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ประเด็นการน าเสนอ

❖แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)

❖แนวทางในการปรับและโครงสร้างของแผน

❖ข้อจ ากัดการบริหารงานยุทธศาสตร์และกลไกการขับเคลือ่น

❖แนวทางในการบริหารแผน

❖การขับเคลื่อนตามข้อเสนอของการศึกษาทบทวนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 -2575) 



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

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

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560)

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)



โครงการศึกษา ทบทวน และปรับตัวชี้วัดระดับเมือง
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)

การศึกษาหลักคิดและมิติที่หลากหลายของมหานครในเอเชียเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักคิดของการพัฒนาในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
❖ หลักคิด นิยาม กรอบความเข้าใจในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
❖รูปแบบมหานครอื่น ๆ ในเอเชียที่เป็นต้นแบบที่เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

• การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ในระดับเมือง ระดับประเทศ และระดับสากลที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อ
การพัฒนากรุงเทพมหานคร และการวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
❖ เป้าหมายและมิติของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) ที่เกี่ยวข้อง
❖บริบทของแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ที่เกี่ยวข้อง
❖บริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่เกี่ยวข้อง
❖ความเก่ียวข้องระหว่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ทั้ง 2 ระยะ และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)



โครงการศึกษา ทบทวน และปรับตัวชี้วัดระดับเมือง
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) (ต่อ)

• การทบทวนตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)
❖ การพิจารณาเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดโดยจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
❖ การวิเคราะห/์ทบทวนตัวชี้วัดเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ.2556-2560) และ

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) 
❖ การประมวลความเชื่อมโยงกับเพื่อให้เห็นภาพของการก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาว และการแปลงยุทธศาสตร์นั้นมาปรับ

ใช้ในหน่วยงาน

• ผลการปรับตัวชี้วัดการพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) 
❖กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงาน ทั้งในลักษณะกลุ่มย่อย และผู้แทนหน่วยงาน
❖ การให้เหตุผลประกอบการปรับตัวชี้วัด ปรับค่าเป้าหมายการพัฒนา และตัวชี้วัดใหม่ภายใต้หลักวิชาการและศักยภาพของ

หน่วยงาน



โครงการศึกษา ทบทวน และปรับตัวชี้วัดระดับเมือง
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) (ต่อ)

วิธีการด าเนินโครงการ

1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ในระดับเมือง ระดับประเทศ และ
ระดับสากลที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดการพัฒนา
ระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและกระบวนการบริหารจัดการแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร

3. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ เพื่อตรวจสอบ ทบทวน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางในการบริหารการพัฒนากรุงเทพมหานคร

4. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและพิจารณาผลการทบทวนตัวชี้วัดระดับเมือง
ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์การพัฒนา ฯ และแนวทางการบริหารการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน



แนวทางในการปรับและโครงสร้างของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

1. รูปแบบยุทธศาสตร์ การได้มา และการจัดแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
• ความไม่ชัดเจนของการก าหนดวิสัยทัศน์ → องค์ประกอบของการเป็นมหานครแห่งเอเชีย
• การได้มาของยุทธศาสตร์ ต้องสอดคล้องกับบริบทของการปฏิบัติงานจริง

• การจัดแบ่งยุทธศาสตร์ย่อยมีความทับซ้อนกัน และการจัดแบ่งยุทธศาสตร์มีความเหลื่อมล้ าเชิงคุณภาพหรือขอบเขต 
(Scope) 
และเชิงปริมาณหรือขนาด (Scale) 

• การด าเนินการออกแบบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดต่าง ๆ ขาดการน าฐานข้อมูลและสภาพปัญหามาวิเคราะห์

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
• เป้าประสงค์และตัวชี้วัดบางตัวสามารถบูรณาการเพื่อตอบโจทย์ตัวชี้วัดตัวเดียวกันได้ 

• เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์มีผลกระทบซึ่งกันและกัน

• ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการจ าเป็นต้องแทรกอยู่ในทุกยุทธศาสตร์



แนวทางในการปรับและโครงสร้างของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

3. ตัวชี้วัด 
• ตัวชี้วัดตามหลักวิชาการ 

• ตัวชี้วัดบนฐานศักยภาพของกรุงเทพมหานคร 

• ตัวชี้วัดที่น าเสนอจากหน่วยงาน 

• ตัวชี้วัดออกแบบตามลักษณะเฉพาะของเมือง

4. การแยกผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด และการแยกงบประมาณ
• การแบ่งผู้รับผิดชอบชัดเจน แต่ไม่สอดคล้องกับภารกิจในหน่วยงาน 

• การแยกงบประมาณตามรายหน่วยงาน → หน่วยงานท าเฉพาะโครงการประจ า ไม่มุ่งสู่เป้ารวม

5. กลไกการขับเคลื่อน
• การสื่อสารยุทธศาสตร์

• ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ 

• การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ



ข้อจ ากัดการบริหารงานยุทธศาสตร์และกลไกการขับเคลื่อนตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

1. กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคับ
• กฎหมายเดิมที่มีอยู่มีความล้าสมัย ไม่ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนของการเป็นเมืองมหานคร 

• การก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานมีข้อจ ากัด

2. โครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการตามสายงาน
• การจัดแบ่งสายงาน และการแบ่งภารกิจมีความซ้ าซ้อน 

3. สมรรถนะ ศักยภาพ และความเข้าใจต่องานยุทธศาสตร์ของบุคลากร
• ผู้บริหาร

→ วิสัยทัศน์กรุงเทพมหานครมาจากนโยบายทางการเมืองของผู้ว่าฯในแต่ละวาระมากกว่าเป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์

→ มุมมองด้านยุทธศาสตร์และบริบทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน 
• ผู้ปฏิบัติ

→สมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติในหน่วยงาน

→ระบบการสรรหา ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสื่อสารภายในองค์กร 



แนวทางในการบริหารแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

❑การจัดต้ังกรรมการขับเคล่ือน
❑จัดตั้งกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการ
❑ประชุมก ากับติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ

❑การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการพันธกิจของหน่วยงาน
❑จัดกลุ่มงานรองปลัดกรุงเทพมหานครใหม่ (งาน-เงิน-คน) 
❑จัดรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฝ่ายก ากับยุทธศาสตร์ 
❑ปรับปรุงโครงสร้างสายงานให้เป็นโครงสร้างตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน 
❑ให้มีผู้อ านวยการมหานครทั้ง 7 ด้าน ก ากับโดยรองปลัดกรุงเทพมหานคร 



แนวทางในการบริหารแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

❑การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
❑หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับปฐมภูมิ คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ไม่มีลักษณะคาบเกี่ยว 
❑หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับทุติยภูมิ คือ คณะท างาน (กลุ่ม) ที่มาจากตัวแทนของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่มี

ลักษณะคาบเกี่ยว

❑ระบบการจัดการยุทธศาสตร์ที่สามารถที่จะจัดการได้ตามบริบทพื้นที่
❑วิเคราะห์ค่าน้ าหนักความส าคัญยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นย่อย ในการน าไปปฏิบัติในพื้นที่ 
❑จัดตั้งคณะท างานประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ที่มีผู้แทนส านักที่รับผิดชอบ และส านักงานเขตที่มีการปฏิบัติงานภายใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ ในปีงบประมาณหนึ่ง

❑การจัดท าระบบข้อมูลเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
❑ใช้วิเคราะห์และตัดสินใจในเชิงนโยบายและการติดตามผลได้ 



แนวทางในการบริหารแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

❑ การทบทวนและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

❑ การบริหารจัดการและจัดสรรทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาเมือง

❑ การปรับโครงสร้างในระดับส านักกฎหมายตามภารกิจของเมือง ท างานเชิงรุกมากข้ึน 

❑ การออกแบบพัฒนาโครงสร้างรูปแบบยุทธศาสตร์ที่มีหน่วยการวิเคราะห์ระดับมหภาค มาเป็นต้นแบบและตัวแบบ

❑ การปรับโครงสร้างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครตามภารกิจ

❑การจัดหาผู้รับผิดชอบการด าเนินงานให้ขับเคลื่อนงานตามหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
▪ หน่วยงานภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
▪ หน่วยงานภายนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

❑การปรับปรุงด้านกระบวนการงบประมาณ 



การขับเคลื่อนตามข้อเสนอของการศึกษาทบทวนแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร

ระยะสั้น 

• หน่วยงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์หลัก จะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และ
ผลผลิตรวมทั้งผลลัพธ์ในทุกระดับให้เท่ากัน
และสามารถสื่อสารท าความเข้าใจได้ตรงกัน

ระยะปานกลาง 

กรุงเทพมหานครต้องจัดการเรื่องการสร้าง
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายให้เสร็จ และต้องเสร็จ
พร้อมน ามาใช้และมีการติดตามประเมินผลระบบ
สารสนเทศนี้ภายในระยะการพัฒนาระยะที่ 2

กรุงเทพมหานครต้องมีโครงสร้างการจัดสรร
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการ
พัฒนาตามแผนการพัฒนาที่มีความกว้างเชิงพื้นที่ 
และความซับซ้อนเชิงเทคนิคการปฏิบัติ ตาม
ประเด็นการพัฒนา

ระยะยาว 

• ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครต้องเข้าใจต่อการ
บริหารงานในเชิงยุทธศาสตร์ที่เล็งเป้าหมายการ
พัฒนาเมืองด้วยผลสัมฤทธิ์ที่ “ต้องเกิด” ขึ้นจริง 
รวมถึงมีความรู้ในการพัฒนาเมืองในแต่ละมิติที่
แท้จริง 

• กรุงเทพมหานครต้องปฏิบัติงานการพัฒนาเมือง
แบบมุ่งเชิงยุทธศาสตร์ โดยการมีเป้าหมายร่วม 
(Shared Goals) ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องปฏิบัติงาน
เพื่อผลผลิตและผลลัพธ์ที่กระทบต่อผลสมัฤทธ์ิของ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน 
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