ตัวชี้วัด ๑๐ โครงการ รวมงบประมาณท่ีได้รับ 50,494,300 บาท/งบประมาณที่ใช้ - บาท) 
เป้าหมายที่ 6.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก (มี 4 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 6.2.1.1  นักท่องเที่ยวมีความม่ันใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว (มี 1 ตัวชี้วัด) 
๑) จำนวนช่องทางในการประชาสมัพันธ์ 
เรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว  
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
๑ ช่องทาง/ปี 

 
 
 
 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ ✓ 
1 ช่องทาง 
 

   1. สวท. อยู่ระหว่างจัดทำข้อมลู  
เพื่อประชาสมัพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว 
2. สนท. เผยแพร่ข้อมลูด้านความปลอดภัย
ผ่านแอปพลิเคชัน Happy Bangkok 
 

เป้าประสงค์ที่ 6.2.1.2  จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม (มี 1 ตัวชี้วัด) 
2) จำนวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีจัดใหม้ีสิ่งอำนวย 
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม 

6 แหล่ง 
(กลุ่มเขตละ 
1 แหล่ง) 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ   ✓ 
 

  อยู่ระหว่างการจัดประชุม Focus Group 
กับสำนักงานเขต 6 กลุ่มเขต 
  

เป้าประสงค์ที่ 6.2.1.3 กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการดำเนินงานการท่องเที่ยวทั้งด้านองค์กร บุคลากร การบริการข้อมูลข่าวสารและการส่งเสริมการตลาดเป็นองค์กรที่รู้จัก
ของสาธารณชนสามารถแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียได้อย่างภาคภูมิ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
3) แผนแม่บทดา้นการท่องเที่ยวระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2565 – 2569) 
 

แผนแม่บท 
(ระยะ 5 ปี) 

๑ แผน 

ไม่ได้รับงบประมาณ    ✓ 
ไม่ได้รับ

งบประมาณ 
 
 

 



๒๕๙ 

 

   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 6.2.1.4  แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว
ได้อย่างมีคุณภาพ (มี 1 ตัวชี้วัด) 
4) จำนวนทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีได้รับการอนรุักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา 
 
 

ทรัพยากร 
การท่องเที่ยว/
แหล่งท่องเที่ยว 

ไม่น้อยกว่า 
3 แห่ง/ป ี

   

งบประมาณที่ได้รับ 
50,494,300 บาท 



ยังไม่สามารถระบุ
งบประมาณที่ใช้

 

 ✓ 
 

  1. สวท. ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว 
(919,500 บาท) ซึ่งอยู่ระหว่างการจัด
ประชุม Focus Group กับสำนักงานเขต 6 
กลุ่มเขต 
2. สวพ. ดำเนินการย่านกะดีจีน 
(49,574,800 บาท) อยู่ระหว่างการ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ ย่านกะดีจีนด้วย
วิธี e-bidding ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 6.2 ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด  1 2 - 1  



๒๖๐ 

 

   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

มิติที่ 6.3 เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ  (มี 1 เป้าหมาย 1 เป้าประสงค์  2 ตัวชี้วัด 2 โครงการ  รวมงบประมาณท่ีได้รับ  -  บาท/งบประมาณท่ีใช้ 
-  บาท) 
เป้าหมายที่ 6.3.1  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน (มี 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 6.3.1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนิทรรศการ การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้
รางวัลแก่พนักงาน (MICE) (มี 2 ตัวชี้วัด) 
๑) จำนวนโครงการที่สนับสนุนใหก้รุงเทพมหานคร
เป็นสถานท่ีจัดประชุม นิทรรศการ และการจดังาน
นานาชาติ 
 

๑ โครงการ  ไม่ได้รับงบประมาณ    ✓ 
ไม่ได้รับ

งบประมาณ 

 

๒) จำนวนกิจกรรม/ช่องทางสนับสนุนและเผยแพร่
บทบาทของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัด
ประชุมนิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ   

๓ ช่องทาง/
กิจกรรม/ป ี

 

ไม่ใช้งบประมาณ  ✓ 
2 กิจกรรม 

  1. สวท.เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ
ประสานงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความ
สะดวกเกีย่วกับการจดัประชุมนิทรรศการ
ของประเทศ ปี พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 
2/2563 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2563 
2. สวท.เข้าร่วมประชุมออนไลน์  
การนำเสนอผลการศึกษา “การยกระดับ
มาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกการ 
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจด้วย Smart MICE 
Card” เมื่อวันท่ี 20 ม.ค. 2564 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 6.3   ทั้งสิ้น 2 ตัวช้ีวัด - - 1 - 1  
รวมตัวชี้วัดด้านที่ ๖ ทั้งสิ้น  ๑๘ ตัวช้ีวัด - 3 13 - 2  

 



๒๖๑ 

 

   

 
สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน  

การผลักดันในกรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ในช่วงครึ่งปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 นั้น กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ 3 เรื่อง คือ การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
และการสนับสนุนการจัดประชุมนิทรรศการ ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะมุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพ
ของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การประกอบธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งมีแหล่งช่องทางในการจัดจำหน่าย 
ส่วนด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครที่มีจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบ โดยในปีนี้ได้
ดำเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ คือ มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีความปลอดภัย  
และยังคงอัตลักษณ์ประจำพ้ืนที่ไว้ เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในความปลอดภัยและได้รับความสะดวกสบาย
จากการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้มีการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุม
นิทรรศการและการจัดงานนานาชาติโดยได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่ออำนวยความ
สะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมนิทรรศการของประเทศ 

 มิติที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
 การผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงพัฒนา และคงไว้คุณภาพและมาตรฐานของตลาด 
ทั้งหมด ๑๒ แห่ง โดยให้ตลาดทุกแห่งมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ มีจุดคัดกรอง เจลล้างมือ และไทยชนะ มีการตรวจ
สารปนเปื้อนในอาหาร เดือนละ 1 ครั้ง ได้ดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ข้ึนทะเบียนกับ
กรุงเทพมหานครและดำเนินการจัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือยกระดับสู่ผู้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม รวมถึง
ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการขอผลการดำเนินการสินค้า/ผลิตภัณฑ์             
ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ และอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการรับรองมาตรฐานปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีช่องทางการตลาดที่จำหนา่ยสินค้าเกษตรทั้งหมด ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑. ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร ๑ ๒. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ๓. ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) 

มิติที่ 6.2 เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก 
 กรุงเทพมหานครตั้งเป้าที่จะดำเนินการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก  
โดยที่มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งหน่วยงานในกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานเขต 6 กลุ่ม เพื่อดำเนินการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม และยังคงอัตลักษณ์ประจำพ้ืนที่ไว้ นอกจากนี้
ได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน Happy Bangkok เพ่ือดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในความปลอดภัยและได้รับความสะดวกสบายจากการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น
หลังจากท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านพ้นไป 

 มิติที่ 6.3 เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ 
การผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาตินั้น  

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพ่ืออำนวยความสะดวก
เกี่ยวกับการจัดประชุมนิทรรศการของประเทศ โดยมีหน้าที่ศึกษา ให้คำปรึกษา คำแนะนำเสนอแนะและจัดทำแนวทาง
หรือมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศและศูนย์ประสาน 
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การอำนวยความสะดวกธุรกิจไมซ์ (One-stop Service for MICE) ให้มีมาตรฐานสากล รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา ลดอุปสรรค เพ่ืออำนวยความสะดวกเก่ียวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศเสนอ 
ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และประชุมหารือระดมความคิดเห็น และร่วมมือประสานงาน
กับผู้ดำเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
อุปสรรค สำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศในการจัดประชุมและนิทรรศการ 

ทั้งนี้ การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้มีการเลื่อนกำหนดการจัดงานหรือเปลี่ยนรูปแบบ 
การจัดงานเป็นแบบออนไลน์ 

 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน 

 มิติที ่6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ  

๑. กรุงเทพมหานครยังไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
โดยตรง 

๒. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การจัดอบรมและการจัดจำหน่ายสินค้าให้ไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมาย 

• ด้านงบประมาณ  
ไม่ได้รับงบประมาณในหลายโครงการ 

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ  

๑. การส่งเสริมการใช้ช่องทางออนไลน์ในการส่งเสริมทางธุรกิจ เช่น เว็บไซต์, Lazada, Shopee, 
Facebook, Line 

๒. การสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค ด้วยมาตรฐานการรักษาความสะอาดที่รัดกุม 
๓. การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้านการเกษตรการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map 

Online) เครื่องมือที่แสดงผลข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและติดตามข้อมูลการเพาะปลูกและผลผลิต
ด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งปัจจัยการผลิต อุปสงค์ อุปทาน ที่จะตอบโจทย์การช่วยเหลือ และ
แก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทยได้ 

๔.   ควรมีการวางแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยจัดทำ
ระบบซื้อขายออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้า และพัฒนา Bangkok Brand Delivery ให้สามารถรองรับความต้องการ
ของผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างเพียงพอ โดยอาจบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 

๕. ควรมีการวางแผนการช่วยเหลือผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบซื้อขาย
ออนไลน์ได้ 

๖. ควรมีการปรับตัวของบุคลากรเพ่ือให้สามารถทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
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คาดการณ์แนวโน้ม  
• อ่ืน ๆ ผู้บริโภคจะยังคงขาดความเชื่อม่ันที่จะใช้จ่าย ส่งผลให้ภาคธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบ 

 มิติที ่6.2 เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก  

 ปัญหาและอุปสรรค 
• บริหารจัดการ 

1. การดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้องเกิดจากการร่วมมือกันของหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงาน 
ที่สังกัดกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ภาคเอกชน และภาคประชาชนซึ่งยังไม่มีความร่วมมือเท่าที่ควร  

2. การดำเนินการด้านการท่องเที่ยวถูกจำกัดอยู่ภายใต้กรอบภารกิจของกรุงเทพมหานครเพียงบางส่วน
เท่านั้น เช่น ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครยังไม่มีอำนาจตามกฎหมาย
ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้โดยตรง 

3. แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครโดยตรง การพัฒนา ทำนุบำรุง 
แหล่งท่องเทีย่วหรือการปรับปรุงเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยวจึงไม่สามารถดำเนินการ
ได้เท่าที่ควร 

• อ่ืน ๆ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสำรวจพื้นที่ และยังส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ 

ควรมีแผนการทำงานแบบบูรณาการล่วงหน้า โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในการพัฒนาพ้ืนที่
แหล่งท่องเที่ยว และมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การดำเนินงาน
ดำเนินต่อไปได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
อีกท้ังยังทำให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

• อ่ืน ๆ 
ควรมีตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (outcome) ที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อดำเนินการไปแล้ว กรุงเทพมหานครได้

ผลประโยชน์อะไรจากการดำเนินการบ้าง  

คาดการณ์แนวโน้ม  
  - 

มิติที ่6.3 เมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ 

 ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ 

กรุงเทพมหานครไม่ใช่หน่วยงานหลักในการเสนอตัวการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม และนิทรรศการ
นานาชาติ 

• อ่ืน ๆ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้มีการเลื่อน

กำหนดการจัดงานหรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นแบบออนไลน์ 
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ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ 

กรุงเทพมหานครควรเพิ่มบทบาทในการขอเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม นิทรรศการ และจัดงาน
นานาชาติให้มากขึ้น 

คาดการณ์แนวโน้ม 
  - 
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ผลการดำเนินงานแต่ละด้าน 
 

ด้านที่  7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร   
 

  ผลการดำเนินการตัวชี้วัด 

มิต ิ
จำนวนตัวชี้วัด ดำเนินการ 

ไม่ได้ดำเนินการ ผลการดำเนินงานหลัก บรรลุผล อยู่ระหว่าง ไม่บรรลุผล 
   ดำเนินการ  
7.1 กฎหมาย 4 1 3 - - 
7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 4 - 4 - - 
7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 8 - 6 - 2 
7.4 การคลังและงบประมาณ 14 3 10 - 1 
7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 - 4 - - 

                     รวมท้ังสิ้น 34 4 27 - 3 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 11.76 79.41 - 8.82 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร กำหนดตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานหลักไว้จำนวน 34 ตัวชี้วัด หน่วยงานได้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 31 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 91.18
บรรลุผล 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.76 ไม่ได้ดำเนินการ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 8.82 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 27 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 79.41 
 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและตัวชี้วัดสนับสนุน ปรากฏตาม สยป.02  
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 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร  ประกอบด้วย 5 มิติ 7 เป้าหมาย 15 เป้าประสงค์ 34 ตัวชี้วัดหลัก   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 7.1 กฎหมาย (มี 1 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 2 โครงการ 6 กิจกรรม รวมงบประมาณท่ีได้ - บาท/งบประมาณท่ีใช้ - บาท) 
เป้าหมายที่ 7.1.1 กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ขอบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะ (มี 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ขอบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน (มี 1 ตัวชี้วัด) 
1) กรุงเทพมหานครมีการพัฒนากฎหมาย             
ขอบัญญัติ กฎ ระเบียบและคำสั่งต่าง ๆ              
ใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงานอย่างตอเนื่อง 
 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
เสนอขอแก้ไข

กฎหมาย 
ระเบียบ 

ข้อบัญญัติ 
จำนวน 15 ฉบับ 
ได้ดำเนินการแล้ว
เสร็จ จำนวน 5 

ฉบับ 

  กิจกรรมการพัฒนากฎหมาย 
ข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ และ
คำสั่งให้เหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงาน
เสนอปรับปรุงกฎหมาย 
ข้อบัญญัติ และระเบยีบตา่ง ๆ  
ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย (ร้อยละ 40) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

    ✓ 
อยู่ระหว่าง
พิจารณา

ทบทวนร่างแนว
ทางการ

ดำเนินการกับ
ซากยานยนต์ที่
อยู่ในทางสัญจร
ของประชาชน
หรือในท่ีซึ่ง
ประชาชนใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน 

  สนท. มีโครงการพัฒนา
กฎหมายกรุงเทพมหานคร
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
เทศกิจ เพื่อพิจารณา 
ยกร่าง และร่าง แก้ไข 
ปรับปรุงกฎหมาย 
ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ หนังสือ
สั่งการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเทศกิจมีความสอดคล้อง
กับบริบทของสังคม 
นโยบายของผู้บริหารที่มี
การเปลีย่นแปลง โดยมี
เป้าหมายคือเผยแพร่และ
นำไปใช้โดยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจ
อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ร้อยละ 86) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

    ✓ 
อยู่ระหว่างรอ

ประกาศ
กฎกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 

  สนค. มีกิจกรรมยกร่าง
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ
คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอด
รถในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อเสนอต่อสภา
กรุงเทพมหานครออก
ข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานคร
ตามพระราชบัญญัติจดั
ระเบียบการจอดรถในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 10) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้ำประสงค์ ๗.๑.๑.๒ หนวยงานด้านกฎหมายสามารถรองรับการดำเนินงานและใหบริการแกบุคลากรและหนวยงานของกรุงเทพมหานครได (มี 3 ตัวชี้วัด) 
2) มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิของหน่วยงาน
ทางกฎหมายของกรุงเทพมหานคร 
 

1 ฉบับ ไม่ได้ใช้งบประมาณ ✓ 
มีแนวทาง
ขั้นตอน
กฎหมาย 

(ด้านภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูก

สร้าง) จำนวน 
1 ฉบับ 

 
 

  - กิจกรรมการส่งเสริม
ความรู้ทางกฎหมาย 
(การเสริมสร้างความรู้
ทางกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง) (ร้อยละ 
100) 
- กิจกรรมการรวบรวม
ข้อหารือข้อกฎหมายที่
น่าสนใจ หรือท่ีจำเป็น
สำหรับการปฏิบตัิงาน 
เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัตริาชการแก่
หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร  
(ร้อยละ 35) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

3) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรูผ้่านเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด 

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 42 
อยู่ระหว่าง 

ให้หน่วยงาน
พิจารณาส่ง

รายชื่อ
ผู้เกี่ยวข้อง  

เข้าร่วมกิจกรรม 

  กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ด้านกฎหมาย เป็นการ
เพิ่มความรูจ้าก
ข้อเท็จจริงและ 
ข้อกฎหมายจากคำ
พิพากษาศาลปกครอง
ให้แก่ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
ตำแหน่งนิติกร หรือ
เจ้าหน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้อง 

4) ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาและวาง
แนวทางในการออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
กลางท่ีสนับสนุนการดำเนินงานของ
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 50  

อยู่ระหว่างการ
พิจารณา
วิเคราะห์ 
ออกแบบ 

พัฒนาระบบ
ศูนย์ฯ เพื่อให้

เกิดความสะดวก
ในการใช้งาน 

 

  - กิจกรรมการจัดทำ
ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
ของกรุงเทพมหานคร 
เพื่อเป็นศูนย์กลาง 
ให้หน่วยงานสามารถ
สืบค้น ตรวจสอบได้
โดยสะดวก เจา้หน้าท่ี
สามารถปฏิบัตริาชการ
โดยมีข้อมูลด้านกฎหมาย
หรือประกอบการ
พิจารณาได้อยา่ง
ถูกต้อง ครบถ้วน 
 โดยได้รวบรวมข้อมูล 
จัดแบ่งเป็นแตล่ะ



272 
 

   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

สำนัก และลงใน
เว็บไซต์ของ สกค. 
(ร้อยละ 50) 
- กิจกรรมการพัฒนา
และจัดเก็บฐานข้อมลู
ที่มีความสำคัญต่อการ
ปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการ (ร้อยละ 46) 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.1 ทั้งสิ้น 4 ตัวช้ีวัด  1 3 - -  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 



273 
 

   

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล  (ม ี2 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 4 โครงการ 4 กิจกรรม รวมงบประมาณที่ได้ 5,250,300 บาท/งบประมาณที่ใช้ 907,345 บาท) 
เป้าหมายที่ 7.2.1 ผู้บริหารกรุเทพมหานคร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในกระบวนการบริหารจัดการแผนและประเมินผลแผน และกรุงเทพมหานคร
มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์/ด้านต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ (มี 2 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 7.2.1.1 การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการแผน (มี 4 ตัวชี้วัด) 
1) ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านการพัฒนาในด้านการ
บริหารแผนและประเมินผลมคีวามรูต้ามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณทีไ่ด้รับ 
474,800 บาท 

ยังไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

✓ 
สถานการณ์  
โควิด - 19 

ทำให้มีการเลื่อน
การจัดอบรม
ออกไปจนกว่า
สถานการณ ์
จะคลี่คลาย 
ร้อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.โครงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การบริหารแผนยุทธศาสตรส์ำหรบัผู้
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  
- จัดทำคำสั่งสยป. ท่ี 126/2563 
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ 
คณะกรรมการดำเนินงาน และ
คณะกรรมการรับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน  
และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที ่3166/2563 
ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการ
อบรมโครงการเสริมสรา้งความรู้ความ
เข้าใจด้านการบริหารแผนยุทธศาสตร์
สำหรับผู้บรหิารกรุงเทพมหานคร และ
ได้รับการจัดสรรเงินงวดเรียบร้อยแล้ว  
2.โครงการเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจ
ด้านการจดัทำและบริหารแผนสำหรับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการ
ดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่ง เก็บ
รักษาเงิน โครงผู้บริหาร อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปลัดและรองปลดั-
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปดิงานและเป็น
เกียรตเิข้าร่วมงานอบรม โครงนักวิเคราะห์ 
ได้รับอนมุัติเปลี่ยนแปลงโครงการ ณ วันท่ี 
18 กุมภาพันธ์ 2564 และไดจ้ัดทำ
หนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ด่วนท่ีสุด ที่ กท 0502/326 ลงวันท่ี 9 
มีนาคม 2564 เพื่อเวียนแจ้งสำนกั/ส่วน
ราชการ และสำนักงานเขต เพื่อขอรายชื่อ
ผู้เข้ารับการอบรม และอยูร่ะหว่างการ
ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะ
อำนวยการ คณะทำงานฯลฯ และจัดทำ
คำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
เข้ารับการอบรม เพื่อเสนอให้ปลัด
กรุงเทพมหานครลงนาม 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

3. กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่าย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรุงเทพมหานคร 
- รวบรวมรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านแผนของ
หน่วยงานต่าง ๆ และคดัเลือกช่องทาง
สื่อสารของเครือข่าย เนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19 จึงเลื่อนการประชุมเครอืข่ายฯ 
ออกไปก่อน แต่อาจปรับเปลี่ยนรปูแบบ 
โดยการให้แสดงความคิดเห็นผ่านทาง 
Google Form 

2) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมี
แผนยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 
 

ร้อยละ 100 
 

งบประมาณทีไ่ด้รับ 
4,775,500 

งบประมาณที่ใช้ไป 
907,345 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 
ร้อยละ 50 

 

  1. กิจกรรมการตรวจสอบ ปรับปรุงและ
สนับสนุนการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผน
ยุทธศาสตร์และ/หรือการพัฒนาเมือง 
- จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ เพื่อจดัทำ
ข้อมูล และร่วมพิจารณาค่ามาตรฐาน
ตัวช้ีวัดการพัฒนาเมืองของ
กรุงเทพมหานคร  
- ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานเมืองทั้งในระดับ ประเทศ และ
ระดับสากล เพื่อกำหนดรายการขอ้มูล 
ที่ต้องดำเนินการจดัหา จัดทำ จดัเก็บและ
เผยแพร่ในระบบฐานข้อมูลตัวช้ีวัดระดับเมือง 
ทบทวนวรรณกรรมตัวช้ีวัดมาตรฐานการ
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาเมือง และหารือกับผู้พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดเมือง เพื่อปรับปรุงระบบ
ให้สอดคล้องกับผู้ใช้ ตาม 
http://data.bangkok.go.th/ 
group/kpisbangkok 
2. โครงการจัดทำแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2566-2570) สรุปดังนี ้
(1) ผอ. กยบ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลางและขอบเขตของงาน
จ้างท่ีปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2566-2570) ตามหนังสอืท่ี กท
0502/1569 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2563  
(2) ผอ.กยบ อนุมัติใช้รายละเอียด
ข้อกำหนดราคากลางและขอบเขตของงาน
จ้างทีปรึกษาโครงการฯ ตามหนังสือท่ี กท
0502/1609 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2563  
(3) ผอ.กยบ. เห็นชอบจ้างท่ีปรึกษา
โครงการฯ รายละเอียดตามหนังสอืท่ี กท
0502/1634 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2563  
(4) ผอ.กยบ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
จ้างท่ีปรึกษาฯ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร 
ที่ 34/2564 ณ วันท่ี 25 พฤศจกิายน 
2563  
(5) สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยื่นข้อเสนอ
โครงการฯ เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 25663 
(6) ผอ.กยบ อนุมัตสิั่งจ้างท่ีปรึกษา
โครงการฯ รายละเอียดตามหนังสอืท่ี กท
0502/1778 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 
2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง
ที่ปรึกษาโครงการฯ ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 
2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 
56/2564 ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2563  
(7)  ลงนามสญัญาจ้างท่ีปรึกษาโครงการฯ 
เลขท่ี 22-1-64 วันท่ี 28 ธันวาคม 
2563 ที่ปรึกษาดำเนินงานตามสญัญา 
ดังนี้  
1. ส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้แก่ รายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 1 จำนวน 10 ชุด เมื่อวันท่ี 27 
มกราคม 2564 
2. จัดสัมมนานักวเิคราะห์-นโยบายและ
แผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 วนั วันท่ี 
2-3 ก.พ. 64 3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) ฉบับปรับปรุง ครบท้ัง 7 
ด้านที่ปรึกษาดำเนินงานตามสัญญา ดังนี ้
(1) สง่มอบงานงวดที่ 2ได้แก่ โครงร่าง
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง 
จำนวน 5 ชุดและรายงานความกา้วหน้า
การดำเนินงานโครงการครั้งท่ี 2 จำนวน 
20 ชุด วันที่ 27 เม.ย. 64  
(2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน เพื่อจดัทำ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) และ
แผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2566 ครบทั้ง 7 ด้าน  
(3) จัดสมัมนารา่งแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง  
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทน
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกภาคเอกชน 
และผู้แทนภาคประชาสังคม 
3. กิจกรรมตรวจสอบการนำตัวช้ีวัดจาก
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่แผนของ
หน่วยงาน 
- ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัตริาชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564  
มีจำนวนทั้งสิ้น 231 ตัวช้ีวัด หนว่ยงาน
ของกรุงเทพมหานครนำไปบรรจุใน
แผนปฏิบัตริาชการประจำปี พ.ศ. 2564 
ของหน่วยงาน จำนวน 212 ตัวช้ีวัด  
คิดเป็นร้อยละ 91.77 และมีตัวช้ีวัดที่
หน่วยงานไมไ่ด้ดำเนินการ จำนวน 19 
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 8.23 เนื่องจาก
โครงการส่วนใหญ่ที่สนับสนุนตัวช้ีวัดไมไ่ด้
รับการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 
0502/0383 ลว. 22 มี.ค. 2564) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

เป้ำประสงค์ที่ 7.2.1.2 การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ (มี 2 ตัวชี้วัด) 
3) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)  ระดับความสำเร็จของการนำผลการประเมินมา
พัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานของ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 2  
ในด้าน 1-6 
ร้อยละ 40 

 
 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 

 ✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

อยู่ระหว่างออก
แบบสอบถาม

ร่วมกับ
สำนักงานเขต 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินผล
แผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานครเชิงรุก 
- ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผล
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อช้ีแจง
กรอบการทำงานติดตามประเมินผล
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และกำหนด
ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในระดบัด้าน
และมติิตามภารกจิของส่วนราชการ 
รวมทั้ง พิจารณาแบบฟอร์มการรายงาน 
- ทำหนังสือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบครึ่ง
ปีงบประมาณ (1 ตลุาคม 2563 -  
31 มีนาคม 2564) ในด้านและมติิ 
ที่รับผิดชอบ 
1. โครงการประเมินผลแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 -2564) ระยะ
สิ้นสุดแผน 
- เนื่องจากไม่ได้จัดสรรงบประมาณ
ดำเนินการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2564 ทำใหต้้องปรับแผนดำเนินการ โดย
เป็นการดำเนินการของสำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล  ซึ่งมีแบ่งการดำเนินงาน
เป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) การติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามดัชนีช้ีวัด 
ที่กำหนดไว้ในแผนซึ่งมี 31 ดัชนี โดย
กำหนดให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักในแต่ละ
ยุทธศาสตร์เป็นผู้รวบรวมข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน และรายงานในระบบตดิตาม
ประเมินผลพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้งูอายุ 
(app.bangkok.go.th/elder) เพื่อใช้ใน
การสรุปผลการดำเนินงานในระยะสิ้นสดุ
แผน ๒) การติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายในภาพรวมของ
แผน ซึ่งกำหนดการประเมินใน ๒ 
ส่วนย่อย ได้แก่ 
๒.๑ การประเมินดัชนีความสุขของ
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร   
๒.๒ การประเมินคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งสองส่วนจะ
ดำเนินการประเมินผลจากการสอบถาม
โดยใช้แบบสอบถามจากผูสู้งอายุใน
กรุงเทพมหานคร โดยจะดำเนินการ
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

 
 

ร่วมกับสำนักงานเขตทุกสำนักงาน ได้
ดำเนินการออกแบบสอบถามและกำหนด
จำนวนกลุ่มตัวอยา่งในการดำเนินการ 
และทบทวนแบบสอบถามร่วมกับ
สำนักงานเขต 

  รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.2  ทั้งสิ้น 4 ตัวช้ีวัด  - 4 - -  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล (ม ี2 เป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ 8 ตัวชี้วัด 3 โครงการรวมงบประมาณที่ได้รับ 153,160,910 บาท/งบประมาณท่ีใช้ 11,847,545  บาท) 
เป้าหมายที่ 7.3.1 ทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่เชื่อม่ันของประชาชน  (มี 1 เป้าประสงค์  2 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เป็นมีอาชีพ (มี 2 ตัวชี้วัด) 
1) ร้อยละความสำเรจ็ในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานครตามหลักสมรรถนะ
มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 
 

ร้อยละ 50 
 
 

 

งบประมาณที่
ได้รับ  

153,160,910 
บาท 

งบประมาณที่ใช้ 
11,847,545

บาท 

 ✓ 

 

  ใช้งบประมาณในการดำเนินงานแล้ว 
จำนวน 11,847,545 บาท โดยได้
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครตามหลักสมรรถนะ
มุ่งสู่ความเปน็มืออาชีพ จำนวน 273 ราย 
คิดเป็น ร้อยละ 1.36 (จำนวน 
20,114 อัตรา)  

2) ความสำเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 ✓ 

 

  สำนักงาน ก.ก. ใช้ตัวช้ีวัด “ระดับ
ความสำเร็จของการสร้างกลไกป้องกัน
การทุจริตใน อนาคตควบคู่ไปกับสร้าง
และพัฒนากลไกบรหิารความเสีย่ง
ด้านทุจริต” โดยผลการดำเนินงาน
กำลังรวบรวมปญัหา ข้อเสนอแนะและ
ความต้องการในการสร้างกลไกป้องกัน
การทุจริตและการพัฒนากลไกบรหิาร
ความเสีย่งด้านทุจรติจากทุกหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าหมายที่ 7.3.2 กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคลที่เข้มแข็ง เอื้อต่อความเป็นธรรม สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนบุคคลของ
ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถสูง และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ (มี 3 เป้าประสงค์  6 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 7.3.2.1 ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง และโครงสร้างอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง (มี 1 ตัวชี้วัด) 
3) ความสำเร็จของการทบทวนและปรับปรุงกรอบ
อัตรากำลังและโครงสร้างกรอบอัตรากำลังให้ม ี
ความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 70 
 
 

 
 

 
 

  ✓ 
(หน่วยงานไม่ได้รับ

งบประมาณ) 
 

 

เป้าประสงค์ที่ 7.3.2.2 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความหยืดหยุ่น คล่องตัว และสนับสนุนการบริหาร
ราชการ (มี 4 ตัวชี้วัด) 
4) อัตราการสญูเสยีบุคคลการระหว่างอายุราชการ ไม่เกิน 

ร้อยละ 20 
งบประมาณที่ได้รับ   

99,600 บาท 
งบประมาณที่ใช้ 

0 บาท 

 ✓ 
 

  สำนักงาน ก.ก. ได้ดำเนิน
โครงการที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จตัวช้ีวัด จำนวน 2 
โครงการ ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่
ระหว่างการศึกษา สำรวจ
ข้อมูล และรวบรวมข้อมูล 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

5) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบทดแทน
ตำแหน่งท่ีตอบสนองการมุ่งสู่ความเป็นมหานครน่า
อยู่อย่างยั่งยืน 

ร้อยละ 50 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
 

  เลือกดำเนินการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการเขต เพื่อกำหนด
เกณฑ์การคัดเลือกผู้มี
ศักยภาพในการสืบทอด
ตำแหน่ง กำลังดำเนินการ
สอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารเพื่อนำมาวิเคราะห์
ต่อไป 

6) ความสำเร็จของการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและระบบราชการกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
 

  อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือ
รายงานผลการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผล ร่างบัญชี
เงินเดือน พร้อมแนวการ
ปฏิบัติ เสนอปลัด-
กรุงเทพมหานครและผู้ว่า-
ราชการกรุงเทพมหานคร 

7) ระดับความสำเรจ็ในการสรรหา คัดเลือก และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับงาน และ 
มีศักยภาพสูง 

ร้อยละ 100 
จำนวนสายงาน

ที่กำหนดจะ
ดำเนินการในปี
งบ ประมาณ 
พ.ศ. 2564 

    ✓ 
(หน่วยงานไม่ได้รับ

งบประมาณ) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 7.3.2.3 ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง และโครงสร้างอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง (มี 1 ตัวชี้วัด) 
8) ความสำเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูล 
สารสนเทศด้านทรัพยากรบคุคลและระบบราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
 

✓ 

 

  สำนักงาน ก.ก. ได้พัฒนา
พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศลูกจ้างประจำ
เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันกำลัง
อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูล
ลูกจ้างประจำ 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.3 ทั้งสิ้น 8 ตัวช้ีวัด  - 6 - 2  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

มิติที่ 7.4. การคลังและงบประมาณ (มี 1 เป้าหมาย 5 เป้าประสงค์ 14 ตัวชี้วัด 27 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 11,387,180 บาท/งบประมาณที่ใช้ 32,480 บาท) 
เป้าหมายที่ 7.4.1. กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร  
(มี 5 เป้าประสงค์ 14ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ( มี 5 ตัวชีว้ัด) 
1) มีการปรับปรุงระบบข้อมูลฐานภาษีให้เป็น
ปัจจุบัน 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ52.36 

  
 

 
 

จำนวนบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
และห้องชุดของกรุงเทพมหานคร 
ทั้งหมด 5,373,728 รายการ จำนวน
บัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้อง
ชุดที่ได้รับการสำรวจและปรับปรุงตั้งแต่  
1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 
2564 จำนวน 2,802,812 รายการ 
คิดเป็นร้อยละ 52.16 ของบัญชี
รายการทีด่ินและสิ่งปลูกสร้างและห้อง
ชุดของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 

2) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได ้
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
ของประมาณการ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 
15.09 

 

  ประมาณการรายรับ 4 ภาษี 6,723 
ล้านบาท จัดเก็บได้ 1,014.30 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 15.09 ของ
ประมาณการ 

3) มูลค่าทรัพย์สินท่ีถูกปล่อยว่างมิได้ใช้ประโยชน์ 
(Idle Assets) ต่อมลูค่าทรัพยส์ินทั้งหมดของ
กรุงเทพมหานคร  
 
 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 1.98 
(ปี 2563) 

 

  อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมลูมลูค่า
ทรัพย์สิน และการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ของ กทม. 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

4) ร้อยละของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างชำระลดลง 
 
 
 

มีการชำระภาษีค้าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของยอดลูกหนี้

ภาษี 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ ✓ 
ร้อยละ 
16.16 

   ยอดลูกหนีภ้าษี 3 ภาษีคา้งชำระ  
1 ต.ค. 63 = 373,702,217.52 
ยอดลูกหนี้ท่ีจดัเก็บได้ ณ. 31 มี.ค. 64 
= 60,408,637.91 คดิเป็นร้อยละ 
16.16 

5) มีการจดัเก็บรายได้จากภาษีท้องถิ่นใหม่หรือ
ค่าธรรมเนียมใหม่ที่มีการจดัเก็บจริง 
 
 
 

1 ประเภท ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 40 

  ยกร่างข้อบัญญตัิ การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมจอดรถในเขต
กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว  
อยู่ระหว่างนำเรียน ป.กทม. เพื่อนำเข้า 
คกก.กลั่นกรองกฎหมายก่อนนำเขา้สภา 
กทม. พิจารณาอนุมัติ หากสภาอนุมัติ
แล้ว จะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 
(หากสภาไม่อนุมตัิภายใน 18 พ.ย. 64 
กฎกระทรวงจะหมด อายุ และจะไม่
สามารถออกข้อบัญญัตไิด้)  

 

 

. 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.2  นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ 2565 ( มี 1 ตัวชี้วัด) 
6) ร้อยละของความพร้อมในการเตรียมการนำ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ 
 
 
 

ร้อยละ 100 งบประมาณที่ได้รับ 
10,991,500 

บาท 
ยังไม่ได้ใช้

งบประมาณ
 

 
 

✓ 
ร้อยละ ๔0 

 
 
 

 
 
 

ร้อยละ ๔0 
 

 
 
ร้อยละ ๔0 

  ได้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้  
๑. ทบทวนกฎหมาย/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดย  สงม. ได้ดำเนินตาม
ตัวช้ีวัด ดังนี ้
ระดับความสำเร็จในการจัดทำระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนด
ประเภทรายรับ-รายจา่ยและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. .......  
๒. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำ
ระบบการจัดการงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน ของสำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร 
๓. ระดับความสำเร็จการจัดทำแผน
งบประมาณระยะปานกลาง 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุสาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.3  กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ( มี 2 ตัวชี้วัด) 
7) ร้อยละของจำนวนเงินท่ีมีการกนัเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบไม่มี
หนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการ
พาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)  

ไม่เกินร้อยละ 4 
ของงบประมาณ
หลังปรับโอน ณ 

สิ้นเดือน
กันยายน 
2564 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
รอการประเมิน 

ณ สิ้นเดือน
กันยายน 
2564 

  สงม. ไดด้ำเนินการ
ตามมาตรการมีการ
เร่งรัดติดตาม
งบประมาณของทุก
หน่วยงานให้สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได ้

8) สัดส่วนภาระชำระหนี้ต่อรายได้เฉลีย่ของ
กรุงเทพมหานคร 

 
 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ ✓ 
 

   ประมาณการภาระหนี้ 
เงินต้น+ดอกเบี้ยป6ี3 
= 463,979,747 
บาท รายได้เฉลีย่ 
กทม. 3 ปี (61-62-63) 
110,359,090,89
5 บาท คิดเป็นร้อยละ 
0.42  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.4 ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายใน ให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  ( มี 4 ตัวชี้วัด) 
9) จัดทำรายงานฐานะทางการเงินแบบองค์รวมของ
กรุงเทพมหานคร (Consolidated BMA’s 
Financial Reports) ได้ภายในกำหนด 
 

ภายใน 3 เดือน
หลังจากวันสิ้นสุด

ปีงบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับ 
194,880 บาท 
งบประมาณที่ใช้
32,480 บาท 

 

✓ 
 

   จัดทำรายงานทางการเงินเสร็จภายใน  
3 เดือน แต่โครงการจา้งเหมาบรกิาร
รายบุคคลเพื่อปฏิบตัิงานด้านการบัญช ี
ยังดำเนินต่อไปถึงสิ้นป ี

10) มรีะบบงบประมาณรายจ่ายและควบคมุการ
เบิกจ่ายแบบเป็นองคร์วมของกรุงเทพมหานคร 
 

มีการจัดทำรายงาน
ข้อมูลการเงินการ

คลัง 1 ฉบับ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ✓ 
ร้อยละ 75 

  ดำเนินการจัดทำแล้ว อยู่ในระหว่างรอ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

11) ร้อยละของหน่วยงานท่ีได้รับการตรวจสอบ
รายงานทางการเงินตามแผนการตรวจสอบประจำป ี
 

ร้อยละ 60 งบประมาณที่ได้รับ 
200,800 บาท  
(จำนวน 2 โครงการ 
1 กิจกรรม ในระบบ 
BMA Digital Plans 
โดยเป็น 

 ✓ 
ร้อยละ  
64.86 

 

  ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม ๒๕๖4 
สำนักงานตรวจสอบภายในวางแผนท่ีจะ
ตรวจสอบบญัชีและการเงินของหน่วยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 74 
หน่วยงาน ซึ่งเข้าตรวจสอบแล้ว 48 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 64.86 ในจำนวนดังกล่าว
เป็นหน่วยงานหลักท่ีต้องจดัทำและส่ง
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

1. ค่าใช้จ่ายในการ
สร้างเมล็ดพันธ์ุ
เครือข่ายนัก
ตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน 
(66,200 บาท) 
2. โครงการสมัมนา 
Financial Forum 
(134,600 บาท) 
3. กิจกรรมการ
พัฒนาเครือข่าย
วิชาชีพตรวจสอบ
ภายในกับองค์กรอืน่  

ยังไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 

รายงานทางการเงินประจำเดือน จำนวน 
9 แห่ง ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในไดเ้ขา้
ตรวจสอบแล้วท้ังหมด คดิเป็น  
ร้อยละ 100 
 

12) ร้อยละของทะเบยีนความเสีย่ง (Risk 
Register) ของกรุงเทพมหานครได้รับการปฏิบัติ
ตามแผน 
 

ร้อยละ 30  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
มี 1 โครงการ 1 
กิจกรรม คือ 
1. โครงการบูรณา
การคลังข้อมลูกลาง
สำหรับวเิคราะห์ 
ติดตาม และ
ประเมินความมี
ประสิทธิผลของ
ทะเบียนความเสี่ยง

 ✓ 
ร้อยละ  
59.34 

 

  ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม ๒๕๖4 
ประเด็นการควบคมุในทะเบียนความเสีย่ง
ที่ได้รับการประเมินความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมหรือการจัดการความเสีย่ง
โดยผู้ตรวจสอบภายใน และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องปฏิบัติตามการควบคมุทีร่ะบุไว้
ในแผนฯ จำนวน305 ประเด็น ของ
ประเด็นการควบคมุทั้งหมดในทะเบียน
ความเสี่ยง 514 ประเด็น (๑๓ ความเสี่ยง)  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

ของกรุงเทพมหานคร 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
2. กิจกรรมการให้
ข้อเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาหรือปรับปรุง
ประสิทธิผลของ
ทะเบียนความเสี่ยง
ของกรุงเทพมหานคร 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

 

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.5  กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังท่ีชัดเจนเพื่อรองรับการชยายตัวของเมือง (มี 2 ตัวชี้วัด) 
13) จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee) และกำหนดนโยบายด้านการ
ตรวจสอบและสร้างคณุค่าเพิม่แกอ่งค์กร 
 

1 คณะ ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

   ✓ 
เนื่องจากกระทรวง  
การคลังได้ออกหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เกี่ยวกับ
การจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยหน่วยงาน 
ที่จะจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีการ
บริหารจดัการในรูปของ
คณะกรรมการ (Board) 
เท่านั้น ซึ่งกรุงเทพมหานคร
ไม่ได้มีโครงสร้างการ
บริหารในลักษณะดังกล่าว 
ทำให้ไม่สามารถจดัตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ 

ผลการดำเนินงานในปี 2563 
๑. สำนักงานตรวจสอบภายในได้จดัทำร่าง
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบ
ภายในของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว 
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับท่ี ๒) ได้กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐที่จะจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ต้องมีการบรหิารจดัการ 
ในรูปของคณะกรรมการ (Board) เท่านั้น  
๓. สำนักงานตรวจสอบภายในไดห้ารือ
ประเด็นดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการกับ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังและได้
เสนอปลดักทม.ให้มีหนังสือขอหารือเรื่อง
ดังกล่าวอย่างเป็นทางการไปที่กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลังเรยีบร้อยแล้ว ผลปรากฏ
ว่า กรมบัญชีกลางได้ตอบกลับมาวา่ กำลัง
อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางหรือความ
เป็นไปได้ในการดำเนินการ ตามขอ้สังเกต
ของกรุงเทพมหานคร 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้ดำเนินการ 
(ระบุสาเหตุ) 

 

14) มีการดำเนินการตามนโยบายทางการคลังของ
กรุงเทพมหานคร 
 

ร้อยละ 100 ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 ✓ 
ร้อยละ 55 

   

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.4  ทั้งสิ้น 14 ตัวช้ีวัด  3 10 - 1  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก 
 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

มิติที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ (มี 1 เป้าหมาย 4 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 13 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับ 296,712,400 บาท/งบประมาณท่ีใช้ 1,600,200 บาท) 
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART 
SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ (SMART CITY) (มี 4 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชนและ/หรือ มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการให้บริการประชาชนระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ และ/หรือ
ภาคเอกชน (มี 1 ตัวชี้วัด) 
๑) ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการ
ประชาชนและ/ หรือเช่ือมโยงข้อมูล ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
 

ร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณที่ได้รับ 
140,072,300

บาท 
ยังไม่ได้ใช้

งบประมาณ
 

 ✓ 
ร้อยละ 32 

 
 

  อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ 5 
โครงการ คือ  
1. โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขอ
อนุญาตของกรุงเทพมหานคร 
(BMA OSS) 
- โครงการอยู่ระหว่างเสนอ ผอ.สยป.  
ให้อนุมัติจ้าง 
คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 25 
๒. โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการ 
เพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ ่
- โครงการอยู่ระหว่างเสนอ ผอ.สยป.  
ให้อนุมัติจ้าง 
คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 25 
๓. โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ  
- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติจ้าง 
คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 30 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก 
 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

๔. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบ
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตวั
ประชาชน จำนวน ๑๐ สำนักงานเขต 
- โครงการอยู่ระหว่างพิจารณาผลการ
ประกวดราคา 
คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 30 
5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระ
ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำ หรบัน้ำมัน 
เบนซินและนำ้มันที่คลา้ยกันน้ำมนัดีเซล
และน้ำมันท่ีคล้ายกันและก๊าซปโิตรเลยีม
จากสถานการค้าปลีก 
- โครงการอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 2  
คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 50  

เป้าประสงค์ที่ ๗.5.๑.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและ
ตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น (มี 1 ตัวชี้วัด) 
2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ 
ปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมลูเพือ่สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและ 
ระดับกรุงเทพมหานคร 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณที่ได้รับ
63,506,600 

บาท 
งบประมาณที่ใช้ 
1,600,200

บาท 
 

 ✓ 
ร้อยละ 41.2 

 

  อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ 4 
โครงการ คือ  
๑. โครงการศึกษาและวิเคราะห์
สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงาน
ตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร 
ระยะที่ ๑  
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก 
 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

- โครงการอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจ
รับงานงวดที่ 7 เพื่อนำแนวทางการทำ 
Digital Transformation ตามผลการศึกษา  
คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 50 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีการศึกษา 
- ที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์
และออกแบบรายงาน งวดที่ 1 เรยีบร้อย
อยู่ระหว่างขอเบิกจ่ายงานงวดที่ 1   
คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 66 
3. โครงการพัฒนาระบบยืนยันและ 
ตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล 
- โครงการอยู่ระหว่างจัดทำประชาพิจารณ์
คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 30 
4. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร 
- โครงการอยู่ระหว่างเตรียมจดัประชุม
ร่วมกันกับผูร้ับจ้างและสำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล เพื่อศึกษาออกแบบและ
พัฒนาระบบ รวมทั้งจัดประชุมส่วนราชการ
กรุงเทพมหานคร เพื่อระดมความคิดเห็น 
คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 30 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก 
 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

เป้าประสงค์ที่ ๗.5.๑.3 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร  
(มี 1 ตัวชี้วัด) 
3) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารที่มีคณุภาพและมปีระสิทธิภาพ 
ที่เหมาะสมกับภารกิจของการบรหิารจัดการเมือง 
 
 
 

ร้อยละ 50  
ของประสิทธิภาพ 

งบประมาณที่ได้รับ 
92,620,000 

บาท 
ยังไม่ได้ใช้

งบประมาณ
 

 ✓ 
ร้อยละ 45 
ของโครงการ 

 

  อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ 2 
โครงการ คือ  
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ 
บริหารจดัการความมั่นคงของศูนย์ข้อมูล
และเครือข่ายสื่อสารกรุงเทพมหานคร 
- โครงการอยู่ระหว่างคณะกรรมการ
รายงานผล TOR  
คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 50 
2. โครงการจัดหาซอฟต์แวรล์ิขสทิธ์ิ
สำหรับศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร  
- โครงการอยู่ระหว่าง  
การจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 
คิดเป็นความสำเร็จ ร้อยละ 70 

เป้าประสงค์ที่ ๗.5.๑.4 มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด (มี 1 ตัวชี้วัด) 
4) บุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการตาม
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพและมาตรฐานสากล 
 

ร้อยละ 50  
ของบุคลากร 

งบประมาณที่ได้รับ 
513,500 บาท 

ยังไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 

 ✓ 
ร้อยละ 40 
ของโครงการ 

 

  อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ 2 
โครงการ คือ  
๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบตัิงานด้าน
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก 
 

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่บรรลุ 
(ระบุ

สาเหตุ) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

(ระบุ
สาเหตุ) 

 เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพด้านไอที 
- โครงการอยู่ระหว่างรวบรวมเสนอรายชื่อ
ผู้เข้ารับการอบรม  
คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 40 
2. โครงการฝึกอบรมมาตรฐานและการ
ควบคุมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้กับ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
- โครงการอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับ
การอบรม  
คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 40 

รวมตัวชี้วัดมิติที่ 7.5 ทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด  - 4 - -  
รวมตัวชี้วัดด้านที่ 7 ทั้งสิ้น 34 ตัวช้ีวัด  4 27 - 3  
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สรุปวิเคราะห์ผลดำเนินการระดับด้าน  
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 256๔ ด้านการบริหาร 

จัดการเมืองมหานคร  ในภาพรวมยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยภายใน  
คือ หลายหน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีการลดทอนความเข้มข้นของตัวชี้วัดลงอยู่ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ 
ของหน่วยงาน และปัจจัยภายนอก คือ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการประกาศใช้
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่นำมาสู่มาตรการการทำงานที่บ้าน จึงส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากระบบการทำงาน และทรัพยากรของกรุงเทพมหานครยังไม่ได้รองรับอย่างเพียงพอ รวมถึง
การงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนหมู่มากท่ีสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ทำให้มีการชะลอโครงการ/กิจกรรม หรือ
ลดทอนเป้าหมายลง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการประเมินความสำเร็จของมหานคร 

มิติที่ 7.1 กฎหมาย  
ผลการดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรุงเทพมหานครมีการพัฒนากฎหมาย ขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ

และคำสั่งต่าง ๆ ใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงานอย่างตอเนื่อง 

มิติที่ 7. 2 การบริหารแผนและประเมินผล  
ผลการดำเนินงานในมิติการบริหารแผนและประเมินผลมีการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจของ

หน่วยงานเข้าสู่เป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)     

มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล  
 การบริหารทรัพยากรบุคคลถือว่ามีความสำคัญมากถ้าบุคคลากรมีสมรรถนะที่มีความเป็นอาชีพก็จะเป็นการ
สนับสนุนให้เกิดการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
การบริหารทรัพยากรบุคคลมีเป้าหมายหลักตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เป้าหมาย ได้แก่ 
ทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน 
และกรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคลที่เข้มแข็ง เอ้ือต่อความเป็นธรรม สามารถสร้างสมดุลระหว่าง
ชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถสูงและสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ ซึ่งผลการดำเนินงานยังไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่กำหนดได้ บางโครงการกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน บางโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ 
หรือแม้แต่บางโครงการเมื่อดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ 
ของเป้าหมายที่กำหนดได้ เนื่องเป็นโครงการที่วัดกระบวนการทำงานเท่านั้น 

มิติที่ 7.4  การคลังและงบประมาณ  
การดำเนินงานตามเป้าประสงค์ท่ี 7.4.1.1 กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บรายได้เพียงร้อยละ 19.09 

ของยอดประมาณการรายได้จัดเก็บเองเท่านั้น สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก 1) รัฐบาลลดอัตราจัดเก็บภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้างลงร้อยละ 90 และให้จัดเก็บเพียงร้อยละ 10 2) รัฐบาลได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 และสามารถผ่อนชำระได้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 3) การบรรเทาการชำระภาษ ี
ตามมาตรา 97 ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในกรณีท่ีผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษี 
ในจำนวนที่สูงกว่าจำนวนภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงชำระในปีก่อน และ 4) สภาวะ
เศรษฐกิจที่ซบเซาต่อเนื่องและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  

สำนักการคลังอยู่ในระหว่างการยกร่างข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร
คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาได้ภายใน 18 พฤศจิกายน 2564 มิฉะนั้น กฎกระทรวงจะหมด 
อายุ และจะไม่สามารถออกข้อบัญญัติได้  ส่วนการดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพย์สินและแผนการลงทุนของ
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กรุงเทพมหานคร และนโยบายการเงินการคลังนั้น สำนักการคลังติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ  
เป็นระยะ ๆ   

การดำเนินงานตามเป้าประสงค์ท่ี ๗.๔.๑.๒   สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครอยู่ในระหว่างการจัดทำ
ระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง และการจัดทำระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับรายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. .... 

การดำเนินงานตามเป้าประสงค์ท่ี 7.4.1.3 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเร่งรัดติดตาม
งบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ สัดส่วนภาระชำระหนี้ต่อรายได้เฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร
ร้อยละ 0.42  

การดำเนินงานตามเป้าประสงค์ท่ี 7.4.1.4 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักการคลังสามารถจัดทำ
รายงานทางการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เสร็จภายในกำหนดเวลา 
90 วันเช่นปีที่ผ่านมา  ในส่วนของการตรวจสอบภายในนั้น สำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบ
รายงานทางการเงินของหน่วยงานในกรุงเทพมหานครได้ตามแผนการตรวจสอบ  

การดำเนินงานตามเป้าประสงค์ท่ี 7.4.1.5 กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพ่ิมแก่องค์กรได้ เนื่องจากกระทรวงการคลัง
ได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยหน่วยงานที่จะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ (Board) 
เท่านั้น ซึ่งกรุงเทพมหานครไม่ได้มีโครงสร้างการบริหารในลักษณะดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ สำนักงานตรวจสอบภายในได้หารือประเด็นดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการกับกรมบัญชีกลา ง
กระทรวงการคลังและได้เสนอปลัดกทม.ให้มีหนังสือขอหารือเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการไปที่กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางหรือความเป็นไปได้ในการดำเนินการ  
ตามข้อสังเกตของกรุงเทพมหานคร 

มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การดำเนินงานในมิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาและผลักดันกรุงเทพมหานคร

ให้สามารถให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART Service) เพ่ือสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และบริหารจัดการเมืองด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือนำไปสู่การเป็น Smart City และเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว จึงได้กำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถสนับสนุน
การดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 35 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับงบประมาณ
เพ่ือดำเนินการ 13 โครงการ เป็นเงิน 296,712,400.-บาท (สองร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญคือ  

1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุน 
การตัดสินใจของผู้บริหาร ได้แก่ การศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
กระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานครระยะท่ี ๑  

2. การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บริการประชาชน ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขอ
อนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)  

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง ได้แก่ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร
สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก 
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4. การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที 

แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินงานในมิตินี้มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการให้บริการประชาชนในเรื่องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎร
และบัตรประจำตัวประชาชน เพ่ือรองรับการทำงานที่มากข้ึน ในขณะที่การดำเนินงานในส่วนของการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างปลอดภัย รวมทั้งการจัดระบบข้อมูลและเครือข่ายงานระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้และใช้ทรัพยากรทางข้อมูลร่วมกันยังไม่มีการดำเนินงานมากนัก  
ทำให้การพัฒนาระบบให้เป็นเครื่องมือในการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ และคาดการณ์ยังไม่สามารถทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การบริหาร
งบประมาณและการเงิน และภาพรวมของการดำเนินงาน 
 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาระยะต่อไปในระดับด้าน  

มิติที่ 7.1 กฎหมาย 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ โครงสร้างหน่วยงานไม่เอ้ืออำนวยในการดำเนินงานเชิงรุก  
• ด้านกฎหมาย  ข้อจำกัดในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบ ที่สามารถดำเนินการได้เพียงนำร่าง

กฎหมาย ข้อบัญญัติ ตามที่หน่วยงานเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ผลสำเร็จของการพัฒนากฎหมายฯ 
จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของหน่วยงาน  

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ ควรพิจารณาปรับโครงสร้างของหน่วยงานในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจ 

ด้านกฎหมายให้สามารถทำงานเชิงรุกมากขึ้น 

คาดการณ์แนวโน้ม  
• บริหารจัดการ เมื่อหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการภารกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงาน

จึงควรพิจารณาและนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท และสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนงาน เพ่ือให้กฎหมายมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 

ปัญหาและอุปสรรค 
• การบริหารจัดการ 

- การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ทำให้การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ถูกชะลอ/
เลื่อนการดำเนินการออกไป  

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ 

-  การจัดอบรม ควรดำเนินการผ่านระบบออนไลน์แทนการดำเนินงานตามปกติ 
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คาดการณ์แนวโน้ม  
• บริหารจัดการ 

การดำเนินงานมีแนวโน้มเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงควรปรับวิธีการทำงานใหม่เพ่ือให้สามารถทันต้อสถานการณ์ปัจจุบัน 

 มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปัญหาและอุปสรรค  
• ด้านบริหารจัดการ  เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงทำให้ต้อง

ชะลอการดำเนินโครงการที่มีลักษณะการรวมกลุ่ม เช่น การอบรม การสัมมนา เป็นต้น เพ่ือเป็นการดำเนินตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทางราชการกำหนด ซึ่งจะอาจทำให้ไม่สามารถดำเนิน
โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ ส่งผลให้ตัวชี้วัดไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย  

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ 

 ปัญหาและอุปสรรค  
• ด้านกฎหมาย ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้เนื่องจากนโยบายของผู้บริหาร 

 มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัญหาและอุปสรรค  
• บริหารจัดการ การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อใช้วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล อาจยังไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงานได้ 
• ด้านกฎหมาย ในการพิจารณาคดีความกฎหมายบางเรื่องยังไม่สามารถนำหลักฐานในทางเทคโนโลยีมา

บังคับใช้    

ข้อเสนอแนะ   
• บริหารจัดการ การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บริการประชาชนควรมีการบริหารระบบ

สำรองจข้อมูลสารสนเทศในยามฉุกเฉิน การพัฒนาระบบความม่ันคงหรือความเป็นส่วนตัวของประชาชนที่มีความ
พร้อมและน่าเชื่อถือ 

• ด้านกฎหมาย ควรปรับกฎหมายให้สามารถรองรับกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในชีวิตประจำวัน 
อาทิ นำเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีความต่าง ๆ  

 
 


