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   ข 
 

สารบัญตาราง 

ตาราง  หน้า 
ตารางที่ ๑ สร ุปผลการปร ับต ัวช ี ้ว ัดประเด ็นย ุทธศาสตร ์ย ่อย ๑.๒ ปลอด

อาชญากรรมและยาเสพติด 
๕๕ 

ตารางที่ ๒ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ ๕๙ 
ตารางที่ ๓ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ ๖๕ 
ตารางที่ ๔ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๕ ปลอดอุบัติภัย

จากสิ่งก่อสร้าง 
๗๔ 

ตารางที่ ๕ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๖ ปลอดโรคคน
เมือง อาหารปลอดภัย 

๕๐ 

ตารางที่ ๖ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๑ ปลอดมลพิษ 
(ย้ายมาจากยุทธศาสตร์ที่ ๑) เสนอปรับเป็น “คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 

๑๔๔ 

ตารางที่ ๗ สร ุปผลการปร ับต ัวช ี ้ว ัดประเด ็นย ุทธศาสตร ์ย ่อย ๒.๒ พ ื ้นที่
สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ 

๑๕๓ 

ตารางที่ ๘ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (มหานครสีเขียว สะดวกสบาย) 
** ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๓ สังคมคาร์บอนต่ำและการรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เพ่ิมใหม่) 

๑๕๘ 

ตารางที่ ๙ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (มหานครสีเขียว สะดวกสบาย) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๔ การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและ
พลังงานทางเลือก 

๑๖๐ 

ตารางที่ ๑๐ สรุปผลการปรับตัวชี ้ว ัดยุทธศาสตร์ ๓.๑ ผู ้ส ูงอายุ ผู ้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 

๑๖๙ 

ตารางที่ ๑๑ สรุปผลการปรับตัวชี ้ว ัดยุทธศาสตร์ ๓.๒ (ข้อเสนอของกทม. ให้
ปรับเปลี่ยนชื่อจากเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ เป็นเมืองแห่งโอกาส
ทางสังคม) 

๑๗๔ 

ตารางที่ ๑๒ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๓.๓ 
การศึกษาสำหรับทุกคน 

๑๗๖ 
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   ค 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
ตารางที่ ๑๓ สรุปผลการปรับตัวชี ้ว ัดยุทธศาสตร์ที ่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม 
๑๙๐ 

ตารางที่ ๑๔ สร ุปผลการปร ับต ัวช ี ้ว ัดประเด ็นย ุทธศาสตร ์ย ่อย ๔.๑ เม ือง
กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๙๙ 

ตารางที่ ๑๕ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๔.๒ กรุงเทพมหานคร
มีศูนย์ชุมชนย่อย (Sub Center)  เป็นระบบตามลำดับความสำคัญ
และศักยภาพพ้ืนที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ 

๒๐๓ 

ตารางที่ ๑๖ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงาม
ไม่มีสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์รกรุงรัง (ย้ายมาจากยุทธศาสตร์ที่ ๒) 

๒๐๘ 

ตารางที่ ๑๗ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง 
สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก (ย้ายมาจาก
ยุทธศาสตร์ที่ ๒) 

๒๑๖ 

ตารางที่ ๑๘ สรุปผลการปรับตัวชี ้ว ัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๑ มหานคร
กรุงเทพแบบบูรณาการ 

๒๒๓ 

ตารางที่ ๑๙ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล ๒๒๖ 
ตารางที่ ๒๐ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๓ การกระจาย

อำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒๒๙ 

ตารางที่  ๒๑ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๔ การเมืองสีขาว ๒๓๒ 
ตารางที่ ๒๒ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพ

ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 
๒๓๕ 

ตารางที่ ๒๓ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๑ เมืองแห่งโอกาส
ทางธุรกิจและการลงทุน 

๒๔๐ 

ตารางที่ ๒๔ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๒ กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก 

๒๔๕ 

ตารางที่ ๒๕ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๓ เมืองแห่งการจัด
ประชุมนิทรรศการ 

๒๕๑ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตาราง  หน้า 
ตารางที่ ๒๖ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ๗.๑ กฎหมาย ๒๕๔ 
ตารางที่ ๒๗ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ๗.๒ การบริหารและประเมินผล

แผน 
๒๕๙ 

ตารางที่ ๒๘ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล ๒๖๑ 
ตารางที่ ๒๙ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ ๒๗๐ 
ตารางที่ ๓๐ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๗๖ 
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   ๑ 
 

บทนำ 
 
การศึกษาเพื ่อปรับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และจัดทำร่างแผน พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐  

ในรายงานความก้าวหน้านี้  คณะที่ปรึกษาได้มกีารศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ระดับ
เมืองและประเทศที่เปลี่ยนไปจากจุดเริ่มต้นในครั้งที่เริ่มทำแผนในปี พ.ศ.๒๕๕๕ อาทิ การพัฒนาของโลก
ที ่ เข ้าส ู ่ย ุคการพัฒนาที ่ เน ้นความย ั ่ งย ืนภายใต ้เป ้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน ( Sustainable 
Development Goals) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศที่แปรปรวน 
ตลอดจนความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจที่ทวีความสำคัญต่อการบริหารจัดการเมืองอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นต้น อีกทั้งในช่วงตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ทั่วโลกและประเทศไทยต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลให้รูปแบบของการพัฒนาเมืองที่มีความท้าทายและแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลง
ไป ทำให้ต้องมีการปรับมุมมองการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ของมหานครแห่งเอเชีย ให้ทันสมัย
และสอดรับกับวิสัยทัศน์ในปัจจุบันและอนาคต และได้มีการศึกษาจากเอกสาร ผ่านการทบทวน
วรรณกรรมจากเอกสาร แผน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทำแผนให้สอดคล้องกันในแผน ๓ ระดับ (แผนระดับที่ ๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ระดับที่ ๒ หมายถึง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ ๓ 
หมายถึง แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน) พร้อมทั้งศึกษาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะ ๕ ปี เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร อีกทั้งได้มีการสัมมนาร่วมกับนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจใน
บทบาท และแนวทางการดำเนินงานของโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

สำหรับในรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ครั ้งที ่ ๒ เล่มนี ้ คณะที่ปรึกษา 
ได้มีการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื ่อร่วมในการศึกษา ทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) และจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง โดยเป็นกระบวนการปรับตัวชี้วัดร่วมกับคณะที่ปรึกษา ที่มีการนำเอาแนวคิด 
ที ่ เก ี ่ยวข ้องมาตั ้งเป็นเป ้าหมายเช ิงว ิชาการ นำมาพิจารณาร ่วมความเห็นของผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน
กรุงเทพมหานครในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งสิน ๘ ครั้ง รายละเอียดการ
จัดประชุมดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ ๑ มหานครปลอดภัย ประชุมปฏิบัติการร่วมกับผู้ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร 
จำนวน ๑๐๐ คน จำนวน ๒ วัน วันที่ ๑๑ และ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๒ 
 

 ยุทธศาสตร์ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย ประชุมปฏิบัต ิการร่วมกับผู ้ปฏิบ ัต ิงาน
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๔ คน จำนวน ๑ วัน วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
 ยุทธศาสตร์ ๓ มหานครสำหรับทุกคน ประชุมปฏิบัติการร่วมกับผู้ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร 
จำนวน ๕๓ คน จำนวน ๑ วัน วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔  
 ยุทธศาสตร์ ๔ มหานครกระชับ ประชุมปฏิบัติการร่วมกับผู ้ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร  
จำนวน ๓๕ คน วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
 ยุทธศาสตร์ ๕ มหานครประชาธิปไตย ประชุมปฏิบัติการร่วมกับผู้ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร 
จำนวน ๔๘ คน จำนวน ๑ วัน วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔  
 ยุทธศาสตร์ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้  ประชุมปฏิบัติการร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๖๖ คน จำนวน ๑ วัน วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔  
 และ ย ุทธศาสตร ์ ๗ มหานครบริหารจ ัดการ ประช ุมปฏิบ ัต ิการร ่วมกับผ ู ้ปฏิบ ัต ิงาน
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๖๔ คน จำนวน ๑ วัน วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔  

ซึ ่งรายละเอียดของการศึกษารายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ครั ้งที ่  ๒ 
ประกอบด้วย ๒ ส่วนสำคัญ ซึ่งเป็นผลการศึกษาต่อเนื่องจาก รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการ ครั้งที่ ๑ ได้แก่ 

บทที่ ๔ ศึกษาแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ ๕ ปี กับแนวโน้มการพัฒนา ซึ่งเป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ระยะ
ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ือนำไปสู่แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐ และผลสรุป
การสังเคราะห์แนวทางการปรับเปลี ่ยนไปสู ่ (ร ่าง) แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง  

บทที่ ๕ (ร่าง) แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง  
ซึ่งเป็นผลของการปรับตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ ภายใต้กรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ 
ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง  

  
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๓ 
 

บทที่ ๔ 

ศึกษาแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)  
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๕ ปี กับแนวโน้มการพัฒนา 

 
 ในการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง 
จำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนและศึกษาผลการศึกษาและข้อจำกัดในการดำเนินการของแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๕ ปี ระยะ
ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่ผ่านมา เพื่อให้เข้าใจบริบทและข้อจำกัดในการดำเนินงานที่ส่งผลให้การ
ดำเนินการตามแผนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปียังไม่บรรลุผล อีกทั้งแนวโน้มของการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดช่องว่างของการพัฒนาตามแผนการพัฒนาฯ ที่ได้จัดทำไว้ 
และส่งผลให้การดำเนินการไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ทั ้งนี ้เพื ่อให้การจัดทำแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุงสอดรับกับแนวโน้มการพัฒนา และ
ดำเนินการตามแผนให้บรรลุผล ทางคณะที่ปรึกษาจึงได้มีการทบทวนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครใน
ระยะ ๒๐ ปีและในระยะ ๕ ปี ตลอดจนแนวโน้มการพัฒนา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๔.๑ ทบทวนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) 

จากผลการศึกษาของการดำเนินการพิจารณา ศึกษา ทบทวน และปรับตัวชี้วัดระดับเมือง ตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ในระยะที่ ๑ ก่อนหน้าการศึกษาการ
ประเมินระยะที่ ๒ ฉบับนี้ พบว่า กรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดในการดำเนินตามยุทธศาสตร์โดยเฉพาะ
ประเด็นการพัฒนาที่มีความหลากหลายและซับซ้อนสูงเนื ่องจากบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องทั ้งในระดับ  
สำนักต่าง ๆ และสำนักงานเขตมีความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นยุทธศาสตร์ที่ไม่สอดคล้องกันอันส่งผล
สำคัญให้การดำเนินโครงการ กิจกรรม และผลผลิตรวมทั้งผลลัพธ์ในทุกระดับ อาจเสี่ยงต่อการไม่สอดคล้อง
กับเจตจำนงของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕)  

ประการแรก ความไม่ชัดเจนของการกำหนดวิสัยทัศน์ ดังจะเห็นได้จากการกำหนดวิสัยทัศน์ 
ให้กรุงเทพมหานคร มุ ่งสู ่ “มหานครแห่งเอเชีย” นัยยะของคำจำกัดความดังกล่าวขาดความชัดเจนว่า  
เป็นมหานครแห่งเอเชียนั้น จะมุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญในด้านใด ดังนั้น จึงควรอธิบายคำจำกัดความเพิ่มเติม 
เพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การได้มาซึ่งยุทธศาสตร์และจัดแบ่งประเด็น
ยุทธศาสตร์ สะท้อนความไม่เชื่อมโยงระหว่างความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (ทั้งระดับ
ของข้อมูล และระดับของการระบุปัญหา) กับศักยภาพของกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่จะ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยในเรื่องของการไปสู่เป้าหมายของความต้องการไปสู่ความเป็นมหานครแห่งเอเชีย 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๔ 
 

สิ่งนี้สะท้อนความไม่มีความรู้และไม่เข้าใจว่า องค์ประกอบของการเป็นมหานครแห่งเอเชียหมายถึงอะไร 
การเขียนแผนขาดหลักวิชาด้านการพัฒนาเมือง อธิบายอะไรไม่ได้ว่าองค์ประกอบสำคัญของการเป็น
มหานครแห่งเอเชียคืออะไร การเขียนแผนที่ดีไม่ควรคัดลอก และเอาแบบเมืองอื่น โดยขาดการระบุ
ปัญหาและเสียงสะท้อนในประเทศเอง และการจะสะท้อนความใฝ่ฝันของความต้องการจะเป็นทั้ง  
“ตัวแบบ” และ “ต้นแบบ” แห่งการพัฒนาของเมืองในระดับโลกที่แก้ปัญหาเรื่องราวต่าง ๆ ของเมือง
ใหญ่ระดับโลก (Global City) ให้ได้ ไม่ใช่จะเป็นแค่อีกเมืองหนึ่งของเอเชีย 

การเขียนแผนที ่ด ีจ ึงควรเร ิ ่มจากการชี ้ให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครนั ้นเป็น Best Practice  
ในเรื่องไหนบ้าง ส่วนไหนมีปัญหาบ้าง และสามารถเรียนรู้จากบทเรียนทั่วโลกอย่างไรในแต่ละประเด็น 
และในแต่ละยุทธศาสตร์ การได้มาซึ่งยุทธศาสตร์ไม่ได้ชี้ให้เห็นที่มาที่ไปว่า ยุทธศาสตร์เหล่านั้นมาจาก
ไหน มาจากปัญหาอย่างรอบด้านได้หรือไม่ มาจากการศึกษาวิจัยอะไรบ้าง นอกจากการอ้างว่าแผน  
ถูกเขียนมาจากความเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่สำคัญยุทธศาสตร์บางส่วนถูกเขียนใน
ลักษณะของการจัดเรียงตามสายงาน แต่ไม่ได้ชี ้ให้เห็นว่า แต่ละสายงานว่าครอบคลุมแค่ไหน อาทิ  
เรื ่องของการดูแลผู้สูงอายุ ผู ้พิการ และผู้ด้อยโอกาสนั้น ข้อมูลและคำจำกัดความของผู้ด้อย โอกาส 
ไม่ชัดเจน ในแผนเก่าไม่ได้ระบุท่ีมาท่ีไปของการนิยามและจำนวนของผู้ด้อยโอกาสในกรุงเทพมหานคร  

ประการที ่สอง การได้มาของยุทธศาสตร์ ในครั ้งแรกนั ้น (ริเร ิ ่มการจัดทำแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)) แม้ว่าจะมีการนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกำหนด
ยุทธศาสตร์เมืองร่วมกันแล้ว หากแต่ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) 
พบว่า ลักษณะของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) เกิดจากการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนโดยส่วนใหญ่ ส่งผลให้การกำหนดยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปในลักษณะของการมุ่ง
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนแต่เพียงทิศทางเดียว โดยมิได้มีการนำบริบทของการ
ปฏิบัติงานจริงหรือความเป็นไปได้ในการบรรลุแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๗๕) พิจารณาประกอบ ทำให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในระยะแรกไม่เป็นผลมากนัก จึงนำไปสู่
การทบทวนและแก้ไขแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ในครั้งที่สอง ซึ่งพบว่า 
ข้อจำกัดหลักที่สำคัญ คือ ผู้เข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น
ยุทธ์ศาสตร์และตัวชี ้ว ัดนั ้น ผู ้เข้ารับฟังความคิดเห็นไม่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื ่อง ทำให้มี  
การปรับเปลี ่ยนตัวชี ้ว ัดอยู ่บ่อยครั ้ง ตลอดจนผู ้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นนั ้น มิได้มีอำนาจใน  
การตัดสินใจที่จะรับร่างประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่มีการปรับแก้ไข ทำให้การปรับแก้ไขตัวชี้วัด
ดังกล่าวไม่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นไม่ได้มีการสื่อสาร
โดยตรงแก่ผู ้บังคับบัญชาต่อการปรับเปลี่ยนเป้าประสงค์และตัวชี้วัด นำไปสู่ค วามคลาดเคลื่อนใน 
รายกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ และขาดการให้ความสำคัญกับการพิจารณาผลลัพธ์ ขาดการมองเป้าหมาย
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ที่ท้าทายและทำได้ยาก มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดที่หน่วยงานสามารถบรรลุผลได้ เนื่องจาก
มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณและการประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ  

ประการที่สาม การจัดแบ่งยุทธศาสตร์ย่อยมีความทับซ้อนกัน ดังจะเห็นได้จากในบาง
ยุทธศาสตร์ย่อยนั้น จะมีเนื้อหาที่เป็นเรื่องเดียวกัน มีเป้าประสงค์และตัวชี้วัดไม่ต่างกัน ทำให้เมื่อแยก
ออกเป็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ต่างกันจึงทำให้เกิดความสับสน โดยเฉพาะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และเพ่ิมภาระ
งานโดยไม่จำเป็น เช่น ในยุทธศาสตร์ ๕ มหานครประชาธิปไตย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๓ การ
กระจายอำนาจ กับประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ แท้จริงแล้วคือเรื่อง
เดียวกัน คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร หรือในส่วนของการ
จัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเก่ียวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ เรื่อง คือ ประชาธิปไตยและการ
คลังและงบประมาณ กรุงเทพมหานครจึงต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบว่าต้องการเน้นประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อยใดเป็นหลัก (เช่น การวางแผนจัดทำงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ) เพื่อให้
ดำเนินการมอบหมายงานให้ถูกต้องตามหน่วยงานที่รับผิดชอบและไม่เกิดความสับสน ในอีกมิติหนึ่งนั้น 
การจัดแบ่งยุทธศาสตร์ย่อยมีความเหลื่อมล้ำเชิงคุณภาพหรือขอบเขต (Scope) และเชิงปริมาณ
หรือขนาด (Scale) นำไปสู่ความลักลั่นของประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ซึ่งท้ายท่ีสุดแล้วนำไปสู่ความลักลั่น
ของตัวช ี ้ว ัดและหน่วยตัวช ี ้ว ัด นอกจากนั ้น ยังพบการทับซ้อนของประเด็นยุทธศาสตร ์ย ่อย 
(Overlapped Scope) ส่งผลถึงความน่าเชื่อถือ ความสัมฤทธิ์ผลและความมีประสิทธิภาพของประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย อาจเป็นผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน ทำงานซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น  

ประการที่สี่ การดำเนินการออกแบบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดต่าง ๆ ยังขาดการนำ
ฐานข้อมูลและสภาพปัญหามาวิเคราะห์ถึงประเด็นสำคัญที ่จะต้องมุ ่งเน้นหรือให้ความสำคัญ  
เพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางการทำงาน ทั้งนี้ แม้ว่าในกระบวนการการ
จัดแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ในระยะเริ่มต้นถือว่าได้ดำเนินการจัดแบ่งได้เกือบครบประเด็นของเมือง
ที่ควรจะเป็น แต่ไม่ได้นำแนวคิดเรื่องความทันสมัย Smart City Innovation และความสามารถในการ
แข่งขันทุกด้านเข้าไปรวม จึงทำให้การใช้แนวคิดเหล่านี้เป็นเพียงการสร้างหลักการพื้นฐานให้มี แต่ไม่ใช่ใน
หลักการพัฒนาเมือง อีกทั้ง การตั้งเป้าประสงค์ระดับประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย แล้วขาดการแปล (Translate) 
ลงสู่แผนระดับต่าง ๆ อาทิ แผนแม่บทแต่ละด้านในการดำเนินการ ก่อนที่จะแปลงเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี ทำให้เกิดการบริหารจัดการแบบเบี้ยหัวแตก และไม่สามารถที่จะนำแผนไปปฏิบัติได้  
อีกทั้ง ยังขาดความเข้าใจในแต่ละประเด็นอย่างแท้จริง อาทิ ประเด็นเรื่องยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม
นั ้น ไม่มีความเข้าใจว่า วัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครคืออะไร  การอ้างความหลากหลายในแง่ 
พหุวัฒนธรรม ไม่ได้สะท้อนว่า พหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร  และของเมืองอื่นนั้นแตกต่างกัน
อย่างไร รวมทั้งวัฒนธรรมใหม่ ๆ ของกรุงเทพมหานคร จะเกิดขึ ้นมาได้อย่างไร จึงดูเหมือนเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการค้นหาวัฒนธรรมเก่า มากกว่าเข้าใจความซับซ้อนและมีพลวัตรของวัฒนธรรม
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ร่วมสมัย หรือในส่วนของประเด็นเรื่องยุทธศาสตร์ผังเมืองนั้น สะท้อนความไม่รู้เรื่องในปัญหาที่เกิดขึ้นใน
กรุงเทพมหานครอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ ขณะที่จำนวนประชากรในเมืองชั้นในลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ 
แผนยุทธศาสตร์กลับเน้นในเรื่องของการนำเอาคนกลับเข้าเมืองซึ่งเป็นไปไม่ได้ทั้งในภาพรวม  และตาม
เกณฑ์ที่พยายามจะทำให้ได้ ที่สำคัญก็คือ ผังเมืองให้ความสำคัญแต่เรื่องของการสร้างเมืองกระชับที่  
เน้นความแน่นในเมือง และสร้างศูนย์ชุมชนย่อย แต่สิ่งที่ขาดไปอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือ ไม่มีการพูดเรื่อง
ของ “เมืองที่เป็นธรรม” และ “เมืองของคนทุกคน” เพราะไม่ได้ชี้ให้เห็นว่า หากเมืองนั้นจะกลับมาแน่น
ในพื้นที่ชั้นใน คนที่เป็นคนจนของเมืองจะมีโอกาสอยู่ในเมืองหรือไม่ หรือยิ่งพัฒนาเมือง นอกจากจะ
บรรลุเป้าหมายของการทำให้เมืองกระชับแล้ว จะยิ่งสร้างความไม่เป็นธรรมให้มากข้ึนหรือไม่ 

ประการที่ห้า กระบวนการในการวัดผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์  ในส่วนของการวัดผลในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย รวมถึงในแต่ละกลยุทธ์และตัวชี้วัดนั้น มีความเป็นได้ที่ จะ
สามารถดำเนินการได้ หากใช้เกณฑ์ชี้วัดที่มีมาตรฐานมากำหนด อาทิ เกณฑ์ชี้วัดของสากลทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข หรือในด้านความปลอดภัย แต่การวัดตามบริบทที่เป็นปัจจุบัน ต้องมีการจัดทำระบบ
ติดตามและเก็บข้อมูลที่เป็นระบบเพื่อมาใช้เป็นข้อมูลฐานในการประเมินต่อการไปถึ งเป้าหมายของแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ทั้งนี้การทำให้เป็นมหานครแห่งเอเชียนั้น กรุงเทพมหานครจะต้องทำงานที่
เกินกว่าอำนาจหน้าที ่และกฎหมายของตนเอง นั ่นคือ การที ่เป้าหมายเมืองนั ้น ใหญ่โตเกินกว่า
ความสามารถของหน่วยงานภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเท่านั้นจะสามารถปฏิบัติงานได้  
ซึ่งนั่นหมายความว่า เป้าหมายการเป็นมหานครแห่งเอเชียนั้นมีปัญหาที่ ความเหมาะสมของการจัดวาง
กลุ่มยุทธศาสตร์ การจัดแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ เป็นการจัดแบ่งที่มี
ความเหมาะสม เนื่องจากประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยเหล่านี้มีความเกี่ยวโยงกันและมีผลต่อการบริหาร
จัดการกรุงเทพมหานครในภาพรวม และสอดรับกับการกำหนดแผนและการดำเนินงานของแผนการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันให้การดำเนินภารกิจภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานสามารถขับเคลื่อนและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ทั้งนี้การ
ดำรงอยู่ของหน่วยงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ ควรมีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของ
หน่วยงานที่ขับเคลื่อนใน ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้ผู้ปฏิบัติงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละด้านในของยุทธศาสตร์ ๗ 
เข้าร่วมในการขับเคลื่อน/มีบทบาทในเชิงรุกต่อตัวชี้วัดใน ๖ ยุทธศาสตร์ข้างต้น ตามความเชื่อมโยงของ
ภารกิจ/เป้าหมายของภารกิจนั ่นเอง สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เข้าใจในแรงผลักและแรงดึงของ
ยุทธศาสตร์ อันส่งผลต่อระดับความก้าวหน้าของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหานครทั้ง ๗ ดังจะ
กล่าวต่อไป 
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   ๗ 
 

๔.๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

 จากการศึกษาและทบทวนผลการดำเนินงานจากการติดตามและประเมิลผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ ในภาพรวมกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการเพื ่อบรรลุผลตามตัวชี ้ว ัดของแผนปฏิบัต ิราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พบว่า มีค่าเฉลี่ยในการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดที่ร้อยละ ๕๙.๔๔ ต่อปีงบประมาณ ซึ่งเท่ากับว่ามีการดำเนินการให้สามารถบรรลุตามตัวชี้วัด
ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ได้เพียงครึ่งทางเท่านั้น ซึ่งหากพิจารณาแบบฉาบฉวย การ
ที่แผนดำเนินมาตนถึงระยะที่สองของแผนสี่ระยะได้ครึ่งหนึ่งนั้น ดูจะไม่แย่มากเท่าไหร่นัก หากพิจารณา
แนวโน้มความสามารถในการบรรลุตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครสามารถ
จัดลำดับตามค่าเฉลี่ยของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครได้ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มีค่าเฉลี่ยในการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดที่ร้อยละ ๗๓.๓๒  

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่
ร้อยละ ๖๘.๗๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ยในการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดที่ร้อยละ ๖๔.๖๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู ้ มีค่าเฉลี ่ยในการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ร้อยละ ๔๕.๔๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร มีค่าเฉลี่ยในการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดที่ร้อยละ ๔๓.๗๑  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มหานครกระชับ มีค่าเฉลี่ยในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ร้อย
ละ ๒๘.๗๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย มีค่าเฉลี่ยในการบรรลุเป้าหมายตามตวัชี้วัด
ที่ร้อยละ ๒๐.๖๖  
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   ๘ 
 

 

ภาพที่ ๔.๑ แสดงผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฎิบัติราขการกรุงเทพมมหานคร 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ 

(ท่ีมา: สังเคราะห์โดยคณะที่ปรึกษา) 
 

 ทั้งนี้ จากผลการดำเนินของกรุงเทพมหานครในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๓) ที่ผ่านมา 
ความสามารถในการบรรลุตัวชี ้ว ัดของแผนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครซึ ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครยังสามารถจัดแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค 
(Cluster Analysis) ได้เป็น ๓ กลุ่มคือ ๑) กลุ่มความสามารถสูง ๒) กลุ่มความสามารปานกลาง และ  
๓) กลุ่มความสามารถต่ำ ดังนี้  

๑. กลุ ่มความสามารถสูง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  (มหานครสำหรับทุกคน ) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (มหานครปลอดภัย) และยุทธศาสตร์ที่ ๒ (มหานครสีเขียว)  

๒. กลุ่มความสามารถปานกลาง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๖ (มหานครแห่งเศรษฐกิจ
และการเรียนรู้) และ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ (การบริหารจัดการเมืองมหานคร)  

๓. กลุ ่มความสามารถต่ำ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที ่  ๔  (มหานครกระชับ ) และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ (มหานครประชาธิปไตย)  
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   ๙ 
 

 
จะเห็นได้ว่า วาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร ที่เป้าหมายในการพัฒนาถูกผลักในประเด็นย่อย 

ซึ่งน้ำหนักอยู่ที่ความพยายามในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กรุงเทพมหานครดำเนินการอยู่ต่อเนื่อง
จากเดิม เป็นการเน้นการแก้ปัญหาหลักของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องของความปลอดภัยในแบบเดิม 
อาชญากรรม การระบายน้ำ โรคคนเมือง และเรื ่องสิ ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื ้นที ่ส ีเขียว รวมทั้ง 
การพยายามที่จะผลักดันกรุงเทพมหานคร ให้เป้นเมืองที่มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แต่ทั้งหมดนี้ เป็นวาระการพัฒนาที่ผูกติดกับการตีความแบบเดิม ๆ ความปลอดภัยยังไม่สามารถมอง
ทะลุไปยังการเป็นเมืองที่มีความแข็งแกร่งแต่หยุ่นตัว ขนาดที่เน้นเรื่องวิกฤตโรคคนเมือง กลับไม่สามารถ
บริหารจัดารภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการ
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเฉพาะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสวนสาธารณะที่มีอยู่แล้ว และเกาะกลางถนนนั้น ไม่
สามารถตอบโจทย์ของอากาศสะอาดได้ดีนัก ตลอดจนไม่สามารถบรรลุไปถึงการเป็นเมืองที ่มี
ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศได้ การเน้นเรื ่องการศึกษาซึ่งเป็นระบบภาย ใต้การ
ควบคุมของกรุงเทพมหานครเอง ซึ่งควรเป็นเรื ่องง่าย ดำเนินการได้ทันที ก็กลับไปเน้นการพัฒนา
แบบเดิม ๆ ไม่นำเป้าการสร้างคนที่มีคุณภาพตั้งแต่ปฐมวัยและการศึกษาขั้นต้นมาปรับใช้ การเน้นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็เป็นเพียงความใส่ใจในการจัดทำระบบ จัดทำฐานข้อมูล และการจัดเตรียมข้อมูล
ที่สำคัญแยกตามรายหน่วยงานแล้วนำมาเข้าระบบใช้ร่วมกัน จึงเป็นเพียงการเปิดการเข้าถึง แต่ไม่ใช่การ
ใช้ข้อมูลเพื่อการจัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์แท้จริง 
 และที่สำคัญ ยังขาดการนำเอาประเด็นด้านอื ่น ๆของยุทธศาสตร์ตามแผนการพัฒนามา
ขับเคลื่อน โดยเฉพาะด้านของการทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองมหานครประชาธิปไตย ซึ่งวาระของ
ผู้ว่าราชการที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง และดำเนินการในการใช้มาตรต่าง ๆทางกฎหมายจำนวนมากใน
การจัดการความสงบเรียบร้อย และความเป็นระเบียบของพื ้นที ่ ทำให้โอกาสในการเปิดพื ้นที่  
การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมแบบแอคทีฟนั้นเกิดขึ้นได้น้อย การเปิดการมีส่วนร่วมแบบออนไลน์ก็ยังไม่
สามารถดำเนินการได้ถนัด ด้วยระบบการนำเข้าและติดตามข้อมูลยังไม่เกิดข้ึน จึงอาจกล่าวได้ว่านโยบาย
ของผู้ว่าราชการนั้นสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี และแผนระดับสูงกว่าอื่น ๆ เพียงแต่
การมุง่เป้าและการกำกับให้มีการดำเนินการให้ก้าวหน้า ยังมีความล่าช้าและไม่ตรงเป้าอยู่หลายประการ  

ส่วนหนึ่งของความล่าช้าเป็นเพราะการกำหนดตัวชี้วัดที่มุ ่งตอบโจทย์การเป็นมหานครแห่ง
เอเชียตามหลักวิชาการการกำหนดตัวชี้วัดดังกล่าว คณะที่ปรึกษาได้ให้ความสำคัญกับแนวโน้ม ทิศทาง และ
ความเป็นไปในบริบทโลก ซึ่งกระบวนการได้มานั้น เกิดขึ้นภายใต้การทบทวนวรรณกรรม การศึกษา
รูปแบบการพัฒนาเมืองในต่างประเทศเป็นสำคัญ ผนวกกับการใช้แนวคิดที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อนำมากำหนดทิศทางที่จำเป็น อันจะนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนา
กรุงเทพมหานครไปสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียที่แท้จริง การได้มาซึ่งตัวชี้วัดในลักษณะนี้ ไม่ได้เป็นการ
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   ๑๐ 
 

นำเข้าหลักคิดในเชิงวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว หากได้นำเข้าความเห็นของผู้ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร
มาร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งภายใต้การจัดการประชุมที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมได้ให้ความเห็นว่ากรุงเทพมหานครมี
ศักยภาพในการที่จะดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวได้ รวมทั้งด้วยความแตกต่างของพื้นที่ บริบทของ
เมืองที่ในแต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาคทำให้การออกแบบการให้บริการสาธารณะนั้นมีความแตกต่างกัน 
กรุงเทพมหานครเองก็เช่นกัน การตอบสนองต่อปัญหาที่มีความเฉพาะตัวได้นำไปสู่การออกแบบตัวชี้วัดที่
ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดทั้งของสภาพสังคม กฎ ระเบียบต่าง ๆ แต่กระนั้น ด้วยความแตกต่าง และมีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะจึงได้นำไปสู่รูปแบบของการวางกลยุทธ์ กำหนดแนวทางที่จะให้เมืองมุ่งเข้าสู่เป้าหมาย
ของการเป็นมหานครแห่งเอเชียต่อไป 
 ในอีกด้านหนึ่ง การกำหนดตัวชี้วัดภายใต้กรอบของศักยภาพของกรุงเทพมหานครนั้น จะเป็น
การดำเนินการโดยมีจุดตั้งต้นคล้ายคลึงกับการตั้งตัวชี้วัดตามหัวข้อแรก แต่ในกระบวนการจัดประชุม  
รับฟังความคิดเห็นหลายขั้นตอนการดำเนินการที่ได้ออกแบบไว้อย่างท้าทายนั้น  มีแนวโน้มที่จะเกิน 
ขีดความสามารถในการดำเนินการของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อาจด้วยข้อจำกัดในเรื่องของระเบียบ 
กฎหมาย อัตรากำลัง และงบประมาณ แต่ด้วยการที่เล็งเห็นถึงเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน ทำให้เกิด
การหารือเพื่อลดทอนระดับความเข้มข้นของตัวชี้วัดดังกล่าวลง นั่นหมายความว่า ทิศทางในการมุ่งเป้า
ไปยังการเป็นมหานครแห่งเอเชียที่คาดหมายไว้นั้น อาจต้องมีการพลิกแพลงแนวทางบางส่วน แต่หัวใจ
หลักของเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาการให้บริการสาธารณะนั้นจะยังคงอยู่เช่นเดิม คือ ตัวชี้วัดที่
หน่วยงานเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งมีความแตกต่างไปจาก
ข้อเสนอของคณะที่ปรึกษาอยู่พอสมควร ทั้งนี้ ข้อจำกัดดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ของปัญหาเชิงโครงสร้าง
ของกรุงเทพมหานครเอง รวมไปถึงปัญหาในระดับประเทศซึ่งมีการจัดแบ่งหน่วยงานในพื้นที่อย่าง  
ไม่เหมาะสม รวมไปถึงการขาดการให้อำนาจหน่วยงานในการปฏิบัติงานในเชิงรุกด้วยเช่นกัน  และ
ตัวชี ้ว ัดที ่หน่วยงานดำเนินการตั ้งขึ ้นโดยมีความรุดหน้าไปไกลกว่าสิ ่งที ่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) ทั้งนี้เกิดจากการที่บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน
นั้น ๆ ต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงที่ทันท่วงที ทำให้เกิดการปรับปรุงตัวชี้วัด
ดังกล่าวอยู ่เป็นระยะ และภายใต้ความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้านซึ ่งเป็นอีกเหตุผลสำคัญ ที ่จะนำไปสู่  
การออกแบบตัวชี้วัดที่สามารถขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียได้อ ย่าง
รวดเร็ว 

ลักษณะของการแยกผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด และการแยกงบประมาณนั้น ที่ผ่านมายังคงเป็น
อุปสรรคต่อการดำเนินงานพอสมควร เนื ่องจากปัญหาในเรื ่องของการระบุความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างประเด็นที ่เกิดขึ ้นในแต่ละยุทธศาสตร์ การ ขาด 
ความชัดเจน และพร่ามัวของผู้รับผิดชอบ คือ ไม่ได้มีการระบุผู้รับผิดชอบต่าง ๆ ว่าจะทำงานสัมพันธ์กัน
อย่างไร อาทิ ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานระดับสำนัก หน่วยงานระดับเขต และระหว่างสำนัก  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๑ 
 

การแยกผู้รับผิดชอบตามตัวชี ้วัด และการแยกงบประมาณมีความสอดคล้องต่อภารกิ จพื้นฐานและ 
ภารกิจหลัก เพียงแต่โครงการที่ดำเนินการอาจไม่สอดคล้องต่อภารกิจของหน่วยงานตนเอง อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาความเหมาะสมในภาพรวมเกี่ยวกับเป้าหมายและเป้าประสงค์นั้นมีข้อเสนอเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่ว่า การออกกลยุทธ์/โครงการ ในบางโครงการหากมีตัวชี้วัดตัวเดียวกัน หน่วยงานที่มีภารกิจ
พื้นฐานและภารกิจหลักใกล้เคียงกันควรทำความร่วมมือกันในการดำเนินภารกิจดังกล่าว อาจอยู่ใน
รูปแบบการทำโครงการต่อเนื่องหรือโครงการระยะยาว ในประเด็นนี้จะช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากร
ทั ้งในแง่ของงบประมาณ การบริหารจัดการ และทรัพยากรบุคคล สามารถตอบโจทย์เป้าหมายใน 
การดำเนินภารกิจให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ร่วมกันได้ 
 การแยกงบประมาณตามรายหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานมุ่งเป้าไปสู่เป้าหมายรวม และ
หน่วยงานมักจะดำเนินการอยู่แต่งานประจำ และโครงการประจำเพื่อรักษางบประมาณของหน่วยงาน
เท่านั้น หรือผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ ภาระและความรับผิดชอบที่หนัก
เกินไปสำหรับหน่วยงานเดียว ขาดเอกภาพในการดำเนินการ โดยมีหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ ขณะที่ตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประสบปัญหาในการนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลมาจาก
ตัวชี้วัดในแผนดังกล่าวเกินกว่าขอบเขตความรับผิดชอบหรือเกินกว่าอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใน  
การดำเนินภารกิจได้ 
 

๔.๓ ผลการสัมมนาเพื่อทบทวนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี และระยะ ๕ ปี กับแนวโน้ม

การพัฒนา 

 จากการสัมมนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของสำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในบทบาท และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ  เพ่ือ
ทบทวนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ 
ระดับเมือง ประเทศ และสากล ทิศทางที่ควรเน้นหนักในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการจัดทำ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๕) การวิเคราะห์ร่วมกันถึง
ความสอดคล้องและเป้าหมายของแผนทั้ง ๓ ระดับ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทต่าง 
ๆ และแนวทาง เป้าหมาย และการขับเคลื่อนส่วนต่อขยายของแผนพัฒนากรุงเทพเดิม ช่วง พ.ศ. 
๒๕๕๖-๒๕๗๕ ไปที่ พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐ ในวันที่ ๒ และ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สามารถสรุปผลการ
สัมมนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 
 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๒ 
 

  ๔.๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย 
  จากการทบทวนแนวทางที่ดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
พบว่าในยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย ประกอบไปด้วย ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ 
๑.๒ ปลอดอาชญากรรม ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ ๑.๕ ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง 
และด้านที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี  พ.ศ. 
๒๕๖๓ ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทั้งหมด ๑๓๒ 
ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุผล ๑๐๘ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลจำนวน ๑๘ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่
ไม่ได้ดำเนินการ ๖ ตัวชี้วัด โดยยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัย เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการนำตัวชี้วัดมาสู่การ
ปฏิบัติเป็นลำดับที่ ๓ จากยุทธศาสตร์มหานครทั้งหมด ในส่วนของปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผน
ไปสู่การปฏิบัติ จากการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ชี้ให้เห็น
ถึง ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

๑. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะภัยตามพันธกิจของ
หน่วยงาน ซึ่งไม่ครอบคลุมทุกภัยของคนเมือง เนื่องจาก ยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัยเป็นยุทธศาสตร์ที่
มีความเก่ียวโยงกับหลายประเด็น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจเป็นหน่วยที่รับผิดชอบในแต่ละ
มิติหรือภัย ซึ่งเป็นการแบ่งงานตามหน้าที่ ทำให้ความรู้ทางเทคนิคที่เกี่ยวกับภัยมีการแยกส่วนกันตามแต่
ละประเด็น และเมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด จะพบว่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งควรจะเป็น
หน่วยงานหลักของยุทธศาสตร์นี้ กลับมีบทบาทไม่มากนัก และไม่ครอบคลุมกับทุกภัย 

๒. ปัญหาในเชิงกลไกในการประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากการแบ่งแยกตัวชี้วัดตามพันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ หากแต่การแบ่งในลักษณะ
ดังกล่าวทำให้ความเกี่ยวโยงระหว่างตัวชี้วัดแยกจากกัน และยังมีปัญหาในลักษณะความไม่เชื่อมต่อ
ระหว่างหน่วยงานที่จัดทำยุทธศาสตร์กับหน่วยงานประเมินผล ซึ่งโดยหลักนั้นไม่ควรแยกขาดจากกัน 
หากแต่ต้องมีกลไกในการประสานการทำงานที่เชื่อมโยงระหว่างกัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกิดจาก
ตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้วัดเกินกว่าศักยภาพของหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานมีการลดตัวชี้วัดลงเพื่อให้
ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย การทำงานแบบแยกส่วน (bureaucratic silos) ของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
มหานครปลอดภัย และขาดการเชื่อมโยงหรือกำหนดตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

๓. ปัญหาด้านข้อมูล เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่มีการอธิบายถึงเหตุผลที่ตัวชี้วัดจำนวน
หนึ ่งไม่บรรลุตามที ่กำหนดไว้ เนื ่องจาก ปัญหาการแลกเปลี ่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภายนอก ทำให้ขาดข้อมูลที่เพียงพอในการนำมาใช้ประเมินผล อีกทั้งขาด
กลไกในการประสานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เป็นระบบ 

สำหรับการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ระดับเมือง ประเทศ และ
สากล ทิศทางที่ควรเน้นหนักในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
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   ๑๓ 
 

ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๕) พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย เป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่ครอบคลุมกับทุกมิติความปลอดภัยของคนเมือง ไม่ว่าจะเป็น
ความปลอดภัยทางด้านร่างกายและทรัพย์สินจากอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุ ความปลอดภัยด้าน
สุขภาพจากเรื่องของอาหารและมลพิษเขตเมือง รวมทั้งปลอดภัยจากภัยพิบัติ เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจส่งผลกระทบ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ รวมถึงทิศทางที่ควรเน้นหนักในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการจัดทำแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๕) คือ การสร้างเมืองที่ปลอดภัยสำหรับ
ทุกคน ในส่วนของทิศทางที่ควรเน้นหนักโดยการให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาเก่าด้วยวิธีการใหม่ 
ผ่านการออกแบบกลไกเชิงสถาบันที่ประสานสอดรับกับการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์มหานคร โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑. ออกแบบกลไกการทำงานและการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้แนวคิดการบริหารจัด
แบบร่วมมือ (Collaborative Governance) ด้วยการกำหนดตัวชี้วัดร่วม (Shared/Joint KPIs) และ
กำกับงบบูรณาการ หรือการกำหนดตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผูกพันกับงบประมาณ
บูรณาการ ซึ่งอาจจะต้องมีการเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๗ บริหารจัดการ 

๒. ออกแบบแนวทางการบริหารงบประมาณ โดยการออกแบบวิธีการหรือแนวทางใน
การจัดทำงบประมาณบูรณาการ และให้มีการจัดทำระเบียบรองรับการดำเนินการ และในกรณีที่มี
กฎหมายรองรับเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานสามารถนำกลไกหรือแนวทางที่ออกแบบไว้มาขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติ  

๓. สร้างกลไกการประสานงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยงานระดับ
สำนักกลางของกรุงเทพมหานครกับสำนักเขต ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับพื้นที่ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดแบบร่วมมือ โดยอาจจัดทำโครงการนำร่องในลักษณะกรณีศึกษาเป็นฐานใน
การขับเคลื่อน และดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดร่วมที่ผูกพันกับงบประมาณบูรณาการ 

๔. การออกแบบการขับเคลื่อนและบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ ที่นำระยะวิกฤติในแต่
ละโครงการมาซ้อนทับกัน เพื่อดูระยะเวลา และพิจารณาถึงงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อน เพื่อให้
ในช่วงปลายทางทุกโครงการจะสามารถดำเนินไปได้ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน 

โดยแนวทางทั้งหมดนี้ของยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัย จะมุ่งเน้นไปที่การออกแบบ
กลไกการทำงานและการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม เนื่องจาก ยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัยเป็นยุทธศาสตร์
ที่มีตัวชี้วัดหลากหลาย ครอบคลุมในหลายมิติ และมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทิศทางของการ
ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นไปตามกลไกที่เป็นระบบ และมีการกำหนดตัวชี้วัดร่วมและกำกับงบ
บูรณาการให้เปน็ไปตามแผนที่กำหนดไว้ และสามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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   ๑๔ 
 

การวิเคราะห์ร่วมกันถึงความสอดคล้องและเป้าหมายของแผนทั้ง ๓ ระดับ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทต่าง พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย ประกอบไป
ด้วย ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านที ่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรม ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ ๑.๔ 
ปลอดภัยพิบัติ ๑.๕ ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง และด้านที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย 
โดยแผนฉบับนี้มีความสอดคล้องกับแผนระดับหนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๘๑  
ในด้านที่ ๑ ด้านความมั่นคง ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านที่ ๕  
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนดังกล่าวได้สอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้แก่ แผนแม่บทที ่ ๑ ความมั ่นคง สอดคล้องกับด้า นที ่ ๑.๒  
ปลอดอาชญากรรม และ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ แผนแม่บทที่ ๓ เกษตร สอดคล้องกับด้านที่ ๑.๖ ปลอด
โรคคนเมืองอาหารปลอดภัย แผนแม่บทที่ ๖ พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ สอดคล้องกับด้านที่ ๑.๒ 
ปลอดอาชญากรรม แผนแม่บทที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับด้านที่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ แผน
แม่บทที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ สอดคล้องกับมิติที ่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ ๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านที่ ๗ ด้านสาธารณสุข และยังมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเเห่ง
ชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่งคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

เป้าหมายของการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร ภายใต้ยุทธศาสตร์มหานคร
ปลอดภัย ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ (แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐)) คือ การ
เป็นมหานครที่หยุ่นตัว (Resilient City) ที่สามารถปรับตัวให้พร้อมเผชิญกับภัยในทุกรูปแบบ ที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้กับผู้คนในเมือง โดยให้ความสำคัญกับกรอบแนวคิดว่า
ด้วยการลดความเสี่ยง (Risk Reduction) ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเรื่องความปลอดภัยของเมือง 
โดยให้ความสำคัญกับแนวทางการลดความเสี่ยงและรู้ให้ทันถึงความเสี ่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้
กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่พร้อมเผชิญกับภัยในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัว ด้วยการผลักดันแนวทางการลดความเสี่ยงเข้าไปอยู่ในตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์มหานคร
ปลอดภัย พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับมาตรการลดความเสี่ยงทั้งมาตรการในเชิงโครงสร้างและมาตรการ
ที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง พร้อมกันนี้หนึ่งในแนวทางที่สำคัญ คือ การทำให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นมหา
นครที่หยุ่นตัวในอนาคต (Future Resilient) ตามแนวทางการลดความเสี่ยง เพิ่มความสามารถในการ
ป้องกันและลดผลกระทบ พร้อมทั้งการสร้างความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว และอีกหนึ่งประเด็น
ที่สำคัญ คือ การสร้างระบบบูรณาการข้อมูลด้านความปลอดภัย ที่รวมความปลอดภัยในทุกมิติเข้า
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   ๑๕ 
 

ด้วยกัน มีระบบฐานข้อมูลกลางที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย ซึ่งรวมถึง
การจัดทำ 

 
๔.๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 

  จากการทบทวนแนวทางที่ดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
พบว่าในยุทธศาสตร์ที ่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มีข้อขัดข้องหรือปัจจัยขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

๑) การพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมืองขาดนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนซึ่งมักแปร
ผันตามนโยบายผู้บริหาร ที่ผ่านมาแม้ว่ากรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเชิงปริมาณได้
เพิ่มขึ้นอย่างหากแต่ในเชิงปฏิบัติการจัดหาพื้นที่เพื่อดำเนินการนั้นเป็นไปตามโอกาสและงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร ขาดแผนหรือเป้าหมายหลักในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่บ่งชี้แนวทางทางและหลักการใน
การพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง กรุงเทพมหานครไม่มีนโยบายในการจัดหาที่ดินเป็นของ
ตนเองโดยเน้นการขอรับการสนับสนุนโดยขอใช้พื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ โดยวิธีการเช่า หรือ 
รับบริจาคจากเอกชน จึงส่งผลให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถคาดการณ์และกำหนดแนวทางในการ
พัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และเพิ่มการกระจายตัวของพื้นที่สีเขียวเพื่อให้บริการประชาชน
ได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม อีกทั้ง ในระยะยาวหลายหน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งให้ความ
อนุเคราะห์จัดเป็นพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพหมานครนั้นมีแนวโน้มการขอคืนพื้นที่เพิ่มพัฒนาหรือใช้
ประโยชน์อื่น ๆ จึงส่งผลโดยตรงต่อการพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครในระยะยาว 

๒) กฎหมายไม่เอื้อให้สามารถนำมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และภาษีมาใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ แม้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 
หากแต่กรุงเทพมหานครยังคงไม่สามารถนำกฎหมายดังกล่างมาใช้ในระดับท้องถิ่นในการนำมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางภาษีมาปรับใช้เพื่อผลักดันให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างจริงจัง ในขณะเดียวกัน ถือว่าเป็นการสะท้อนแนวทางการทำ งานของ
หน่วยงานด้านกฎหมายของกรุงเทพมหานครเองที่อาจมิได้มีการทำงานในเชิงรุกหรือคาดการณ์    ฉาก
ทัศน์อนาคตของเมืองเพื่อพัฒนาปรับปรุงกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการพัฒนาเมือง
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓) ขาดการสร้างพันธมิตรในการทำงานและบูรณาการการพัฒนาเมืองกับภาคส่วน
อื่น ๆ ของเมือง ทราบกันดีว่าภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณในการจัดสรรเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวและ
นโยบายไม่จัดที่ดินเป็นของตนเองของกรุงเทพมหานครที่ส่งผลให้การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทั้งเชิงคุณภาพและ
ปริมาณอาจไม่สามารถบรรลุผลได้ในอนาคตอันใกล้ การพัฒนาเครือข่ายหรือแสวงหาพันธมิตรทั้ง
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ หรือภาคเอกชนเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อสร้าง
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   ๑๖ 
 

หลักประกันในการบูรณาการทำงานร่วมกันและการเพิ่มขีดความสามารถในการเมพื้นที่สีเขียวแก่เมือง
ตามขีดความสามารถสูงสุดที่เมืองสามารถดำเนินการได้  

๔) ความคาดหวังต่อการพัฒนาเมืองของประชาชนมากกว่าขอบเขตตามกฎหมาย
ของกรุงเทพมหานครที่มีทำให้เกิดความลักลั่นในเชิงการบริหารจัดการ กล่าวคือ ในหลายภารกิจ อาทิ
การบริหารจัดการการจราจรในยุทธศาสตร์ที่ ๒.๓. กรุงเทพมหานนครมิอาจดำเนินการได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนภารกิจด้านการควบคุมจราจรอย่างครบถ้วน เป็นต้น  

๕) การบริหารจัดการข้อมูล (Data governance) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิง
นโยบายยังไม่สามารถสนับสนุนการสินใจในเชิงปฏิบัติได้จริง กล่าวคือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ยุทธศาสตร์มีการบริหารจัดการข้อมูลที่ถูกพัฒนาบนพื้นฐานของงานประจำ (Function-based data) 
หากแต่ยังไม่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังคงเป็น
การยากในการนำข้อมูลมีอยู่มาใช้วิเคราะห์หรือนำเสนอข้อมูล (data virtualization) ให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้บริหาร หรือสาธารณะสามารถเข้าใจได้โดยง่าย และหมายรวมถึงการจัดให้มีมาตรฐานของข้อมูลที่ใช้
ภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกันซึ่งยังไม่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน  

๖) ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจต่อเป้าหมายร่วมกันในยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แม้ว่าแผนพัฒนากรุงเทพมหานครกำหนดให้มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกันอย่างหลากหลาย หากแต่ขาดการให้ฉากทัศน์เมืองในแต่ละยุทธศาสตร์ที่พึงเป็นของ
กรุงเทพมหานครซึ่งบ่งชี้ถึงรายละเอียดทั้งเชิงปริมาณหรือคุณภาพซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติเห็นภาพและเข้าใจ
ความหมายสอดคล้องกันว่ายุทธศาสตร์ที่ดำเนินการนั้นจะนำไปสู่ปลายทางอย่างไร 

สำหรับการศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม  
ตลอดจนทิศทางที่ควรให้ความสำคัญต่อแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕)  
พบว่า สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของกรุงเทพมหานครที่ได้จากการทบทวน
และวิเคราะห์โดยที่ปรึกษานั้นมีความสอดคล้องกับความเห็นของผู้แทนจากสำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (สยป.) ในประเด็นที่เก่ียวข้องต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและการปรับตัวสภาพภูมิอากาศ                       
ซึ่งแยกเป็น ๒ ระยะตามความสำคัญคือ  

๑) ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ ประกอบด้วย ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ 
ไมครอน (PM๒.๕ ) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ทัดเทียมกับเมืองชั้นนำอื่นในภูมิภาค การเชื่อมโยงการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยและขยะทะเลทั้งระบบ และการระวังและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอันเนื่องจาก
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณชายฝั่ง 

๒) ประเด็นในระยะกลางถึงยาว ประกอบด้วย การเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ในพื้นที่เมืองที่ก่อให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อม แนวโน้มการใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
การใช้แหล่งพลังงานสะอาด การเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
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   ๑๗ 
 

โดยทุกคน และความท้าทายในการสร้างการบริโภคอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา
ขยะและของเสียของเมืองอย่างยั่งยืน  

อย่างไรก็ตาม จากประเด็นในข้างต้นที่ปรึกษาและผู้แทนฯเห็นพ้องในสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมที่เป็นไปในทิศทางสอดคล้องกัน หากแต่มีความเห็นเพิ่มเติมจากผู้แทนฯ ที่เป็นข้อสังเกต
ที่สำคัญต่อการพัฒนาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕) ในประเด็นสำคัญ
ดังนี้ 

๑) ผลักดันการวัดผลในเชิงคุณภาพมากขึ้นควบคู่กับการวัดผลในเชิงปริมาณที่ใช้
อยู่เดิมตลอดจนการประเมินผลในรูปแบบการบูรณาการโดยใช้การพัฒนาพื้นที่เป็นหลัก กล่าวคือ ใน
ส่วนของยุทธศาสตร์ย่อยที ่ ๒.๒ (พื ้นที ่สวนสาธารณะ พื ้นที ่สีเขียวกระจายมั ่วทุกพื ้นที ่) ที ่แม้ว่า
กรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนให้เพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณได้อย่างต่อเนื่อง 
หากแต่เม่ือพิจารณาในเชิงคุณภาพยังถือว่าไม่เพียงพอทั้งในมิติการสร้างสุนทรียในการใช้ชีวิตและการใช้
ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย อาทิ ๑) การกระจายตัวของพรรณไม้ขนาดใหญ่ที่สร้างร่มเงาและลดความ
ร้อนของเมืองในอัตราต่ำ ๒) ประชาชนของกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า ๒๘ เขต หรือร้อยละ ๕๖ ของ
เขตในกรุงเทพมหานครยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่สวนสาธารณหลักที่มีคุณภาพได้ ทางผู้แทนฯ จึงให้
ความเห็นต่อความสำคัญในการผลักดันตัวชี้วัดที่เน้นคุณภาพของพื้นที่สีเขียวมากขึ้น นอกจากนี้ เพื่อให้
กรุงเทพมหานครสามารถบรรลุการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพสำหรับทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครควรมีการทบทวนนิยาม “พื้นที่สีเขียว” ให้ชัดเจนสอดคล้องกับ
ความต้องการของเมืองตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เป็นต้น  

๒) การไม่มีตัวชี ้วัดโดยตรงด้านการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้การ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดำเนินไปได้อย่างล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น กล่าวคือ การดำเนินงานด้านการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเน้นการดำเนนิการในภาคส่วนการ
คมนาคมขนส่งเป็นสำคัญยังมิได้มิการครอบคลุมไปยังด้านอื่น ๆ อาทิ การศึกษา การมีส่วนร่วมของง
ประชาชน เป็นต้น อีกทั้ง มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภายใต้แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๖๖ ถูกออกแบบให้เป็นโครงการเฉพาะซึ่งอาจไม่สามารถบูรณาการกับโครงการอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
สะท้อนประสิทธิภาพและผลลัพธ์จากการดำเนินมาตรการที่มีอย่างจำกัดเนื่องจากไม่มีภาพรวมที่แสดงให้
เห็นถึงประเด็นร่วมกันของแต่ะภาคส่วน ถึงกระนั้นมาตรการที่ดำเนินมาตลอดหลายปีของกรุงเทพมหานคร
ที่ยังคงเป็นประโยชน์ในเชิงบวกต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมือง อาทิ การเปลี่ยนหลอดไฟที่ใช้พลังงานต่ำและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม แนวทางการปรับเปลี่ยนยานพาหนะเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น หากแต่เมื่อเทียบเคียงการ
ดำเนินมาตรการดังกล่าวกับเมืองชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย พบว่า หลายมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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   ๑๘ 
 

ภูมิอากาศล้าสมัยและมีผลกระทบในระดับเมืองต่ำทั้งยังเป็นมาตรการเชิงตั้งรับและขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างมากซึ่งไม่อาจเท่าทันต่อพลวัตรของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผันผวน
อย่างยิ่ง  

๓) การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างจริงจัง 
แม้ว่ายุทธศาสตร์ ที่ ๒ ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครจะเน้นการพัฒนาพื้นที่สีเขียว การขนส่ง และการ
ใช้พลังงานทางเลือก หากแต่ก็ยังถือว่ามีความเชื่อมโยงกับมิติการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในยุทธศาสตร์ที่ 
๑  อยู่อย่างมิอาจแยกขาดกันได้ กรุงเทพมหานครจึงควรมีการจัดลำดับความสำคัญหรือประเด็นมุ่งเป้า
เร่งด่วนในส่วนนี้เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรและการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเมืองใน
ภาพรวมได้ สืบเนื่องจากที่ผ่านมาประเด็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองอันหมายรวมถึงยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
นั้นมีการดำเนินงานที่อาจมีการแยกส่วน แตกกระจาย และไม่เป็นเอกภาพในเชิงยุทธศาสตร์ 

๔) ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงของระบบ Feeder เพื่อรองรับระบบ
การจราจรหรือระบบขนส่งสายหลัก กล่าวคือ การก่อสร้างโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางที่
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๕ โครงการและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น สอดคล้อง
กับห้วงเวลากับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕) จึงควรเน้นการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนทั้งจากบทบาทของกรุงเทพมหานครเองหรือบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือ
เชื่อมต่อการเดินทางให้ไร้รอยต่อตลอดจนเสริมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อจูงใจให้
ประชาชนของกรุงเทพมหานครใช้บริการขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น 

ความสอดคล้องและเป้าหมายที่ควรดำเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และ
แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า การดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ที่ผ่านมาถือว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างหลากหลายซึ ่งสอดรับกับความเห็นของผู ้แทน
หน่วยงานฯ โดยในส่วนของความสอดคล้องนั้นสามารถพิจารณาได้ ๒ ระดับคือ  

๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการพัฒนาในระดับชาติ พบว่า ส่วนใหญ่มีความ
สอดคคล้องกับประเด็นการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในนิยามของการเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับทุกคนซึ่งกระจาย
อย่างทั่วถึงที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุนทรียในการใช้ชีวิตของประชาชน ในส่วนนี้ กรุงเทพมหานคร
อาจจำเป็นต้องเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเพื่อประชาชนมากยิ่งข้ึน 

๒) ความสอดคล้องระหว่างแผนต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร พบว่า มีความสอดคล้อง
กันเป็นส่วนใหญ่เว้นแต่ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจไม่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมใน
ฐานะยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาเมืองส่งผลให้การดำเนินการและจัดสรรงบประมาณในด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขาดความต่อเนื่องและไม่สามารสร้างผลกระทบ (Impacts) ในระดับเมืองได้ 

ทั้งนี้สำหรับการวิเคราะห์แนวทาง เป้าหมาย และการขับเคลื่อนส่วนต่อขยายของ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕ เป็น พ.ศ.๒๕๗๖-๒๕๘๐ พบว่า 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๙ 
 

แนวทางและประเด็นในการขับเคลื ่อนส่วนต่อขยายของแผนกรุงเทพมหานครให้
สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นมหานครแห่งเอเชียในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ ๒ และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นสามารถสะท้อนความเห็นจากการ
หารือได้เป็น ๒ ส่วนสำคัญคือ ๑) การผลักดันการปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม และ ๒) ทิศทางใน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพ่ือการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

๑) การผลักดันการปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม  หน่วยงานต่าง ๆ ใน
ระดับประเทศและกรุงเทพมหานครเองมีแนวนโยบายในการพัฒนาที่สอคดล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ อย่าง
หลากหลายโดยให้ความสำคัญกับกรุงเทพมหานครทั้งเป็นหน่วยงานปฏิบัติและพ้ืนที่ในการปฏิบัติ ดังนั้น 
ประเด็นจำเป็นเร่งด่วนในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายคือการแปลงแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์สู ่การปฏิบัติอย่างจริงจังซึ่งหมายรวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของเมือง อาทิ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การกัดเซาะชายฝั่งและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ผันผวน และปัญหามลภาวะของ
เมือง เป็นต้น ซึ่งควรเร่งรัดให้มีการดำเนินการที่จริงจังและเข้มข้นกว่าที่ผ่านมาเนื่องจากหลายประเด็น
โดยเฉพาะ มลภาวะของเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งสุข
ภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีโดยตรง ซึ่งหากไร้การจัดการที่จริงจังอย่างเร่งด่วนก็อาจส่งผลให้เมืองมีต้นทุน
ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่ได้รับการใส่ใจในสถานกาณณ์เหล่านี้อย่าง
รุนแรงอันกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  

๒) ทิศทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ 
(Climate change adaptation) กล่าวคือ กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องกำหนดแนวทางและกลไกการ
จัดการทั้งด้านงบประมาณ ภารกิจ และบุคลากร ที่เอื้อต่อการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นรูปธรรม อาทิ การ
กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลหรือตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายร่วม (Joint KPIs) ที่ยึดโยงกับการจัดสรรงบประมาณ
และการประเมินผลอย่างเป็นระบบที่สามารถยืดหยุ่นให้สามารถข้ามปีงบประมาณได้ เนื่องจากการแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีความซับซ้อนทั้งผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องจำนวนมากและความรู้เฉพาะทางในการดำเนินการซึ่งอาจไม่สามารถบรรลุผลได้
อย่างอย่างรวดเร็วหรือภายในหนึ่งปีงบประมาณได้   

 
๔.๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน 
จากการทบทวนแนวทางที่ดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  

พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน ประกอบไปด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๓ .๑ การจัดสิ่ง
อำนวยความสะดวกสวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู ้ส ูงอ ายุ ผู ้พิการ  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๒๐ 
 

และผู้ด้อยโอกาส ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ ๓ .๓ การศึกษาสำหรับทุกคน และด้านที่ ๓ .๔ 
สังคมพหุวัฒนธรรม แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ๓๘ ตัวชี้วัด โดยมี ตัวชี้วัด 
ที่บรรลุผล ๓๒ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลจำนวน ๖ ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มีการนำตวัชี้วัด
ทั้งหมดไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยในระยะของการขับเคลื่อนแผนในช่วงที่ผ่านมาของยุทธศาสตร์  
มหานครสำหรับทุกคน ให้ความสำคัญกับด้านที ่ ๓ .๑ การจัดสิ ่งอำนวยความสะดวกสวัสดิการ 
และการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส มากที่สุด สำหรับ
ปัจจัยในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด คือ ยุทธศาสตร์มหานครสำหรับทุกคน เป็นยุทธศาสตร์ที่มีหน่วยงานตาม
พันธกิจ มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละมิติที่ชัดเจน  
และหน่วยงานส่วนใหญ่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในประเด็นต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ ทำให้ผล
การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติมากที่สุดเมื่อเทียบกับยุทธศาสตร์มหานครในด้านอื่น ๆ  

 ในส่วนของปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ จากการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ชี้ให้เห็นถึง ประเด็นถึงปัญหาที่เป็นอุปสรรค
สำคัญที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหานครสำหรับทุกคน ใน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) ปัญหาในการ
จัดทำแผน เช่น การไม่ทำตามหรือเปลี่ยนแผนที่กำหนดไว้ ขาดงบประมาณดำเนินการ และปัญหาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒) ปัญหาในการติดตามและประเมินผล 
จากปัญหาสถานการณ์ที่เปลี่ยน ข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน งานที่เพิ่มขึ้น ๓ ) ปัญหาด้าน
บุคลากร ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การขับเคลื่อนงานไม่ต่อเนื่อง และขาดความเชี่ยวชาญ และ ๔ ) 
ปัญหาเรื่องข้อมูล และจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยังพบว่า มีประเด็นปัญหาอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหานครสำหรับทุกคนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล ได้แก่  

 ๑) ปัญหาในด้านของการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หากแต่ยังมีประเด็นอื่น เช่น ขาดกลไกการเชื่อมโยง
ภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์มหานครสำหรับทุกคน การขับเคลื ่อนภารกิจเน้นแบ่งตามพันธกิจของ
หน่วยงาน โดยขาดการยึดโยงหรือประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานร่วมกัน และขาดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นระบบ เพ่ือการออกแบบและตัดสินใจ  

 ๒) ปัญหาเรื่อง “ตัวชี้วัด” ที่มีข้อจำกัดหรือมีผลสำคัญต่อการขับเคลื่อนแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่มีอยู่เกินกว่าศักยภาพของหน่วยงาน การกำหนดตัวชี้ วัดไม่ครอบคลุมถึงทุกคน
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับคนบางกลุ่ม และสุดท้ายคือ ตัวชี้วัดบางส่วนเป็นตัวชี้วัดของ
งานประจำไม่ใช่ตัวชี้วัดทางยุทธศาสตร์ อีกทั้งตัวชี้วัดบางส่วนที่ไม่บรรลุผล ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดที่
เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะที่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง อีก
ทั้งยังเป็นตัวชี้วัดที่เกินกว่าอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๒๑ 
 

 นอกจากนี้ เมื ่อพิจารณารายมิติจะพบว่า ในแต่ละมิติมีปัญหาที่เป็นอุปสรรคหรือ
ข้อขัดข้องในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ด้านที่ ๓.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร ได้แก่ ๑ ) 
การกำหนดนิยาม และการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไม่สอดคล้องกับชื่อของประเด็นยุทธศาสตร์ และไม่สอด
รับกับเป้าหมายภาพรวมของแผน ๒๐ ปี  

 ด้านที ่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาตัวชี ้วัด/กิจกรรมภายใต้
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะพบว่า คำว่าโอกาสทางเศรษฐกิจนั้น คือ โอกาสทางเศรษฐกิจของคนเฉพาะกลุ่ม 
ได้แก่ ๑) แรงงานนอกระบบ ซึ่งไม่ครอบคลุมสำหรับทุกคน ๒) ตัวชี้วัดมีเป้าหมายเกินกว่าศักยภาพของ
หน่วยงาน ๓) ปัญหาในการจัดการข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน คุณภาพของข้อมูลที่ไม่รอบ
ด้าน และข้อจำกัดของข้อมูลในการนำไปใช้ประโยชน์  และ ๔) การเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบทำให้
ขาดความต่อเนื่อง และความเข้าใจถึงเป้าหมายที่สำคัญของยุทธศาสตร์ ในกรณีของการฝึกอาชีพนั้น 
กทม.ไม่สามารถกำหนด/ควบคุมการรับผู้ที่จะเข้าร่วมฝึกอาชีพได้ ทำให้เกิดปัญหาในการติดตาม
ประเมินผล ทำให้ทำได้เพียงการแจกแบบสอบถามเท่านั้น  

 ด้านที ่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน ได้แก่ ๑ ) ปัญหาของตัวชี ้ว ัดที ่ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย ในกรณีที่มีการนำมาเทียบกับมาตรฐานกลาง หรือมีหลักเกณฑ์กำหนดที่ชัดเจน เนื่อง จาก 
กรุงเทพมหานครขาดมาตรฐานกลางในการวัดระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 
๒) ยุทธศาสตร์การศึกษาสำหรับทุกคน ยังมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มมากกว่าการเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มเข้าถึง
การศึกษา 

 ด้านที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ ๑) ติดกับกับนิยามเชิงวัฒนธรรม ที่ยังยึดกับ
วัฒนธรรมเชิงรูปแบบมากกว่าการให้ความสำคัญกับสังคมพหุวัฒนธรรม ๒ ) ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ยังขาด
ความเกี่ยวโยงกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

สำหรับการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ระดับเมือง ประเทศ และ
สากล ทิศทางที่ควรเน้นหนักในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๕) พบว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของ
กรุงเทพมหานครภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการเป็นเมืองมหานครของทุกคน ภายใต้การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ลด
ความเหลื่อมล้ำเพื่อนำไปสู่ความเสมอภาคของประชากรในทุกด้าน และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความ
หลากหลาย โดยหัวใจสำคัญของการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์มหานครสำหรับทุกคน คือ การทำให้
กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครของ “ทุกคน” และมีความสามารถในการปรับตัวจากการแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านแบบไม่ทันตั้งตัว ทำให้
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดในบางยุทธศาสตร์ย่อยของยุทธศาสตร์มหานครสำหรับทุกคนต้องชะลอการ



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๒๒ 
 

ดำเนินงานหรือยุติลง และชี้ให้เห็นว่า แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเมืองที่มีอยู่เดิม อาจไม่ตอบ
โจทย์กับสถานการณ์ใหม่ และบีบบังคับให้กลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมต้องปรับตัวสู่โลกดจิิตอล 
ที่ทุกอย่างขับเคลื่อนบนแพลตฟอร์มและอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้ การขับเคลื่อนและทิศทางของการ
พัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๕) ของยุทธศาสตร์มหานครสำหรับทุกคน คือ การเป็นมหานครที่หยุ่นตัว พร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน และพยุง “ทุกคน” ให้ก้าวผ่านในโลกที่เปลี่ยนเร็วไปพร้อม ๆ กันด้วย
ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน และขับเคลื่อนสังคมด้วยข้อมูล ความรู้ และสร้างโอกาสในด้านต่าง ๆ ในส่วน
ของทิศทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบ
วงจร จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ควรมีการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม ลดความ
เหลื ่อมล้ำผ่านการกระจายทรัพยากรให้กลุ ่มที ่ควรได้รับ อีกทั ้งการปรับรูปแบบนโยบายจากการ
สงเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส) มาสู่การสร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพ 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ การเกิดขึ้นของ Digitalization 
ได้ส่งผลกระทบการดำเนินชีวิตของประชาชน แต่ที่ผ่านมาภาคราชการยังปรับตัวช้า ทำให้ไม่สามารถนำ
เทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้ในเกิดประโยชน์ต่อการทำงานในระบบราชการ นอกจากนี้ การที ่มี
ว ัฒนธรรมใหม่ ๆ เกิดขึ ้นในกรุงเทพมหานคร ทั ้งในเชิงกายภาพ และดิจ ิท ัลสารสนเทศ แล้ว
กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถปรับตัวตามได้ทัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ หน่วยให้บริการไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงเป้าหมาย และต้องเป็นฝ่ายที่ขับเคลื่อนภารกิจในเชิงรับมากกว่า
การดำเนินงานในเชิงรุก 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน การให้ความสำคัญกับทักษะดิจิตอล 
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้
ตลอดเวลา พัฒนาสื่อการเรียนการสอน แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู ้ และเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงการศึกษาในเรื่องที่สนใจ และเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม ให้ความสำคัญกับการเพิ่มกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรม ชุดความรู้ และสร้างแพลตฟอร์มในการเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการปรับปรุง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมพหุวัฒนธรรม  การ
วิเคราะห์ร่วมกันถึงความสอดคล้องและเป้าหมายของแผนทั้ง ๓ ระดับ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทต่าง พบว่า แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ที่มีการ
ทบทวนและปรับตัวชี้วัดระดับเมือง ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน ประกอบไปด้วย ๔ 
ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ย่อยที ่ ๓.๑ การจัดสิ ่งอำนวยความสะดวกสวัสดิการและการ



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๒๓ 
 

สงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน และยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม โดยแผนฉบับนี้
มีความสอดคล้องกับแผนระดับหนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๘๑ ในด้านที่ ๒ การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านที่ ๔ ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ขณะเดียวกันแผนดังกล่าวได้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เช่น แผนแม่บทที่ ๒ ประเด็นการต่างประเทศ สอดคล้องกับ ๓.๒ เมืองแห่ง
โอกาสทางเศรษฐกิจ ในการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงาน
นอกระบบ แผนแม่บทที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ย่อยที่ 
๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน และยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม 
แผนแม่บทที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๒ เมืองแห่ง
โอกาสทางเศรษฐกิจ และ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน แผนแม่บทที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน แผนแม่บทที่ ๑๓ การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสวัสดิการและการ
สงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนแม่บทที่ ๑๔ ศักยภาพการ
กีฬา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม และแผนแม่บทที่ ๑๕ พลังทางสังคม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน 

อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจ แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านที่ ๘ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ ๙ แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านสังคม แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ ๑๒ ด้านการศกึษา แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ที่ ๑๓ ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหา
นครสำหรับทุกคน ภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ยังมีเนื ้อหาที ่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 ทิศทางการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร ภายใต้ยุทธศาสตร์มหานครสำหรับทุกคน 
ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ (แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐)) คือ การพัฒนา
เมืองที่มีรูปแบบอารยะ ลดความเหลื่อมล้ำ และเป็นมหานครสำหรับ “ทุกคน” การพัฒนาในปี พ.ศ. 
๒๕๘๐ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะที่รองรับกับทุกคน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ระบบ IT เพื่อรองรับกับการพัฒนาไปสู่สังคมดิจิตอล ทั้งบริการภาครัฐ ชีวิตประจำวันของประชาชน 
ขณะเดียวกันเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาจากทุกที่ ทุกเวลา และพัฒนากลไกและเครือข่าย
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   ๒๔ 
 

การเรียนรู้ตลอดชีพ พร้อมทั้งการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการออกแบบ
มาตรการและนโยบายที่สอดคล้องกับแรงงานนอกระบบในเมืองอย่างตรงจุด สำหรับทิศทางการพัฒนา
ในแต่ละยุทธศาสตร์ย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 
สร้างทัศนคติที่ดีกับประชาชนผ่านการสื่อสารเชิงบวก พัฒนาเชิงกายภาพให้รองรับกลุ่มเป้าหมาย และมี
การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตแบบมีส่วนร่วมพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการ มี
การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในเชิงประเด็น/พื้นที่ และการดำเนินการเชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ อาทิ การค้นหาและ Matching ระหว่างความต้องการของภาคเอกชนต่อประเด็นเรื่องการจา้ง
งานของผู้สูงอายุ เพ่ือนำมาเป็นหลักสูตรในการอบรมอาชีพต่อไป 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ ปรับนิยาม/กลุ่มเป้าหมายให้
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ อีกทั้งดำเนินการสร้างความมั่นคงทางอาชีพผ่านการสร้างอาชีพโดย
อาศัยฐานข้อมูลที่มีความขัดเจน และทันสมัย และมีการติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพ รวมถึงสร้าง
หลักประกันทางรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยที่ภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ เมื่อได้ดำเนินงานมาจนถึง
ครึ่งทางของแผนแล้ว กรุงเทพมหานครควรจะมีการกำหนดหรือออกแบบค่าตั้งต้นในแต่ละภารกิจที่
เหมาะสมในการพัฒนาตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้ต่อไป 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ใครก็
เข้าถึงได้จากทุกที ่ ทุกเวลา การศึกษาที ่ตอบสนองต่อการเรียนรู ้ของผู ้เร ียน เป็นการศึกษาแบบ 
Education for all ที่เข้าถึงได้ มีคุณภาพ และเหมาะกับทุกช่วงวัย พร้อมทั้งพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้สามารถ
นำมาปรับใช้ได้จริง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดให้ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตร
ที่ทันต่อโลกที่เปลี่ยนเร็ว รวมถึงการพัฒนาระบบ IT ให้รองรับกับการ Digitization และการออกแบบ
แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ของทุกคน 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมและ
การขยายนิยามในการกำหนดตัวชี้วัดเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ไม่ได้มีแค่เพียงเรื่องของชาติพันธุ์ 
ศาสนา วัฒนธรรม หากแต่ยังขยายไปถึงความหลากหลายทางเพศ  

 
๔.๓.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔  มหานครกระชับ 
จากการทบทวนแนวทางที่ดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 

พบว่าในยุทธศาสตร์ที่ ๔ มหานครกระชับ  มีข้อขัดข้องหรือปัจจัยขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. การกำหนดตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยและเป้าประสงค์ไม่รองรับตาม
สภาพปัจจุบัน หรือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน  ๕-๑๐ ปี ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้วัดผลการ
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   ๒๕ 
 

ดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างแท้จริง  เช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๔.๑ เป้าประสงค์ ๔.๑.๑  
ตัวชี้วัด ๑) ความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน หน่วยคน/ตร.กม. เป็นการ
ใช้ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ไม่ได้พิจารณาถึงความหนาแน่นของประชากรแฝง  

๒. แผนงานของหน่วยงานไม่มีความสอดคล้อง ขาดตัวเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ
ของกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถแยกแผนงานของยุทธศาสตร์ /แผนปฏิบัติราชการออกมาได้ว่า งาน
ไหนคืองานประจำ งานยุทธศาสตร์ /งานแผน ทำให้การของบประมาณไม่สามารถทำได้หรืองบประมาณ
โดนตัดเนื่องจากไปซ้ำกับหน่วยงานอื่น  

๓. ข้อมูลมีการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลการประเมินในภาพรวมของ
ยุทธศาสตร์ไม่มีความเหมาะสมเพราะการอ้างอิงเฉพาะช่วงเวลา ไม่เป็นไปตามสภาพปัจจุบัน  

๔. การกระจายแผนงานไปสู่หน่วยงานย่อยเพื่อนำไปปฏิบัติไม่ตอบเป้าประสงค์ของ
แผนยุทธศาสตร์ เพราะแผนงานเกินกว่าขอบเขตของภารกิจของหน่วยงาน ทำให้การดำเนินงานตาม
แผนขาดความต่อเนื่อง ไม่สามารถตอบเป้าของตัวชี้วัดได้  

๕. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ไม่สนับสนุน หรือ ไม่สอดรับ
ต่อสภาพปัจจุบัน ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน ๕-๑๐ ปี ทำให้การบรรลุผลของยุทธศาสตร์
ไม่สำเร็จหรือไม่สามารถตอบผลของตัวชี้วัดได้ 

๖. การปรับเปลี ่ยนบุคลากรซึ ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ –กรุงเทพมหานครประจำปีทุกปีส่งผลให้การประเมินผลและการ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า ทำให้ต้องใช้เวลาในการประสานและแก้ไข 

๗. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถที่จะสื่อสารเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมที่จะตอบตัวชี้วัดได้ดีนัก จึงทำให้ไม่ได้รับความ
ร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เท่าที่ควร 

สำหรับทิศทางที่ควรเน้นในปีงบฯ ๒๕๖๖ และแผนระยะที่สาม ๒๕๖๖-๒๕๗๕ ใน
มุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมองว่า ปัจจุบันสภาพเมืองของกรุงเทพมหานครเปลี่ยนไปจาก ๑๐ ปีที่
แล้ว คือ พื้นที่กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างไร้ระเบียบ มีการโตเฉพาะจุด/พื้นที่ ขาดการควบคุมที่ทั่วถึง
และใช้พื้นที่อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย โดยมีแหล่งทำงาน
มากกว่าที่พักอาศัยในเขตเมือง และมีแหล่งที่พักอาศัยมากกว่าแหล่งทำงานในเขตชานเมือง (แหล่ง
งาน+แหล่งที่อยู่อาศัยไกลกัน สูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)  ซึ่งแตกต่างจากแนวคิด
แรกเริ ่มของมหานครกะทัดรัด หรือมหานครกระชับ : โครงสร้างของผังเมืองกรุงเทพฯ จะมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปร่างใหม่ จากเมืองโตเดี่ยว แออัด ไปเป็นเมืองขนาดเล็กกะทัดรัดหลายๆ เมืองประกอบกัน 
เมืองกรุงเทพฯ ชั้นในจะถูกจำกัดขนาดและลดความแออัดลง ในขณะที่เมืองเล็กๆ ที่กระจายอยู่ทั่วไป จะ
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   ๒๖ 
 

ขยายการตัวเติบโตขึ้น โดยเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน (แหล่งงาน+แหล่งที่อยู่อาศัยต้องไม่ไกลกัน 
ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)  

ดังนั้น ทิศทางที่ควรเน้นในปีงบฯ ๒๕๖๖ และแผนระยะที่สาม ๒๕๖๖-๒๕๗๕ ควร
ต้องมีการพิจารณานิยามคำว่า มหานครกระชับที่เหมาะกับกรุงเทพมหานครและปรับเปลี่ยนตัวชี้วดัที่
เหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถาพปัจจุบันและรองรับอนาคต ๕-๑๐ ปี  ว่าควรจะเป็นอย่างไร 
โดยเฉพาะเมื่อสภาพความเป็นมหานครกระชับของกรุงเทพมหานครเปลี่ยนไป คือ แหล่งงาน+แหล่งที่
อยู่อาศัยไกลกัน สูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นิยามความเป็นมหานครกระชับ ควรมุ่งเน้น
ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงผังเมืองใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร
เมืองในทำเลเมืองชั ้นนอกและ เพื ่อให้สามารถพัฒนาที่อยู ่อาศัยเพื ่อรองรับการขยายตัวของ
ประชากรเมืองในอนาคต การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและระบบการขนส่งสาธารณะทั้งในบริเวณ
กรุงเทพฯ ชั้นกลางและชั้นนอก ซึ่งในปัจจุบันการปรับปรุงผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ได้มีการ
พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการวางผังเมืองของจังหวัดรอบๆ กรุงเทพมหานคร เพื่อหา
แนวทางในการเชื่อมต่อพื้นที่ การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของประชากรในพื้นที่ชั้นนอก 

ทั้งนี้ หากมีการพิจารณาและทบทวนนิยามของมหานครกระชับใหม่ ตามบริบทของ
สภาพเมืองปัจจุบัน ก็มีความเป็นได้ที่ยุทธศาสตร์ที่ ๔  มหานครกระชับ อาจจะไม่มีอยู่ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร เพราะยุทธศาสตร์มหานครกระชับมีความเกี ่ยวข้องอยู ่ในหลาย
ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งตัวชี้วัดที่จะเปลี่ยนแปลงไปอาจจะไปรวมอยู่ในยุทธศาสตร์อื่นๆ ได้  
เช่น ยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัย หรือยุทธศาสตร์มหานครสีเขียว เป็นต้น 

การวิเคราะห์ร่วมกันถึงความสอดคล้องและเป้าหมายของแผนทั้ง ๓ ระดับ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทต่าง พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บท ๒๓ ด้านภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประเด็นที่ ๖ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  

มีความสอดคล้องกับในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ที่ ๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอย่าง
เป็นระเบียบตามผังเมืองรวม โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัด การเมืองที่มีประสิทธิภาพ และสิ่ง
อำนวยความสะดวกท่ีสามารถรองรับความต้องการของคนทุกกลุ่มท่ีจะทำให้กรุงเทพฯ สามารถเติบโตไป
ได้อย่างมีระเบียบ และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพได้คุ้มค่ามากท่ีสุด  

สำหรับเป ้าที ่ควรปร ับปร ุงค ือ ค ่าความหนาแน่นเฉล ี ่ยของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบ ว่าค่าเป้าหมายมีการกำหนดค่าที่สูงมากจากเดิมถึงเท่าตัวซึ่งตัวชี้วัดตามตัวเลข
ดังกล่าวควรได้รับการทบทวนพิจารณาเพิ่มเติม ตามการประเมินสถานการณ์ความเป็นไปได้ และความ
เหมาะสมของพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้ให้เห็นถึงเกิดการขยายตัวของเมืองออกไปสู่พื้นที่โดยรอบ
กรุงเทพฯ 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๒๗ 
 

 เป้าหมายอีก๑ ตัวที่ควรปรับปรุงใหม่คือ การลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างแหล่ง
ที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน ซึ่งไม่สามารถตอบประสิทธิภาพของการปรับปรุงการขนส่งภายในเมืองที่
สนับสนุนและการสร้างแรงจูงใจในการใช้ขนส่งสาธารณะของประชากร เพราะจะมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อ
การใช้บริการ เช่น จุดเชื่อมต่อการบริการการขนส่ง ค่าเดินทาง เงินเดือนของประชากรที ่มีผลต่อ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

สำหรับการขับเคลื่อนส่วนต่อขยายของแผนพัฒนากรุงเทพเดิม ๒๕๕๖-๒๕๗๕ ไปที่ 
๒๕๗๖-๒๕๘๐  ควรจะมีการพิจารณานิยามคำว่า มหานครกระชับที่เหมาะกับกรุงเทพมหานครและ
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถาพปัจจุบันและรองรับอนาคต ๕-๑๐ ปี  จากการ
ขยายตัวของประชากรจากเขตพื้นที่ชั้นในไปยังพื้นที่ชั้นนอก และการปรับประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ที่ 
๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัด
การเมืองที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีสามารถรองรับความต้องการของคนทุกกลุ่มที่จะ
ทำให้กรุงเทพฯ สามารถเติบโตไปได้อย่างมีระเบียบ และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมี 
ประสิทธิภาพได้คุ้มค่ามาก ต้องมีการปรับตัวชี้วัด โดยเน้นตัวช้ีวัดที่สื่อถึงระบบการบริหารจัดการเมือง
ที่มีประสิทธิภาพ การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับความต้องการของประชากร 
การพัฒนาระบบข้อมูลการเชื ่อมโยงการบริการขนส่งสาธารณะ การให้บริการด้านอื ่นๆของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ มากกว่าการเน้นเรื่องความหนาแน่นของ
ประชากรในพื้นที่เขตเมืองชั้นต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยเจ้าหน้าที่ได้เสนอให้ศึกษาตัวชี้วัดจาก
งานวิจัยเรื ่อง CONTEXTUALISING URBAN LIVEABILITY IN BANGKOK, THAILAND ของ RMIT ซึ่ง
เป็นงานวิจัยที่ศึกษาการพัฒนาเมืองในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในทุกด้าน  

สำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๔.๒ กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย ( Sub 
center) เป็นระบบตามลำดับความสำคัญ และศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ 
ตัวชี้วัดยังสามารถใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในช่วง ส่วนต่อขยายของแผนพัฒนากรุงเทพ ได้ 

 
๔.๓.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย ประกอบไปด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล ๕.๓ กระจายอำนาจสู่
ประชาชน ๕.๔ การเมืองสีเขียว และยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ จาก
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานคร
ประชาธิปไตย มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ๑๐ ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุผล ๗ ตัวชี้วัด และ
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลจำนวน ๓ ตัวชี้วัด และถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์มหานครที่มีการดำเนินการมาก
ที่สุดเป็นอันดับที่ ๒ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๒๘ 
 

พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่เหมาะกับการเป็นยุทธศาสตร์มหานคร เนื่องจาก เป็น
ยุทธศาสตร์ที่ไม่ได้มีภารกิจที่ชัดเจน และขาดหน่วยงานที่มีพันธกิจ หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีปัจจัยในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
และข้อขัดข้อง ดังต่อไปนี้ 

ในส่วนของปัจจัยในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  
๑) การกำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัด หรือนำตัวชี้วัดไปสู่การ

ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยอิงจากความเกี่ยวข้องเชิงภารกิจของตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของหน่วยงาน ทำให้ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์นี้สามารถขับเคลื่อน และบรรลุผลได้  

๒) การกำหนดแนวทางหรือผลที่ชัดเจนของตัวชี้วัด โดยอิงจากมาตรฐานกลางหรือ
ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ ทำให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดสามารถดำเนินการได้ และตอบเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์มหานคร 

สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่เป็นข้อขัดข้อง แม้ว่าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ระบุถึงสาเหตุที่มีส่วนทำให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดหรือแผนการดำเนินการไม่
บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
และมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค แต่ก็เป็นเพียงเหตุผลส่วน
หนึ่งเท่านั้น โดยจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พบว่า ปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นข้อจำกัดใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีสาเหตุ ดังนี้  

๑) ข้อจำกัดทางกฎหมาย แม้ว่ารัฐธรรมนูญในปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการ
กระจายอำนาจ และมีพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และมีการกำหนดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่อุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ คือ ระเบียบหรือแนวทางในการปฏิบัติ
ของกรุงเทพมหานคร  

๒) ปัญหาการเชื่อมโยงในเชิงกลไกของยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่แค่การไม่เชื่อมกันเพียงอย่าง
เดียว แต่กลไกเชิงยุทธศาสตร์ยังแยกขาดจากกัน ระบบการบริหารงานทางยุทธศาสตร์ไม่เชื่อมโยงกัน 
ขาดกลไกการประสานงานที่เชื ่อมกันทั้งในด้านของกฎหมาย ระเบียบ งบประมาณ และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

๓) ปัญหาเรื่อง “ตัวชี้วัด” ที่ไม่ได้ตอบเป้าหมายหรือเป็นไปตามยุทธศาสตร์โดยตรง 
ตัวชี้วัดที่ไม่ต่อเนื่อง หรือหากไม่บรรลุก็ไม่ได้ดำเนินการต่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์  
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   ๒๙ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของกรุงเทพมหานคร พบว่า 
กรุงเทพมหานครได้วางทิศทางหรือกำหนดเป้าหมายของเมืองในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การสร้างวิสัยทัศน์ของเมืองร่วมกัน 
การแก้ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อทำให้มหานครแห่งนี้เป็นมหานครที่ให้คุณค่าและส่งเสริมการ
สร้างประชาธิปไตย โดยการทำให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแบบพิเศษ 
(Functional Decentralization) ผ่านการปรับปรุงและแก้ไขระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
ให้ความสำคัญกับการจัดทำและให้บริการสาธารณะ โดยมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่และ
แผนงานในระดับพื้นที่ที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จากการแลกเปลี่ยนกับความ
คิดเห็น วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ร่วมกัน พบว่า แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ 
ปี ในช่วงที่ผ่านมาในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย พบว่า ทิศทางที่เมืองมหานคร 
แห่งนี้ควรเน้นหนักและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ มีประเด็นสำคัญดังนี้ 
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ประเด็นที่หนึ่ง การปรับเปลี่ยนกรอบเชิงมโนทัศน์หรือกรอบแนวคิด (Concept) ด้วย
รากของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ได้วางกรอบแนวคิดของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย ให้เป็นเมืองธรรมาภิบาล ตามแนวคิดธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการตรวจสอบการ
ทำงานภาครัฐ ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่มีข้อจำกัดในการบริหารจัดการในปัจจุบัน อีกทั้งขาดแนวทางการ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงมีการเสนอในการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๕) ไปสู่กรอบแนวคิดการบริหารจัดการแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) 
ที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือในการทำงานของทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน 

ประเด็นที่สอง การบริหารจัดการและกลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยมี
เรื่องที่ต้องดำเนินการ คือ การสร้างกลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากสิ่งที่มีอยู่เดิม ปรับกลไก
การทำงานที่กระจายอำนาจและภารกิจ ตลอดจนทรัพยากรด้วยการถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 
ให้สำนักงานเขตในการจัดทำและให้บริการสาธารณะ และปรับบทบาทของผู้อำนวยการเขตให้เป็น “พ่อ
เมืองเล็ก” หรือผู้จัดการเมืองที่มีอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ เพิ่มบทบาทภาค
ประชาชนผ่านสภาประชาชนหรือเวทีประชาชน ในการเสนอความคิดเห็นด้านการบริหารและบริการ
สาธารณะของเมือง พร้อมทั้งสร้างกลไกความร่วมมือทางยุทธศาสตร์แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องและกลไกระดับพื ้นที ่ เพื ่อให้เกิดการแลกเปลี ่ยนข้อมูล ประสานการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็สร้างระบบการติดตามและประเมินผลการทำงานจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามตรวจสอบการทำงานและการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทำ PDCA 
โดยเริ่มที่รอบปีระยะที่ ๒ รอบ Plan รอบปีระยะที่ ๓ รอบ Do และ Check และรอบปีระยะที่ ๔ รอบ 
Act และปรับให้ตัวชี้วัดเป็นของสำนักงานเขตให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงของการจัดเวที
ประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองประชาธิปไตย ทั้งในเชิงกลไก
และผลงานที่เป็นรูปธรรม 

ประเด ็นท ี ่สาม การกระจายอำนาจและการม ีส ่วนร ่วมของภาคประชาชน 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ได้กำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจและกระจายอำนาจจากส่วนกลางมาให้กรุงเทพมหานคร ๔๓ 
ภารกิจ หากแต่การทำงานในระยะของแผนช่วงที่ผ่านมา อำนาจในการดำเนินภารกิจและการจัดสรร
ทรัพยากรยังคงกำหนดจากหน่วยงานระดับสำนัก ทำให้การขับเคลื่อนงานที่ผ่านมายังขาดการมีส่วนร่วม
จากประชาชน ด้วยเหตุนี้ การขับเคลื่อนแผนในระยะถัดไปจึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทั้งจากการจัดเวทีประชาชน และการออกแบบแอพลิเคชันในการร้องเรียนปัญหาของเมือง ซึ่ง
จะนำไปสู่การนำปัญหาของเมืองไปบรรจุในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
การจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการ (Integrated Budgeting) ในการขับเคลื่อนและดำเนินการของ
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หน่วยงานตามยุทธศาสตร์มหานครในด้านต่าง ๆ ในแง่หนึ่งนั้นการทำงบประมาณแบบบูรณาการ เป็น
การบริหารจัดการแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) แต่หากมีการจัดทำงบประมาณแบบ 
มีส่วนร่วม (Participatory budgeting (PB)) ก็จะทำให้การขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะขับเคลื่อนตาม
ความเร่งด่วนหรือความสำคัญของปัญหา พร้อมกับการประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดทำบริการสาธารณะของเมือง  

สำหรับการวิเคราะห์ร่วมกันถึงความสอดคล้องและเป้าหมายของแผนทั้ง ๓ ระดับ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทต่าง ๆ พบว่า แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ที ่มีการทบทวนและปรับตัวชี ้ว ัดระดับเมือง  ในยุทธศาสตร์ที ่ ๕ มหานคร
ประชาธิปไตย ประกอบไปด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบ
บูรณาการ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล ๕.๓ กระจายอำนาจสู ่ประชาชน ๕.๔ การเมืองสีเขียว และ
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ โดยแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี จัดเป็นแผน
ระดับ ๓ โดยเมื่อวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องและเป้าหมายของแผนทั้ง ๓ ระดับ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
มหานครประชาธิปไตย เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่สำคัญ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ อีกท้ังยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๘๑ ซึ่งจัดเป็นแผน
ระดับหนึ่ง โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่
ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมในการขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะ และให้
ความสำคัญกับการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ่ง
กรุงเทพมหานครจัดเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการ
เตรียมความพร้อมคนไทยให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพและเข้าถึงบริการภาครัฐ และยังสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่ให้ความสำคัญกับการ
ปรับบทบาทและภารกิจให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล และการปรับตัวของ
ภาครัฐให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่ เปลี่ยนไป พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
ภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕ มหานครประชาธิปไตยมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เช่น แผนแม่บทที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ โดยการจัดให้มีองค์การบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคมหานคร แผนแม่บทที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนากลไกการตรวจสอบการทำงานภาครัฐ ความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง 
ๆ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล ๕.๓ กระจายอำนาจสู่ประชาชน และ ๕.๔ 
การเมืองสีเขียว นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับ
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แผนการปฏิรูปประเทศ ในด้านที่ ๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนนโยบายสาธารณะทุกระดับ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๕.๒ เมือง
ธรรมาภิบาล และ ๕.๓ กระจายอำนาจสู่ประชาชน ด้านที่ ๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งให้ความสำคัญกับการยกระดับการทำงานภาครัฐสู่ระบบดิจิทัล การจัดโครงสร้าง
แบบกะทัดรัด ยืดหยุ่นและคล่องตัว เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกระดับพื้นที่ ด้านที่ ๓ แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และด้านที่ ๑๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งประเด็น
เหล่านี้สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนากรุงเทพมหานครที่จะไปให้ถึงในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ 

โดยการบริหารจัดการและทิศทางการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 
๒๕๘๐ (แผนพัฒนากร ุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ี (พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐)) ค ือ การทำให้
กรุงเทพมหานครกลายเป็น “มหานครเปิด” ที่เปิดรับทุกข้อเสนอและทุกความคิดเห็น เปิดเผยทุกข้อมูล
ของเมือง เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองมหานครแห่งนี้ ตาม
แนวคิด Open Government เพ่ือให้ปลายทางของแผนฉบับนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ จะสามารถทำให้เมือง
มหานครแห่งนี้กลายเป็นเมืองมหานครประชาธิปไตย การผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานคร
เปิด” ภายใต้แนวคิด Open Government ด้วยการออกแบบกลไกเชิงสถาบันใหม่ โดยเฉพาะการ
ปรับแก้กฎหมายและระเบียบเก่าที่มีอยู่ให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ ที่เปลี่ยนไป 
พร้อมทั้งรองรับระบบและการบริหารจัดการสมัยใหม่ ขณะเดียวกันปรับกลไกการบริหารที่มีอยู่เดิมเป็น
กลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้หลักของการกระจายอำนาจที่มีการถ่ายโอนอำนาจ 
ภารกิจ ทรัพยากรไปยังหน่วยงานหรือกลไกระดับพื้นที่ (สำนักเขต) และเปิดโอกาสให้สามารถจัดทำ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม (PB) เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสาธารณะและการจัดทำบริการสาธารณะ
สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยกลไกของพื้นที่ และปรับบทบาทผู้อำนวยการเขตให้เป็นพ่อเมืองที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชน เข้าใจและพร้อมที ่จะแก้ปัญหาและพัฒนาพื ้นที ่ โดยมีส ่วนกลาง (สำนั กหลักของ
กรุงเทพมหานคร) เป็นหน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ พร้อมทั้งกำกับการทำงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย  

ภายหลังจากการปรับกลไกการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาครัฐ อีกหนึ่งภาคส่วนที่มี
ส่วนสำคัญกับการพัฒนาเมือง คือ การเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหาร
จัดการเมือง โดยปรับปรุงกลไกที่มีอยู่เดิมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การส่งเสริมเวที
ประชาชน หรือสภาประชาชน ที่เป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนา การปรับปรุงบริการสาธารณะในพื้นที่  และข้อเรียกร้องต่าง ๆ หรือการ
เปิดแพลตฟอร์มบริการสาธารณะในลักษณะ Traffy Fondue ในการแจ้งและบริหารจัดการข้อเรียกร้อง 
ปัญหาของเมือง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการเปิดพื้นที่ให้ประชาชน
สามารถเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเมือง นอกจากการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว อีก
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หนึ่งเรื่องที่ต้องทำ คือ การเปิดเผยข้อมูลของเมือง (Open Government Data) เพ่ือให้การพัฒนาเมือง
ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และคำแนะนำหรือข้อเรียกร้องจากประชาชน  

แนวทางดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ท้ายที่สุดในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ กรุงเทพมหานครจะมี
กลไกการขับเคลื่อนภารกิจของเมืองและกิจกรรมสาธารณะ ภายใต้การถ่ายโอนอำนาจมาที่สำนักงาน
เขต ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาของเมืองด้วยข้อมูล ซึ่งมาจากภาคส่วน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน จากกระบวนการของการมีส่วนร่วม และการจัดทำแผนยุ ทธศาสตร์
มหานคร แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงควรเป็นแผนที่บรรจุข้อเรียกร้อง 
ความต้องการของประชาชน เพื ่อขับเคลื ่อนไปสู ่การปฏิบัติทั ้งหน่วยงานในระดับสำนักกลางของ
กรุงเทพมหานคร และสำนักเขตพื้นที่ โดยมีกระบวนการติดตามและประเมินผลที่มีความพร้อมรับผิด
และรับชอบ พร้อมทั้งมีกลไกเชื่อมโยงภารกิจระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง เพื่อกำกับ
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้  

แม้ว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหานครประชาธิปไตยไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงของ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะที่ผ่านมานั้น จะขาดการดำเนินภารกิจที่เด่นชัดและเป็นรูปธรรม จนมี
การวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ที่ว่ายุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย ไม่ควรจัดเป็นยุทธศาสตร์มหานคร 
หากแต่ควรเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดแทรกกับยุทธศาสตร์มหานครในด้านอื่น ๆ เสียมากกว่า แต่
ทั ้งนี ้จากการแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น หากยังคงไว้ยุทธศาสตร์มหานครประชาธิปไตย สิ ่งที ่ควร
ดำเน ินการ ค ือ การวาดภาพแห่งอนาคตว ่าในป ี พ.ศ. ๒๕๘๐ มหานครประชาธ ิปไตยของ
กรุงเทพมหานครจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใด ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนพบว่า ทิศทางท่ีเห็นพ้องร่วมกัน คือ 
การทำให้กรุงเทพมหานคร เป็น “มหานครเปิด” ตามแนวคิด Open Government ด้วยการเปลี่ยน
เมืองจำลองประชาธิปไตยดุสิตธานี สู่การเป็นเมืองนวัตกรรมประชาธิปไตย ด้วยการปรับเปลี่ยนกรอบ
แนวคิดและการทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองนวัตกรรมประชาธิปไตย และในอีกทางหนึ่งเปิดพื้นที่
ทดลอง (Sandbox) ในการจัดทำและให้บริการสาธารณะในพื้นที่ ที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน โดยเชื ่อมโยงกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องกับเวทีประชาชน ในการสร้าง
กระบวนการการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นลักษณะของการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Open Government 

 
๔.๓.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์  การกำหนดนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ เศรษฐกิจ 
การเงินและการคลัง ฯ และเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการดำเนินงานให้หน่วยงานภาคปฏิบัติ 
ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย จึงมีบทบาทหน้าที่สำคัญในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติ การประสานงานการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล สำหรับในประเด็นยุทธศาสตร์
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ย่อยที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้  มีภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  พบว่า ตัวชี้วัด
ส่วนใหญ่จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีเฉพาะใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีตัวชี้วัดที่ไม่
สามารถดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้ถึง ๘ ตัวชี้วัด ส่วนใหญ่เนื่องมาจากสถานการณ์ การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งจะอธิบายเป็นรายตัวจำแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย ต่อไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน  
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การดำเนินงาน

ของกรุงเทพมหานครในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน มี
เป้าประสงค์ในการดำเนินงาน ๓ เป้าประสงค์ ๑๒ ตัวชี้วัด ดำเนินการสำเร็จบรรลุผลตามค่าเป้าหมาย ๕ 
ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุผล ๗ ตัวชี้วัด สาเหตุหลักเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมได้  

ข้อสังเกตในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 
ภาพรวมของการดำเนินการทั้ง ๒๖ ตัวชี้วัด ตลอดระยะเวลา ๓ ปีงบประมาณ พบว่า 

ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร พยายามกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ไม่มีความท้าทาย 
กำหนดตามภารกิจที่คาดว่าจะพอทำได้ในแต่ละปีงบประมาณ ตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงานที่
รับผิดชอบ อีกทั้งบางตัวชี้วัดอาจจะมีภารกิจที่ทับซ้อนกับหน่วยงานส่วนกลาง เช่น การส่งเสริม สินค้า
เกษตรได้มาตรฐานปลอดภัย ทับซ้อนกับภารกิจหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีการดำเนินงาน
อยู่แล้ว และมีบางภารกิจที่เป็นการนำนโยบายเก่าที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมาดำเนินการอยู่ เช่น การ
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Bangkok Brand ซึ่งเป็นนโยบายเก่าตั้งแต่สมัยอดีตผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นอกจากนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หลายตัวชี้ว ัดไม่
สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
ทั้งนี้ก็เพราะ กรุงเทพมหานครไม่ได้มีการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงและภัยพิบัติรูปแบบ
ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ทำให้เมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้า หลายกิจกรรมจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก 
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การดำเนินงาน

ของกรุงเทพมหานครในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก มีเป้าประสงค์ใน
การดำเนินงาน ๘ เป้าประสงค์ ๖ ตัวชี้วัด ดำเนินการสำเร็จตามค่าเป้าหมาย ๕ ตัวชี้วัด ไม่บรรลุผล ๑ 
ตัวชี้วัด  
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ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การดำเนินงาน
ของกรุงเทพมหานครในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก มีเป้าประสงค์ใน
การดำเนินงาน ๔ เป้าประสงค์ ๔ ตัวชี้วัด ดำเนินการสำเร็จตามค่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัด  

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การดำเนินงาน
ของกรุงเทพมหานครในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก มีเป้าประสงค์ใน
การดำเนินงาน ๔ เป้าประสงค์ ๕ ตัวชี้วัด ดำเนินการสำเร็จบรรลุผลตามค่าเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด ไม่
บรรลุผล ๓ ตัวชี้วัด ไม่ได้ดำเนินการ ๑ ตัวชี้วัด สาเหตุหลักเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมได้ และบางกิจกรรม
เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้บริหารในการกำหนดนโยบายและหน่วยงานที่นำนโยบายไป  

ข้อสังเกตในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก 
ภาพรวมของการดำเนินการทั้ง ๑๕ ตัวชี้วัด ตลอดระยะเวลา ๓ ปีงบประมาณ พบว่า 

ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลกประสบสภาพปัญหาที่คล้ายกันกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๖.๑ คือกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ไม่มีความท้าทาย 
กำหนดตามภารกิจที่คาดว่าจะพอทำได้ในแต่ละปีงบประมาณ ตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้ไม่
สามารถดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมได้ นอกจากนั้นยังมีอุปสรรคเพ่ิมเติมคือในบางกิจกรรมเกิดความไม่
เข้าใจกันระหว่างผู้บริหารในการกำหนดนโยบายและหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ คือในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป้าประสงค์ที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๕ จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ที่มีค่าเป้าหมายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถึง ๕๖ แหล่ง 
จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินงานได้ ๔ แหล่ง
ท่องเที่ยว ทำให้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผู้บริหารมีความต้องการให้ดำเนินการให้ครบทุกเขต จึงเพ่ิมมา
อีก ๕๒ แหล่งท่องเที่ยวที่กรุงเทพมหานครต้องลงไปฟ้ืนฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน โดยแบ่งเป็นเขตละ 
๑ พ้ืนที่ทั้ง ๕๐ เขตและส่วนกลางดำเนินการอีก ๒ แหล่งท่องเที่ยว เนื่องด้วยเป็นรูปแบบการดำเนินงาน
ใหม่ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้ในหลายๆ 
แหล่งท่องเที่ยวไม่สามารถดำเนินการได ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๓ เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงาน
นานาชาติ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย ๖.๓ เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ มีเป้าประสงค์ในการดำเนินงาน 
๑ เป้าประสงค์ ๑ ตัวชี้วัด ดำเนินการสำเร็จตามค่าเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
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   ๓๖ 
 

ข้อสังเกตในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๓ เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการ
จัดงานนานาชาติ 

สำหรับในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๓ เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัด
งานนานาชาติ ตลอดระยะเวลา ๓ ปีงบประมาณ มีเพียงแค่ ๕ ตัวชี้วัด ดำเนินการสำเร็จ ๓ ตัวชี้วัด ไม่ได้
ดำเนินการ ๒ ตัวชี้วัด สาเหตุหลักเนื่องมาจาก การประสานงานกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจ
รูปแบบการดำเนินงานที่ดีพอ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อีกทั้งสำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลยังชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า บทบาทของกรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ ต่าง ๆ ที่ผ่านมายังไม่โดดเด่น
และไม่เพียงพอที่จะผลักดันการดำเนินงานให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ MICE ของ
ภูมิภาคเอเชียได้เลย ยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเป้าประสงค์และตัวชี้วัดให้เหมาะสมและท้าทาย
มากขึ้นในปี ต่อ ๆ ไป เนื่องจากในอนาคตธุรกิจ MICE จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่สำคัญต่อการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร 

จากภาพรวมของสภาพปัญหาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด มีประเด็นสำคัญ ดังนี้   

๑) การกำหนดตัวชี้วัดที่ท้าทายและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
โดยอิงจากวัตถุประสงค์หลักของประเด็นยุทธศาสตร์ และสภาพแวดล้อมภายนอก ให้สอดคล้องกับพันธ
กิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำให้ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์นี้สามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลการอย่าง
เป็นรูปธรรม และหน่วยงานสามารถดำเนินกิจกรรมตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒) การกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจน และตรงตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน 
ให้สัมพันธ์กันระหว่างแนวทางของผู้กำหนดนโยบาย และหน่วยงานรับผิดชอบที่นำนโยบายไปปฏิบัติ  

 
๔.๓.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ มหานครการจัดการ 
ในประเด ็นการทบทวนสภาพแวดล ้อมและสถานการณ์ท ี ่ม ีผลต ่อการพัฒนา

กรุงเทพมหานคร และการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พบว่ามีท้ังอุปสรรคและข้อขัดข้อง
ในการดำเนินการ ซึ่งในภาพรวมของการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๗ มหานครการจัดการ ดังนี้  

๑. การดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๗ มหานครการจัดการ ที่ทำหน้าที่เป็นเสมือน
กลไกในสนับสนุนการดำเนินการของอีก ๖ ยุทธศาสตร์ ทั้งประเด็นทางด้านกฎหมาย การบริหารแผน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและงบประมาณ ตลอดจนเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่จะเป็น
ประเด็นที ่ค่อยแทรกซึมอยู ่ภายใต้การดำเนินงานยุทธศาสตร์ต่าง ๆ อย่างแยกไม่ได้ ทำให้ในการ
ดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการหาเจ้าภาพในการดำเนินงานเป็นไปได้ยาก และ
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   ๓๗ 
 

ความสำเร็จของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ มหานครการจัดการ กลับขึ้นอยู่กับการดำเนินการ
ของยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ  

๒. หน่วยงานส่วนใหญ่ของกร ุงเทพมหานครม ีระบบการทำงานแบบ Siloed 
Organization ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่แต่ละหน่วยงาน มุ่งทำแต่งานในส่วนของตัวเอง มีลักษณะ
การทำงานเฉพาะจากบนลงล่างอย่างเดียว ไม่มีการเชื่อมโยงหรือทำงานร่วมกับนกับหน่วยงานข้างๆ 
หรือหน่วยงานที่มีบทบาทคล้ายคลึงกันเพื่อดำเนินการร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการขาดความร่วมมือในการ
ดำเนินการตามตัวชี้วัดร่วมกัน และอีกปัญหาที่สำคัญคือการขาดการบูรณาการและการทำงานร่วมกัน
ของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการร่วมกัน เพ่ือให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ 

๓. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ ๗ มหานครการจัดการ มีขอบเขตที่ใหญ่เกินไป มากกว่า
ขอบข่ายอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่จะดำเนินการได้ และด้วยบทบาทของทางสำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (สยป.) เป็นหน่วยงานที่ค่อยให้การสนับสนุนและผลักดัน มิใช่หน่วยงานที่มีบทบาทในการ
ดำเนินการตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์เองได้ ทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๗ มหานครการจัดการ
ตามแผนไม่สามารถขับเคลื่อนได้เท่าท่ีควร และในบางตัวชี้วัดไม่สามารถดำเนินการได้ 

๔. กระบวนการในการนำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี แผนภาพใหญ่ไปสู่
การปฏิบัตินั้น พบว่า มีการถ่ายทอดไปสู่แผนในระยะต่าง ๆ และแผนปฏิบัติราชการรายปีที่ไม่สอดคล้อง
กัน อีกทัง้ยังขาดการสื่อสารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของแผนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ที่ตั้งไว้ได้  และเมื่อมีการประมินผลทำให้ไม่สามารถ
สะท้อนภายใหญ่ตามเป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี  

ทั้งนี้สามารถจำแนกได้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ดังต่อไปนี้ 
การดำเนินการของประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๑ กฎหมาย พบว่า อยู่ภายใต้การ

ดำเนินการหลักอยู่ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกฎหมายและคดี ซึ่งโดยส่วยใหญ่จะดำเนินการใน
เชิงรับมากกว่าเชิงรุก เนื่องจากโครงสร้างและจำนวนบุคลากรที่มีจำนวนน้อย หากประเด็นใดไม่มีเหตุจะ
ไม่มีการนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยเพ่ือรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

การดำเนินการของประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๒ การบริหารแผนและประเมินผล 
พบว่า การดำเนินงานยังขาดความเชื่อมโยงในการดำเนินการตามแผนต่าง ๆ เนื่องจากในกระบวนการ
ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี ้ว ัดของยุทธศาสตร์/ เป้าหมายเชิงบูรณาการไปยังสำนักต่าง ๆ ของ
กรุงเทพมหานครจะถูกนำมาคิดเป็นเป้าประสงค์ในลักษณะงานประจำที่สอดคล้องกับงานหลักของสำนัก
มากกว่าเชิงยุทธศาสตร์ ส่งผลให้เมื่อมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนัก
ยุทธศาสตร์และการประเมินผล ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ อีกท้ังยังพบปัญหา
ในการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน เนื่องจากบางครั้งทางสำนักต่าง ๆ มีการ
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   ๓๘ 
 

จัดเก็บข้อมูลตัวชี ้ว ัดไม่ตรงกับตัวชี ้ว ัดที ่สอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายที่แท้จริง
ยุทธศาสตร์ กล่าวได้ว่าเป็นปัญหาของความไม่เข้าใจและถูกมองว่าเป็นภาระงานเพ่ิมเติมของสำนักต่าง ๆ  

การดำเนินการของประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่า 
การดำเนินงานด้านนี ้ย ังมีความซับซ้อนของหน่วยงาน ๓ หน่วย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ซึ่งมีบทบาทในการกำหนดสมรรถนะของข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร  สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สพข.) ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากร
และข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สกจ.) ซึ่งมี
บทบาทในการดูแลบรรจุและแต่งตั ้ง พร้อมทั ้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบุคลากรและข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าทั้ง ๓ หน่วยงานยังไม่มีการดำเนินการร่วมกันอย่างบูรราการทำให้การ
ดำเนินการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังพบว่าตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๓ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัดที่ตอบสนองต่องานประจำมากกว่าเป็นตัวชี้วัดเชิง
ยุทธศาสตร์ และยังติดปัญหาเรื่องกฎระเบียบที่จะสนับสนุนให้การบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถดึงดูด
บุคลากรที่มีศักยภาพให้อยู่ในกรุงเทพมหานครได้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เนื่องจากการประชุมไม่มี
ผู้รับผิดชอบหลักในด้านนี้เข้าร่วม ทำให้ยังไม่มีข้อมูลในการวิเคราะห์ประเด็นข้างต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ในการดำเนินงานของ
ประเด็นเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมมีปัญหาในประเด็นสถานะของหน่วยงานที่เป็นเพียงกองทำให้
การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื ่นเป็นไปได้ยาก อีกทั ้งยังเกี ่ยวข้องกับประเด็นในการจัดสรร
งบประมาณที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามตัวชี้วัดที่ต้องดำเนินการอีกด้วย จะจำแนกเป็น ๔ ประเด็น ได้แก่ 
(๑) การพัฒนา e-Service ซึ่งพบว่า ภารกิจการบริการประชาชนของกรุงเทพมหานครมีจำนวนมาก 
และเก่ียวข้องกับกฎหมายและสำนักต่าง ๆ ทำให้ปัจจุบันมีเพียง ๓ ระบบเท่านั้นที่ดำเนินการสำเร็จ (๒) 
การพัฒนา Back Office (Smart Department) ในประเด็นนี้มีการดำเนินการในระดับดี แต่อย่างไรก็
ตามก็ขึ้นอยู่กับสำนักต่าง ๆ ว่าให้ความสำคัญและมีศักยภาพในการพัฒนามากเพียงใด (๓) การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีทั้งหมด ซึ่งมีการดำเนินการจัดตั้งอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือ
สนับสนุนการทำงานอย่างครบถ้วน และ (๔) การพัฒนาด้านทักษะดิจิทัล (Digital Skill) ซึ่งในปัจจุบัน
ยังไม่มีการให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะพื้นฐานอย่างทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้สำหรับการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูล พบว่า มีการดำเนินการเป็น Data Base ที่เป็นการรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่กรุงเทพมหานคร
เป็นผู้รวบรวม ยังไม่สามารถขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการส่งต่อข้อมูลพื้นทำฐานข้อมูลเชิง
พื้นที่ร่วมกันได้ ทำให้ข้อมูลยังไม่มีความต่อเนื่อง อีกทั้งยังรวมถึงการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลยังไม่ถือว่า
เป็น Open Data สำหรับการใช้งานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ซึ่งตอนนี้อยู่ในรูปแบบของ City 
Data Sharing ที่ในอนาคตจะพัฒนาเป็น Date center  
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   ๓๙ 
 

ความสอดคล้องและเป้าหมายที่ควรดำเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และ
แผนต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง พบว่า การดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๗ แม้จะมีปัญหาในการดำเนินงาน 
เนื ่องจากเป็นยุทธศาสตร์สนับสนุน ทำให้ผลการดำเนินงานยังไม่มีความชัดเจนเมื ่อเทียบเท่ากับ
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ ๗ พบว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางละทิศทางในการดำเนินการของประเทศ โดยเฉพาะใน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกรุงเทพมหานคร
จะต้องมีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการบริการประชาชน โดยสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 

สำหรับแนวทางและประเด็นในการขับเคลื่อนส่วนต่อขยายของแผนกรุงเทพมหานคร
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นมหานครการบริหารจัดการนั ้น สามารถสรุปแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยน ได้ดังนี้  

๑. การปรับกลไกของการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ที ่ ๗ ซึ ่งไม่สามารถที่จะแยกจาก
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ ได้ ควรจะแทรกอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ และมีการขับเคลื่อนเรื่องกฎหมาย การ
บริหารแผน การบริหารทรัพยากรบุคล การคลังและงบประมาณ และเทคโนโลยี ไปพร้อม ๆ กันในทุก
ยุทธศาสตร์ เพื่อเปรียบเสมือนเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

๒. ควรมีการมุ่งเน้นการสื่อสารในยุทธศาสตร์ที่ ๗ มหานครการจัดการ ไปสู่ยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ ให้ เข้าใจถึงภาพรวมและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ซึ่งเมื่อเกิดการถ่ายทอดจะทำให้เข้าใจว่าต้อง
มีการดำเนินการอย่างไร ติดตาม จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ตลอดจนมีการประเมินผลอย่างไร เพื่อที่จะ
สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
และสามารถที่จะวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครสอดรับกับเป้าหมายของแผนต่าง ๆ 
ของประเทศไทยอย่างไร และวิเคราะห์แนวโน้มในการขับเคลื่อนแผนกรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคตได้
อย่างมีทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ  

๓. ต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลอย่างจริงจัง เพื ่อนำมาช่วยในการสนับสนุนการ
ดำเนินการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่มีการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน ลดการทำงานรายหนว่ยงาน 
(function) ลดการเก็บข้อมูลซับซ้อน เพื่อให้ผลักดันนำไปสู่ Smart BMA และระบบ Big Data ที่มี
การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ไม่เป็นเพียงแค่ Large Data ซึ่งไม่สามารถใช้การได้ ตลอดจนมีการพัฒนา
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   ๔๐ 
 

ระบบฐานข้อมูลกับภารกิจงานที่จำเป็น เช่น ระบบฐานข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคลากร
กรุงเทพมหานครซึ่งมีจำนวนมาก หากมีการดำเนินการพัฒนาจะทำให้ 

๔. การพัฒนาดิจิทัล (Digital Skill) ให้กับบุคลากรทุกระดับในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่
ระดับพื ้นฐาน (Basic Skill) ไปจนถึงระดับที ่เหมาะสมกับภารกิจการดำเนินงานเพื ่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี อีกทั้งควรมีการปรับทัศนคติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใน
กรุงเทพมหานคร ให้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะและดำเนินการปรับปรุงระบบงานให้มีความ
ทันสมัยและรวดเร็ว เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

๕. การลดขนาดของกรุงเทพมหานคร โดยมีการลดงานที่ไม่จำเป็นหรืองานที่ต้องใช้
ท ักษะที ่ม ีความเช ี ่ยวชาญให ้ภาคส ่วนอ ื ่น ๆ มาทำดำเน ินการแทน (Outsourcing) เพ ื ่อให้
กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามภารกจิหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

๔.๔ แนวโน้มและทิศทางการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐  

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีมีผลต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ทั้งในมิติ
ของสภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน และพันธสัญญาความตกลง หรือมาตรฐานการ
พัฒนาจากเมืองต้นแบบหรือนานาชาติ ของทั้ง ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ และจากการทบทวนผลการศึกษา
และข้อจำกัดในการดำเนินการของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) และ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๕ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่ผ่านมา ทำให้สะท้อนถึง
ช ่องว ่างของการพัฒนาของกร ุงเทพมหานครในอนาคต ซ ึ ่ งพบว ่า แนวโน ้มการพัฒนาของ
กรุงเทพมหานครนั้น มีความซับซ้อนสูงมาก เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง เมืองศูนย์กลาง 
เมืองยุทธศาสตร์ เมืองสำคัญต่ออัตลักษณ์ของประเทศ และที่สำคัญ เป็นเมืองที่มีความหลากหลายของ
ภูมิสังคมสูงมาก การวางการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาวถึง ๒๐ ปี ตั้งแต่มุมมองของปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ จนได้แผนการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕ และมีการปรับปรุงเพื ่อให้
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร มีส่วนขยายไปจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครสามารถ
นำเอาทิศทางและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาแปลงและถ่ายทอดสู่แผนยุทธศาสตร์มหานครแห่ง
เอเชียไปด้วยในคราวเดียวกัน หากแต่ถ้าพิจารณาจากความล่าช้าของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับ
แรกในระยะที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ งานการศึกษาก่อนหน้าได้ศึกษาไว้ ว่าเกิดจากข้อจำกัดมากมาย
ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการปรับแผนในระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ นั้น กรุงเทพมหานครเองก็ยัง
ไม่ได้ดำเนินการเร่งในการวิ่งไล่ตามเป้ายุทธศาสตร์เดิมที่มี และยังไม่ได้ทำการปรับปรุงข้อบกพร่อง และ
ช่องว่างของยุทธศาสตร์ ตลอดจนปัญหาเชิงสถาบัน และการจัดวางยุทธศาสตร์ที่ต้องมาจากฐานข้อมูล 
การปรับปรุงข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการแล้ว อาจ
สามารถกล่าวได้ว่า ความก้าวหน้าเกินกว่าครึ่งทางตามแผนภาพแสดงความก้าวหน้านั้น ยังไม่สามารถ
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   ๔๑ 
 

ตามไล่ทันเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้ ทั้งในยุทธศาสตร์ย่อยของการจัดวางยุทธศาสตร์เมืองต่อความ
หลากหลายของประเด็นการพัฒนา มิติความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ มิติศักยภาพหน่วยงาน มิติ
โครงสร้างการบริหารจัดการ และในมิติของการเมืองและวัฒนธรรม 

ในมิติของการจัดวางยุทธศาสตร์เมืองต่อความหลากหลายของประเด็นการพัฒนา ก่อนการเกิด
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 นั้น กรุงเทพมหานครโดยลักษณะของพื้นที่ 
ย่าน เขต กลุ่มกิจกรรมและอุตสาหกรรม ตลอดจนชุมชนรายพื้นที่ต่าง ๆ มีความต้องการที่หลากหลาย
อยู่เป็นฐานเดิม ส่วนประเด็นการพัฒนานั้น มใต้นแบบทั้งจากทิศทางของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals; SDGs) การเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติในการ
เป็นเมืองที่ยั่งยืน เมืองชั้นนำ เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว และการศึกษาพัฒนาคน ซึ่งล้วนเป็น
ทิศทางการพัฒนาที่ยังจะคงอยู่ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครทั้งในส่วนดั้งเดิม และในส่วนขยาย 
หากแต่กรุงเทพมหานครก็ประสบปัญหาการตีความ และการให้นิยามปฏิบัติการในการดำเนินการตาม
เป้าหมายเมืองเหล่านั้น ภายหลังจากการเกิดวิกฤตโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  
ยิ่งทำให้ทิศทางการพัฒนาซับซ้อนมากขึ้น การถ่ายทอดสู่การดำเนินการที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับ
คนกรุงเทพมหานครต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครยากยิ่งขึ้น กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องเร่งการพัฒนาใน
ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างให้เมืองปลอดภัย มุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย การสร้างความเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือ การขยายความสามารถของการสาธารณสุขและตลาดการแพทย์ ไป
พร้อม ๆ กับการสร้างเมืองที่สมรรถนะสูงเพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพ เป็นเมืองที่มีความเป็นมนุษย์ที ่มี
สุนทรียะและความฉลาดที่เป็นมิตรกับการอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร    

ในมิติความเชื ่อมโยงของยุทธศาสตร์นั ้น แบ่งเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน กล่าวคือ  
ในด้านหนึ่งของความเชื่อมโยงนั้น แต่ละยุทธศาสตร์ต่างมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้กรุงเทพหมานครเป็น  
มหานครแห่งเอเชีย ดังนั้นหมายความว่า เป้าหมายของการพัฒนานั้นสามารถส่งเสริม ต่อเนื่อง และ  
ดึงรั ้งเป้าหมายของยุทธศาสตร์ข้างเคียงได้ด้วย กรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
วิเคราะห์นิยาม หลักการ และจัดวางเป้าหมายการพัฒนามหานครทั้งเจ็ดให้สอดคล้องกันมากขึ้น 
ปรับปรุงความทันสมัยของเป้าหมายที่ต่อเนื่องซึ่ งกันและกัน โดยเฉพาะการเร่งประเด็นเป้าหมายของ
มหานครสำหรับทุกคน และมหานครประชาธิปไตย ไม่ใช่เพราะทั้งสองมหานครนี้มีระดับความก้าวหน้า
น้อยเท่านั ้น หากแต่ทิศทางการพัฒนาทั้งจากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และมาตรฐานสากล ที ่เน้น 
การกลับมาให้ความสำคัญกับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนทุกกลุ่ม ลดความเหลื่อมล้ำเพ่ือ
สร้างความมั ่นคงในชีวิตนั้น ถูกผลักดันจากมหานครอื่น ๆอย่างชัดเจน ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง คือ 
การเชื่อมโยงมหานครทั้งหก ที่เป็นการพัฒนากรุงเทพมหานครในฐานะพ้ืนที่ ให้มีการเชื่อมโยงโดยกลไก
ของยุทธศาสตร์ที่เจ็ด คือการบริหารจัดการเมืองอย่างมืออาชีพ และการปฏิบัติงานในลักษณะของ  
การประสานความร่วมมือในการดำเนินการ (Network Governance/ Collaborative Governance) 
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   ๔๒ 
 

ที่ระบุไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ จะต้องเป็นการดำเนินงานที่อ้างอิงบนฐานของบริการสาธารณะที่
เกิดข้ึนในพื้นท่ีเป็นสำคัญ  

ในมิติภายในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร หน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลัก บุคลากรทางด้าน
ยุทธศาสตร์และแผนตามหน่วยงานสำนักต่าง ๆ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่สังกัดตามสำนักงาน
เขต จะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และ
ผลผลิตรวมทั ้งผลลัพธ์ในทุกระดับ “ให้เท่ากันและสามารถสื ่อสารทำความเข ้าใจได้ตรงก ัน”  
ทั้งการพัฒนาในระดับเมือง ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล และกรุงเทพมหานครจะต้องจัดการเรื ่อง
การสร้างฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการตัดสินใจเชิงนโยบายให้เสร็จ และต้องเสร็จพร้อม
นำมาใช้และมีการติดตามประเมินผลระบบสารสนเทศนี้ภายในระยะการพัฒนาระยะที่ ๓ จบสิ้นลง 
กล่าวคือ ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) ซึ่งเป็น ๑๐ ปีหลัง
ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) นั้น กรุงเทพมหานครต้องพัฒนา 
บนการใช้ข้อมูลที่สามารถกำกับผลผลิตและผลลัพธ์ ตลอดจนการพัฒนาที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบ
แนวโน้มและผลการพัฒนาที่ชัดเจน ตลอดจนต้องเป็นการใช้ระบบประเมินผลบนข้อมูล จึงจะทำให้
สามารถได้บทเรียนในการดำเนินการ และการหาช่องว่างของการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น  
 ในมิติโครงสร้างพื้นที่การบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร จะปฏิเสธไม่ได้ว่า การดำเนินการ
พัฒนาตามแผนการพัฒนาที่มีความกว้างเชิงพื้นที่ และความซับซ้อนเชิงเทคนิคการปฏิบัติ ตามประเด็น 
การพัฒนานั้น จำเป็นต้องมีโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ด้วยเช่นกัน ซึ่งหากโครงสร้าง
งบประมาณของกรุงเทพมหานครยังกระจุกอยู ่แต่ในสำนักงานกลาง และงานที ่เป็นงานประจำของ 
การดำเนินการรายวันและโครงการประจำตามสัญญาผูกพันทางกฎหมายแล้วนั ้น การพัฒนา  
เชิงยุทธศาสตร์ไม่สามารถที่จะกระทำได้ โครงสร้างงบประมาณของกรุงเทพมหานครต้องมีการกำหนด
จัดสรรใหม่ โดยค่อย ๆ เปลี ่ยนจากสัดส่วนของการดำเนินการประจำและโครงการประจำ หาก
กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถสร้างโครงสร้างและการบริหารจัดการแบบใหม่ได้ การบริหารการพัฒนา
ในเชิงยุทธศาสตร์จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง และจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันหลังจากช่วง 
๑๐ ปีแรกเป็นต้นไป เนื่องด้วยผู้บริหารของกรุงเทพมหานครยังคงเป็นรุ่นเก่าอยู่มาก อีกทั้งไม่พยายาม
ทำความเข้าใจต่อการบริหารงานในเชิงยุทธศาสตร์ที่เล็งเป้าหมายการพัฒนาเมืองด้วยผลสัมฤทธิ์ที่  
“ต้องเกิด” ขึ้นจริง ไม่ใช่เพียงจากรายงานเท่านั้น และผู้บริหารต้องมีความรู้ในการพัฒนาเมืองในแตล่ะ
มิติที่แท้จริง ไม่ใช่ทักษะการบริหารจัดการทั่วไปเฉกเช่นนักบริหารในอดีตที่มีความสามารถแต่เพียงการ
สะสมประสบการณ์เท่านั ้น ซึ ่งหากจะทำให้งานยุทธศาสตร์ยั ่งยืน เส้นทางความก้าวหน้าจะต้อง
ปรับเปลี่ยนให้สะท้อนด้วยเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ปฏิบัติ สะสม และ
พัฒนาตนเองไปสู่ผู้ชำนาญงานยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานการพัฒนาเมืองที่แท้จริง  
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 ในมิติการเมืองและวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประกอบของการเป็นเมืองมหานคร
ที ่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และสัญญะ ของการเป็นเมืองหลวงทั ้งของประเทศ และของภูมิภาค  
ความพยายามในการพัฒนาเพื ่อให้สะท้อนสิ ่งเหล่านี ้ผ ่านความหลากหลายของภูมิส ังคมของ
กรุงเทพมหานครเองนั ้น เป็นเรื ่องที ่มีความท้าทายสูงมาก การรักษาสมมาตรของพหุวัฒนธรรม  
ต่อทิศทางการพัฒนาทันสมัย ที ่ต้องการนวัตกรรมการพัฒนาเมือง บนพื้นฐานความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำของคนจนเมือง คนเมือง คนที่เป็นประชากรแฝง กลุ่มคนอันเป็น
ตัวแทนของกลุ่มอัตลักษณ์ต่าง ๆ ในสังคม และแง่มุมของสุนทรียะในเชิงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
ต้องใช้การเปิดพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ทั้งในเชิงกายภาพ และในการใช้สื่อใหม่ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือสร้างให้เกิดรัฐบาลเปิด หรือแนวคิด การเปิดกรุงเทพมหานคร ให้สามารถนำข้อมูลย้อนกลับของการ
พัฒนาและความต้องการเชิงพื้นที่ เข้าสู่ระบบการพัฒนาความเป็นมหานครแห่งเอเชีย ที่เป็นมหานคร
แบบไทย ๆ ในสายตาสากลได้อย่างสวยงาม 

 

๔.๕ สรุปการสังเคราะห์แนวทางการปรับเปลี่ยนไปสู่ (ร่าง) แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง 

 กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – 
๒๕๗๕) ซ ึ ่งเป ็นการวางแผนย ุทธศาสตร ์การพัฒนาเม ืองในระยะ ๒๐ ปี โดยวางทิศทางให้
กรุงเทพมหานครก้าวไปสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ออกเป็น ๗ ด้าน ครอบคลุมในทุกมิติการพัฒนาของเมือง และการพัฒนาหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าบริหารจัดการ ให้บริการสาธารณะและพัฒนาเมือง ขณะเดียวกันแผน
ดังกล่าวได้กำหนดช่วงของการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น ๔ ระยะ ในแต่ละระยะ
แบ่งเป็นช่วงดำเนินการ ๕ ปี การจัดทำแผนดังกล่าวนั้น จัดทำขึ้นโดยมีฐานสำคัญ คือ สภาพปัญหาของ
เมือง เงื่อนไขของสถานการณ์ บริบทและสภาพแวดล้อมของเมือง รวมทั้งตัวแบบทิศทางการพัฒนาเมือง
มหานครจากต่างประเทศ ผ่านกระบวนการของการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงาน
ภายในกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาของเมอืงมหานครแห่งนี้  
 แต่จากการดำเนินการในการพัฒนาเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) ในช่วงปีดำเนินการที่ผ่านมานั้น พบว่า การดำเนินงานและกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่
ดำเนินการโดยหน่วยงานหลักต่าง ๆ ภายใต้สังกัดของกรุงเทพมหานครนั้น มีความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างเป้าหมายตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ กับการ
ดำเนินงานภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทำให้กรุงเทพมหานครไม่
สามารถที่จะมีผลการดำเนินงานและการพัฒนาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานของเมืองมหา
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นครที่ควรจะเป็น อีกทั้งด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒ ๕๘๐) ซึ่งเป็น
กรอบที่กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ และกำหนดระดับของแผน โดยแผนทุกระดับต้องมีความ
สอดคล้องกันและถ่ายทอดเป้าหมายจากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs) เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผน รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๒  
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขณะเดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ปัญหาและบริบทแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ของ
เมืองที่เปลี่ยนไป ทิศทางของการพัฒนาเมืองมหานครในหลายประเทศ ได้มีการกำหนดทิศทางของการ
พัฒนาเมืองโดยวางเป้าหมายของการพัฒนาเมืองแบบใหม่ ภายใต้กรอบของเป้าหมายของการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SDGs) และแนวคิดใหม่ของการพัฒนาเมือง ทำให้กรุงเทพมหานครมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางของการพัฒนาเมืองในระดับสากล  จนนำไปสู่โครงการศึกษา ทบทวน
และปรับตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  
 แม้ว่าในช่วงการดำเนินการที่ผ่านมานั้นได้มีการศึกษา ทบทวนและปรับตัวชี้วัดระดับเมืองตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ไปแล้วครั้งหนึ่ง และได้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
๒๐ ปี ฉบับใหม่ที่มีการทบทวนและปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี หากแต่การปรับแก้ดังกล่าวนั้น เป็นเพียงการทบทวนและปรับตัวชี้วัด รวมทั้งวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาเมือง ให้สอดคล้องกับบริบทและเงื ่อนไขที ่เปลี ่ยนไป ณ ช่วงเวลานั้น โดยไม่มีการป รับแก้
รายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ หรือโครงสร้างเชิงเนื้อหาของแผน ทำให้แผนฉบับปรับปรุงยังคงมีข้อจำกัด
ในการนำไปขับเคลื ่อนและแก้ไขปัญหาของเมืองมหานคร และด้วยในปัจจุบันแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของกรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) กำลังจะสิ้นสุดลง 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงต้องมีการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะท่ี ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเพื่อให้แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผน
ระดับชาติ จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนากรุงเทพมหานครให้มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนแม่บทเฉพาะด้าน และนโยบายรัฐบาล สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้
ปรับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) เป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง และจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จึงนำมาสู่โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
 ในส่วนของวิธีการในการดำเนินโครงการนั้น โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ได้แบ่งส่วนการดำเนินการของออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วน
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ที่หนึ่ง การศึกษาจากเอกสาร ผ่านการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร แผน ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ใน
การศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ในระดับเมือง ระดับประเทศ และระดับสากล  
ที่เก่ียวข้องหรือส่งผลต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนให้สอดคล้อง
กันในแผน ๓ ระดับ (แผนระดับที่ ๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ หมายถึง แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ
ระดับหน่วยงาน) พร้อมทั้งศึกษาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะ ๕ ปี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร และในส่วนที่สอง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาผ่านการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือร่วมในการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) จากข้อมูลหรือผลการดำเนินการจาก
การปฏิบัติจริงในช่วงการดำเนินการตามแผนในระยะที่ผ่านมา และการจัดประชุมแลกเปลี่ยนร่วมกัน
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร  
 จากการศึกษาและทบทวนของโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) พบว่า แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ยังขาด
ความชัดเจนถึงแนวทางการดำเนินงานและการกำหนดวิสัยทัศน์ที่กำหนดให้กรุงเทพมหานคร มุ่งสู่ 
“มหานครแห่งเอเชีย” อีกทั้งการได้มาซึ่งยุทธศาสตร์และจัดแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์ สะท้อนความไม่
เชื่อมโยงระหว่างความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนการจัดแบ่งยุทธศาสตร์ย่อยมี
ความทับซ้อนกัน ดังจะเห็นได้จากในบางยุทธศาสตร์ย่อยนั ้น จะมีเนื ้อหาที ่เป็นเรื ่องเดียวกั น มี
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดไม่ต่างกัน ทำให้เมื่อแยกออกเป็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ต่างกันจึงทำให้เกิดความ
สับสน และท่ีสำคัญคือในส่วนของการวัดผลในแต่ละยุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย รวมถึงใน
แต่ละกลยุทธ์และตัวชี้วัดนั้น ยังขาดการการจัดทำระบบติดตามและเก็บข้อมูลที่เป็นระบบเพ่ือมาใช้เป็น
ข้อมูลฐานในการประเมินต่อการไปถึงเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 
 เมื่อมีการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) พบว่า กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการเพื่อบรรลุผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พบว่า มีค่าเฉลี่ยในการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ร้อยละ ๕๙.๔๔ ต่อปีงบประมาณ ซึ่งเท่ากับว่ามีการดำเนินการให้สามารถบรรลุ
ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ได้เพียงครึ่งทางเท่านั้น และหากพิจารณา
แนวโน้มความสามารถในการบรรลุตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครสามารถ
จัดแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค (Cluster Analysis) ได้เป็น ๓ กลุ่มคือ ๑) 
กลุ่มความสามารถสูง ๒) กลุ่มความสามารปานกลาง และ ๓) กลุ่มความสามารถต่ำ ดังนี้ 
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 ๑. กลุ่มความสามารถสูง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (มหานครสำหรับทุกคน) ยุทธศาสตร์ที่ 
๑ (มหานครปลอดภัย) และยุทธศาสตร์ที่ ๒ (มหานครสีเขียว)  

๒. กลุ่มความสามารถปานกลาง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๖ (มหานครแห่งเศรษฐกิจและการ
เรียนรู้) และ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ (การบริหารจัดการเมืองมหานคร)  

๓. กลุ่มความสามารถต่ำ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (มหานครกระชับ) และยุทธศาสตร์ที่ ๕  
(มหานครประชาธิปไตย) 
 อย่างไรก็ตามการดำเนินแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ยังปรากฏอีกว่าลักษณะของตัวชี้วัดมีการแยกผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด และการแยกงบประมาณ 
เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานพอสมควร เนื่องจากปัญหาในเรื่องของการระบุความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างประเด็นที่เกิดขึ้นในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ขาดความชัดเจน 
และพร่ามัวของผู้รับผิดชอบ  คือ ไม่ได้มีการระบุผู้รับผิดชอบต่าง ๆ ว่าจะทำงานสัมพันธ์กันอย่างไร 
นอกจากนี้การแยกงบประมาณตามรายหน่วยงาน ก็ส่งผลให้ไม่สามารถทำงานมุ่งเป้าไปสู่เป้าหมายรวม
ได้ อีกทั้งหน่วยงานมักจะดำเนินการอยู่แต่งานประจำ และโครงการประจำเพื่อรักษางบประมาณของ
หน่วยงานเท่านั้น หรือผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ ภาระและความรับผิดชอบที่
หนักเกินไปสำหรับหน่วยงานเดียว ขาดเอกภาพในการดำเนินการ โดยมีหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมด้วย 
สะท้อนได้ว่าการขับเคลื ่อนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ -๒๕๗๕) และ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยังประสบปัญหาในการ
นำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลมาจากตัวชี้วัดในแผนดังกล่าวเกินกว่าขอบเขตความรับผิดชอบหรือเกินกว่า
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในการดำเนินภารกิจได้ 
 การศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ระดับเมืองและประเทศ ซึ่งในการวิเคราะห์ 
เพื่อประเมินความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕ ที่มีมาแต่เดิม รวมทั้ง
ส่วนต่อขยายของแผนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐ นั้น ต้องทำการวิเคราะห์บนฐานความเข้าใจใหม่
อย่างลึกซึ้งกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากจุดเริ่มต้นในครั้งที่ เริ่มทำแผนในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งผ่านไปแล้ว
เกือบทศวรรษ อีกทั้งในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ทั่วโลกและประเทศไทยต้องเผชิญกับ การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 และภาวะเศรษฐกิจถดถอย ตลอดจนประเทศ
ไทยเองมีปัญหาฝังรากลึกมาแต่เดิมในเรื่องความผันผวนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางสังคมและเสถียรภาพทางการเมือง และประเด็น
อ่ืน ๆ ที่ส่งผลให้รูปแบบของการพัฒนาเมืองที่มีความท้าทายและแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ต้องมี
การปรับมุมมองการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ของมหานครแห่งเอเชีย เสียใหม่ ให้ทันสมัยและมี
วิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับความผันผวนต่าง ๆ ที่รุมเร้าในปัจจุบันและอนาคต 
 งานการศึกษาเพ่ือทำแผนฉบับนี้ จึงใช้มิติมุมมองของเมืองที่มีสมรรถนะสูงเนื่องจากบริบทเมือง
ที่ซับซ้อนและผันผวน เมืองที่ต้องมีความปลอดภัยพร้อมกับสุนทรียะที่เป็นมิตรต่อการอยู่อาศัย การ
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   ๔๗ 
 

บริหารจัดการเมืองที่ต้องตัดสินใจอย่างชาญฉลาดบนฐานของข้อมูล การปรับโครงสร้างด้านงบประมาณ
เชิงยุทธศาสตร์ ลดการกระจุกตัวของงบประมาณในสำนักส่วนกลาง เน้นการดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์
รายพื้นที่ผ่านสำนักงานเขตเป็นหลัก และยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้านตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ซ่ึงต้อง
มีความสอดคล้องและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไปพร้อม ๆ กับแก้ไขปัญหาที่ฝัง
รากลึกมาอย่างยาวนาน ที่ดึงรั้งไม่ให้กรุงเทพมหานครพัฒนาไปในทิศทางดังกล่าวได้ดังตั้งใจ ทั้งนี้สำหรับ
กระบวนการปรับตัวชี้วัด คณะที่ปรึกษาได้ให้ความสำคัญกับแนวโน้ม ทิศทาง และความเป็นไปในบริบท
โลก ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการได้มานั ้น เกิดขึ้นภายใต้การทบทวน
วรรณกรรม การศึกษารูปแบบการพัฒนาเมืองในต่างประเทศเป็นสำคัญ ผนวกกับการใช้แนวคิดที่
เกี่ยวข้องตามเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อนำมากำหนดทิศทางที่จำเป็น อันจะนำไปสู่
เป้าหมายของการพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียที่แท้จริง การได้มาซึ่งตัวชี้วัด
ในลักษณะนี้ ไม่ได้เป็นการนำเข้าหลักคิดในเชิงวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว หากได้นำเข้าความเห็นของ
ผู้ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานครมาร่วมพิจารณาด้วย โดยได้มีการสัมมนาร่วมกับนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจใน
บทบาท และแนวทางการดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๗๕) เพื่อจัดทำส่วนขยายปี พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการเป็น
หน่วยสนับสนุนการดำเนินโครงการร่วมระหว่างคณะที่ปรึกษาและสำนักต่าง ๆ ของกรุเทพมหานคร 
หลังจากนั้นจึงได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผน และการนำแผนไปสู่การ
ปฏิบ ัต ิ ท ั ้ง ๗ ย ุทธศาสตร ์ เพื ่อประเมินผลการพัฒนากร ุงเทพมหานคร ทบทวนแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) และจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ 
ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 จากผลของการศึกษาบริบทและสภาพแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ และการประชุมปฏิบัติการ
ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร ทางคณะที่ปรึกษาได้เห็นสมควรว่าควรจะมีปรับทิศทางของ ๗ 
ยุทธศาสตร์เดิม เพื่อมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในมิติใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กรุงเทพมหานคร
สามารรถยกระดับไปสู่มหานครแห่งเอเชีย ตามที่ได้ตั ้งวิสัยทัศน์ไว้ ซึ ่งเมื่อได้มีการปรับทิศทางของ
ยุทธศาสตร์เดิม ส่งผลให้มีต้องมีการปรับและโยกย้ายมิติยุทธศาสตร์ย่อยบางประเด็นที่มีความทับซ้อน 
หรือยังอยู่ไม่ถูกจุด ไม่ถูกประเด็น ไปอยู่ในยุทธศาสตร์ที่สามารถผลักดันไปสู่ทิศทางของยุทธศาสตร์ใหม่
ได้ อีกทั้งได้มีการโยกย้ายและปรับยุทธศาสตร์ย่อยไปจัดกลุ่มประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อให้แนวทาง
ของยุทธศาสตร์นั้น ๆ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงามไมม่ี
สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์รกรุงรัง และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก
ประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก ทั้ง ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยได้ถูกย้ายจากยุทธศาสตร์ที่ 
๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย ไปสู่ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มหานครกระชับ ซึ่งจะช่วยทำให้องค์ประกอบของ
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โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๔๘ 
 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพ่ือการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถ
วัตถุประสงค์ลดการกระจายตัวเพื่อให้พื ้นที่เมืองมีความหนาแน่นสูง และเกิดการใช้งานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เน้นการใช้ที่ดินผสมผสาน และมีระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะอย่างมีประสิทธภิาพ 
ในขณะที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มีการการผนวกรวมกับประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อยที่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ เพื่อมุ่งหมายให้ปรับยุทธศาสตร์ฯให้ครอบคลุมมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยิ่งขึ้น ซึ่งผลของการปรับทิศทางของยุทธศาสตร์ และโยกย้ายประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง ได้มี
การนำพูดคุยกับทางคณะผู้บริหารของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และผู้ปฏิบัติงานหลักจากสำนัก
หลักของกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แสดงดังภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ ๕.๑ แสดงทิศทางของยุทธศาสตร์ และการปรับประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยภายใต้แผนพัฒนา

กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง 
 

ภายใต้การประชุมปฏิบัติการร่วมกับผู้ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา สามารถจำแนก
ประเภทของตัวชี้วัดในการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ได้ ๓ ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ ๑ ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่าเป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ กล่าวคือเป็นตัวชี้วัดที่ทั้ง
ทางที่ปรึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดมีความเห็นพ้องต้องกันที่ที ่จะคงไว้ หรือไม่ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนสาระ ทิศทางของตัวชี้วัดไปจากเดิมมากนัก มีเพียงการปรับค่าเป้าหมายเดิม ของปี ๒๕๖๕-



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๔๙ 
 

๒๕๗๕ และต่อยอดค่าเป้าหมายเพ่ิมเติมไปยังปี ๒๕๘๐ ใหม่ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตาม
ระยะเวลาของการขับเคลื่อนแผนฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ทั้งทางที่ปรึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดมี
ความเห็นพ้องต้องกัน 

กลุ่มท่ี ๒ ตัวชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา ซึ่งตัวชี้วัด 
กลุ่มนี้ เป็นตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมทั้งสาระ ทิศทาง และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด อันเป็น
ข้อเสนอของหน่วยงานที่ได้มีการปรึกษาร่วมกับที่ปรึกษา และได้มีความคิดเห็นพ้องต้องกันในการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อตอบเป้าหมายเมืองภายใต้แผนพัฒนาฯ ๒๐ ปีเดิมและส่วนขยายปี พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

กลุ่มที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่ยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ กล่าวคือ เป็นตัวชี้วัดที่
ทางที่ปรึกษามีความเห็นว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับบริบทและสถานการณ์ของเมืองที่
เปลี่ยนไป แต่ในขณะเดียวกันทางหน่วยงานยังมีพบว่าตนเองมีข้อจำกัดต่าง  ๆ ที่จะดำเนินการตาม
ตัวชี้วัดของทางที่ปรึกษา จึงยังต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันต่อไป เพ่ือหาแนวทางในการปรับตัวชี้วัดให้
ทั้งหน่วยงานและทางที ่ปรึกษาเห็นพ้องต้องกันว่าอยู่ในขอบเขตการทำงานและอำนาจหน้าที ่ของ
หน่วยงาน และตอบต่อเป้าประสงค์ของเมืองตามที่ท่ีปรึกษาได้มีความพยายามที่จะขับเคลื่อนแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ต่อไป 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๕๐ 
 

 

บทที่ ๕ 

(ร่าง) แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง 
 

จากการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ระดับเมืองและประเทศ ซึ่งในการ
วิเคราะห์เพื่อประเมินความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕ ที่มีมาแต่เดิม 
รวมทั้งส่วนต่อขยายของแผนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐ นั้น ต้องทำการวิเคราะห์บนฐานความเข้าใจ
ใหม่อย่างลึกซึ้งกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอันจะส่งผลให้รูปแบบของการพัฒนาเมืองที่มีความท้าทาย
และแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไป ผนวกกับผลการประชุมปฏิบัติการร่วมกับผู้ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร
ทางคณะที ่ปร ึกษาได ้เห ็นสมควรมีการปร ับมุมมองการพัฒนาภายใต้ย ุทธศาสตร ์ท ั ้ง ๗ ของ  
มหานครแห่งเอเชียใหม่ ซึ่งเมื่อได้มีการปรับทิศทางของยุทธศาสตร์เดิม ส่งผลให้มีต้องมีการปรับและ
โยกย้ายมิติยุทธศาสตร์ย่อยบางประเด็น และมีการเปลี่ยนชื่อยุทธศาสตร์ เพื่อสะท้อนถึงแนวทางในการ
ดำเนินการที่เปลี่ยนไป ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย ปรับเป็น การพัฒนาความปลอดภัยและการเป็นเมืองที่หยุ่น
ตัวต่อวิกฤตการณ์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสีเขียวสะดวกสบาย ปรับเป็น การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (โดยการผนวกรวมกับยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๑ ปลอดมลพิษ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน ปรับเป็น การพัฒนาเมืองที่มีรูปแบบอารยะ ลดความ
เหลื่อมล้ำ สำหรับทุกคน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มหานครกระชับ ปรับเป็น การพัฒนาเมืองที่มีความคล่องตัวและกระชับใน
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ (โดยการผนวกรวมกับ ยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงามไม่มี
สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์รกรุงรัง และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก
ประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย ปรับเป็น การพัฒนาเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานครเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ปรับเป็น การพัฒนาเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว และการเรียนรู้  

และยุทธศาสตร์ที่ ๗ มหานครการบริหารจัดการ ปรับเป็น การพัฒนาความเป็นมืออาชีพของ
ระบบบริหารและความคล่องตัวในการจัดการเมือง  

ซึ่งจะทำให้แนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ มีความชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน 
ตลอดจนมีการพัฒนาที่เท่าทันกัน 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๕๑ 
 

ภายใตก้ระบวนการปรับตัวชี้วัด คณะที่ปรึกษาได้ให้ความสำคัญกับแนวโน้ม ทิศทาง และความ
เป็นไปในบริบทโลก ซึ่งกระบวนการได้มานั้น เกิดขึ้นภายใต้การทบทวนวรรณกรรม การศึกษารูปแบบ
การพัฒนาเมืองในต่างประเทศเป็นสำคัญ ผนวกกับการใช้แนวคิดที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื ่อนำมากำหนดทิศทางที ่จำเป็น อันจะนำไปสู ่เป้าหมายของการพัฒนา
กรุงเทพมหานครไปสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียที่แท้จริง การได้มาซึ่งตัวชี้วัดในลักษณะนี้ ไม่ได้เป็นการ
นำเข้าหลักคิดในเชิงวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว หากได้นำเข้าความเห็นของผู้ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร
ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์มาร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งภายใต้การจัดการประชุมที่ผ่านมา สามารถจำแนกประเภท
ของตัวชี้วัดได้ ๓ ลักษณะ ได้ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มท่ี ๑ ตัวชี้วัดที่คงเดิมท่ีมีการเพิ่มเติมค่าเป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐  
กลุ่มท่ี ๒ ตัวชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา  
กลุ่มท่ี ๓ ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่ยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  
ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์มีรายละเอียดการปรับตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๕๒ 
 

๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความปลอดภัยและการเป็นเมืองหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย ประกอบไปด้วย ๖ มิติ ได้แก่ มิติที่ ๑.๑ มหานครปลอด
มลพิษ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ ๑.๕ ปลอด
อุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง และมิติที่ ๑.๖ เมืองสุขภาพดี (ปลอดโรคคนเมือง) ที่ผ่านมายุทธศาสตร์ที่ ๑ ถือ
เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย
ของเมือง และตัวชี้วัดที่มีอยู่นั้น ครอบคลุมกับความปลอดภัยของเมืองในหลายด้าน อย่างไรก็ดี ปัญหาที่
สำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ หน่วยงานยังคงเน้นทำตามเฉพาะพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับ 
ภัยหลักของเมือง เช่น อัคคีภัย น้ำรอการระบาย เป็นต้น แต่ไม่ได้มีการกำหนดให้มีการดำเนินการให้
สามารถเผชิญกับความเสี่ยงหรือภัยในรูปแบบใหม่ได้ และในปัจจุบันกรุงเทพมหานครกำลังเผชิญกับ
ปัญหาท้าทายในหลายมิติ ได้แก่ การเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์ ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะของ
เมืองที่เก่า ความหนาแน่นและกระจุกตัวของเมือง ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ (PM๒.๕) ปัญหาการ 
กัดเซาะชายฝั่ง สิ ่งเหล่านี้กำลังท้าทายเมืองมหานครแห่งนี้ในการเผชิญกับภัยที่เปลี่ยนไป จึงทำให้
ยุทธศาสตร์นี้ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการอันเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างมหานครที่มี
ความปลอดภัย และมีความสามารถในการดำรงอยู่ท่ามกลางความผันผวนที่เกิดข้ึน 

ในมิติของชื่อของยุทธศาสตร์ อันเป็นการสื่อความหมายของการเป็นมหานครปลอดภัยนั้น 
จำเป็นที่กรุงเทพมหานครต้องให้นิยามและการตีความ ความหมายของความปลอดภัยเสียใหม่ เพราะใน
บริบทของความผันผวน (Disruption) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น ทำให้การสร้างการพัฒนาเมืองให้มีความ
ปลอดภัยนั้น หมายความรวมถึงการสร้างให้เมืองเกิดศักยภาพ ความสามารถ และสมรรถนะ ในการลด
ความเสี่ยงมิติต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และมีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ได้ และ
สามารถที่จะฟ้ืนคืนกลับจากสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและมีความพร้อมมาก
กว่าเดิม ในขณะที่มิติย่อยของยุทธศาสตร์ความปลอดภัย ในมิติปลอดมลพิษนั้น เป็นมิติที่ต้องมีการแก้ไข
จากความรู้ความเข้าใจ และการดำเนินการตั้งแต่ต้นเหตุ อันได้แก่การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ การ
แก้ไขสภาพอากาศและภาวะเรือนกระจก ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมทั ้งทาง
ธรรมชาติและกิจกรรมเมือง ให้เอื้อต่อการสร้างอากาศสะอาดและการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสังคม 
นอกจากนี้ในมิติปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดนั้น การสื่อความเป้าหมายของมิตินี้มีความเบี่ยงเบน
อยู ่ส ูง กลุ ่มคู ่ความร่วมมือและผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียของกรุงเทพมหานคร กลับมีความเข้าใจว่า
กรุงเทพมหานครสามารถที่จะปราบปราม และควบคุมความประพฤติผิดเหล่านี้ ทั้งที่ในความเป็นจริง
แล้ว กรุงเทพมหานครสามารถที่จะดำเนินการได้แต่เพียง “การสร้างภูมิคุ้มกันต่อชีวิตทรัพย์สิน และ
สังคมท่ีห่างไกลยาเสพติด” เท่านั้น 

ในส่วนของแนวคิดของยุทธศาสตร์และทิศทางที่ควรจะไปในช่วงของการพัฒนาแผนในระยะ
ต่อไปนั้น คือ การพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การเป็นเมืองที่ปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ที่



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๕๓ 
 

เมืองอาจจะเผชิญในอนาคต ด้วยเหตุนี้ การจัดการสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครที่แต่เดิมมุ่งเน้น
เฉพาะภาวะฉุกเฉินและภัยบางรูปแบบต้องเคลื่อนไปสู่การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติและการเป็นมหา
นครที่หยุ่นตัว ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเมืองให้พร้อมรับกับวิกฤติต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
โดยมีการจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารเมือง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
บริหารจัดการในภาวะวิกฤติและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจให้กับผู้บริหารเมือง ในส่วนของลักษณะ
ตัวชี้วัดที่ได้มีการทบทวน ปรับปรุงผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถจำแนก
ประเภทของตัวชี้วัดได้ ๓ ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มที่ ๑ ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่าเป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้โดยส่วน
ใหญ่เป็นตัวชี้วัดเดิมในยุทธศาสตร์ที่ไม่ได้มีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนสาระสำคัญ เป็นเพียงการแก้ไขหรือ
ค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกัน หรือแก้ไขค่าเป้าหมายใหม่ในลักษณะของกิจกรรมในแต่ละช่วงปี เพ่ือ
กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามที่กำหนด และส่วนหนึ่งตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ได้นำไปสู่
การขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ หรือมีการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ขณะเดียวกัน
ตัวชี้วัดเดิมที่ไม่ได้แก้ไขเป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดใหม่ของยุทธศาสตร์ที่มีการเสนอ ในส่วน
ของยุทธศาสตร์ที่ ๑ นั้น ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่ คือ ตัวชี้วัดที่มีมาตรฐานกำกับหรือเป็นค่า
เป้าหมายที่มีการกำหนดเพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีการ
ปรับแก้และตัดตัวชี้วัดในกลุ่มนี้บางตัวออก ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่กลายเป็นงานประจำ หรือหน่วยงานสามารถ
ดำเนินการได้ตามที่มีการกำหนดไว้  
 กลุ่มที่ ๒ ตัวชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา ในส่วนนี้
เป็นตัวชี้วัดที่มีการแก้ไขหรือปรับใหม่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างไปจากแผนเดิม หรือสาระสำคัญเปลี่ยนไป  
และมีบางส่วนที่มีการเสนอให้ตัดออก และกำหนดตัวชี้วัดใหม่ข้ึนมาทดแทน เนื่องจาก ตัวชี้วัดเดิมนั้นไม่
สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ หรือมีข้อจำกัดในการขับเคลื่อน เช่น ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง ตัวชี้วัดขาดแนวทางที่ชัดเจนในการวัดผล หรือเป็นตัวชี้วัดที่เกินกว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจะดำเนินการได้ นอกจากนี้ ตัวชี้วัดบางส่วนที่ปรึกษาได้มีการ
กำหนดเพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้เมืองพร้อมรับกับวิกฤติการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และปรับแก้ทั้งในการ
ปรับชื่อให้ตรงกับมาตรฐานของการปฏิบัติงานทางเทคนิค การเพิ่มและการตัดตัวชี้วัด และปรับค่า
เป้าหมาย ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน และความเป็นสากลของตัวชี้วัด 
 กลุ่มที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่ยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้เป็น
ตัวชี้วัดที่คณะที่ปรึกษาและหน่วยงานมีความเห็นร่วมกันที่จำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ ยนหรือแก้ไขให้
สามารถนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ หากแต่มีข้อโต้แย้งที่ยังหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้ หรือหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรงนั้น ไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณาดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถตกลง
หรือกำหนดตัวชี้วัดร่วมกันได้ ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ นั้น ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ มีหลายประเด็นที่ยังคงต้อง
มีการพิจารณาหารือและกำหนดตัวชี้วัดในกลุ่มนี้อีกครั้ง เนื่องจาก ตัวชี้วัดหลายตัวเกี่ยวข้องกับเรื่อง



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๕๔ 
 

กฎหมาย และเกินกว่าขอบเขตอำนาจของหน่วยงานในกรุงเทพมหานครจะสามารถดำเนินการได้เอง อีก
ทั้งตัวชี้วัดบางส่วนนั้นมีความเกี่ยวโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครในด้านอื่น ๆ ด้วย 
นอกจากนี้ ตัวชี้วัดบางตัวมีมาตรฐานสากลกำกับทำให้การกำหนดตัวชี้วัดจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึง
มาตรฐานทางเทคนิคหรือกรอบการปฏิบัติงานเฉพาะ 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๕๕ 

ตารางท่ี ๑ สรุปผลการปรับตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 

๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค์ 
๑.๒.๑ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปราศจากยา
เสพติดและการก่อการร้าย  

*๑) ระดับความเช่ือมั่น
ปลอดภัยจากอาชญากรรมใน
การดำเนินชีวิตใน
กรุงเทพมหานคร โดยเฉลี่ย
ของประชาชน 

ได้รับค่าความ
เช่ือมั่นในระดับ 
๔ (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
ของจำนวนผู้

ประเมิน) 

ได้รับค่าความ
เช่ือมั่นในระดับ ๔ 
(ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๘๐ ของ
จำนวนผู้ประเมิน) 

ได้รับค่าความ
เช่ือมั่นในระดับ ๔ 
(ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๘๐ ของ
จำนวนผู้ประเมิน) 

ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

กลยุทธ์ 
๑.๒.๑.๑ ลดการเกิดคดี
อุกฉกรรจ์และ
อาชญากรรมพื้นฐาน 

*๑) อาชญากรรมในพื้นที่
สาธารณะลดลง 

อัตราคดี
อาชญากรรมต่อ

จำนวนแสน
ประชากรลดลง 
ร้อยละ ๑๐ ปี

ก่อนหน้า 

อัตราคดี
อาชญากรรมต่อ

จำนวนแสน
ประชากรลดลง 
ร้อยละ ๑๐ ปี

ก่อนหน้า 

อัตราคดี
อาชญากรรมต่อ

จำนวนแสน
ประชากรลดลง 
ร้อยละ ๑๐ ปี

ก่อนหน้า 

ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

กลยุทธ์ 
๑.๒.๑.๒ เสริมสร้างความ
ปลอดภัยเพื่อลดความ
ล่อแหลมของ
สภาพแวดล้อมต่อการก่อ
อาชญากรรม 

*๑) สำรวจจัดทำฐานข้อมูล
การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อ
อาชญากรรม 

ร้อยละ ๕๐ 
ของพื้นที่เสี่ยง
ทุกสำนักงาน

เขต 

ร้อยละ ๘๐ 
ของพื้นที่เสี่ยงทุก

สำนักงานเขต 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของพื้นที่เสี่ยงทุก

สำนักงานเขต 

ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๕๖ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 

๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
 *๒) จำนวนกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) ด้านความ
ปลอดภัยที่รับการติดตั้งและ
บำรุงรักษาต่อปี 

๗๐๐ ตัว ๘๐๐ ตัว ๑๐๐๐ ตัว ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

*๓) ร้อยละความสำเร็จของ
การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

กลยุทธ์ 
๑ .๒ .๑ .๓  เ พ ิ ่ มความ
ปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ
แ ล ะ ล ด พ ื ้ น ท ี ่ เ ส ี ่ ย ง
อาชญากรรม 

*๑) สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นพื้นที่
เสีย่งลดลง 

ลดลง 
ร้อยละ ๗๐ 

ของพื้นที่เสี่ยงที่
สำรวจ 

ลดลง 
ร้อยละ ๘๐ 

ของพื้นที่เสี่ยงที่
สำรวจ 

ลดลง 
ร้อยละ ๙๐ 

ของพื้นที่เสี่ยงที่
สำรวจ 

ตัวช้ีวัดที่คงเดมิที่มีการเพิม่เติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

กลยุทธ์ 
๑.๒.๑.๔ ลดการขยายตัว
และลดระดับความรุนแรง
ของปัญหายาเสพติด  

*๑) ชุมชนไม่มีปัญหา 
ยาเสพติด 

ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ซ้ำซ้อนกับ ๑.๒.๒.๑ และไม่อยู่ใน
แผนปฏิบัติราชการ 

 

เป้าประสงค ์
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่
เสพยาเสพติด ผู ้เสพผู้ติด
เข้าสู่ระบบการบำบดัรักษา
และฟื ้นฟูสมรรถภาพที่มี

***ร้อยละของผู้ตดิยาเสพตดิ
ลดลง 

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ หารอือีกครั้ง พิจารณาถึงแง่มมุรายใหม/่
รายเกา่ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๕๗ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 

๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
มาตรฐานและ ม ีความ
เหมาะสม  
กลยุทธ ์๑.๒.๒.๑  
เพิ ่มระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

*๑) ร้อยละของชุมชนที่มี
อาสาสมัครดำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ครบทุกชุมชน 

ร้อยละ ๖๕ 
 

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

*๒) ร้อยละชุมชนที่มี
ความสามารถในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

กลยุทธ ์
๑.๒.๒.๒ สร้างความ
ภาคภูมิใจในตนเองและ
ความเข้มแข็งทางจิตใจแก่
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในการป้องกัน
การใช้ยาและสารเสพติด 

*๑) ร้อยละของนักเรียนมี
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

*๒ )  ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการท ี ่ม ีก ิจกรรม
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
 

ร้อยละ ๕๕ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

กลยุทธ ์
๑.๒.๒.๓ บำบัดรักษา
ฟื้นฟู ติดตามดูแลผู้เสพผู้
ติดยา/สารเสพติดให้

*๑) ร้อยละความสำเร็จของ 
ผู ้เสพยาเสพติดที ่บำบัดตรง
ตามเกณฑ์ที่กำหนด หยุดเสพ

ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๕๘ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 

๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
สามารถกลับไป ดำเนิน
ชีวิตได้ตามปกติในสังคม 
 

หลังจำหน่ายจากการบำบัด  
ใน ๓ เดือน 

 *๒) ร้อยละของผู้ที่ได้รับการ
ติดตามครบ ๑ ปีและสามารถ
หยุดเสพได้ 

ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ ๘๗ ร้อยละ ๙๒ ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

กลยุทธ์ 
๑.๒.๒.๔ การบูรณาการใน
การทำงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพในการ
อำนวยการ ประสาน และ
ติดตาม การดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร  

*๑) ร้อยละการรายผลการ
ดำเนินงานได้ตรงตาม
ระยะเวลาที่กำหนดและ
ครบถ้วน 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

 

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๕๙ 

ตารางท่ี ๒ สรุปผลการปรับตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 

๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค ์
๑.๓.๑ ระบบขนส่ง
มวลชนปลอดอุบตัิเหตุ  
(ราง รถ เรือ BRT 
รถเมล์) 

***๑) ร้อยละอุบัติเหตุที่
เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน  
 

 
 

 
 

 
 

ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่ยัง
หาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  
 
หมายเหตุ ค่าเป้าหมายควรกำหนดใน
ลักษณะที่ร้อยละอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้อง
กับระบบขนส่งมวลชน ต้องมีอัตราที่
ลดลง 

 

***๒) จำนวนอุบัติเหตุที่
เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน  

 
 

 

 
 

 

 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แต่ยงัหา
ข้อตกลงรว่มกนัไมไ่ด้  
 
หมายเหตุ คา่เปา้หมายควรกำหนดใน
ลักษณะที่ร้อยละอุบัติเหตุทีเ่กี่ยวขอ้งกับ
ระบบขนส่งมวลชน ต้องมีอัตราทีล่ดลง 

 

**๓) จำนวนผู้เสยีชีวิตที่เกิด
จากระบบขนส่งมวลชนท่ีอยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของ
กรุงเทพมหานคร 

๐ ๐ ๐ ตัวชี ้ว ัดที ่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา 
หมายเหต ุ  เฉพาะท ี ่ เก ิดจากความ
ผ ิดพลาดของระบบ พาหนะ และ
พนักงานของทางระบบขนส่งมวลชน ไม่
นับความผิดพลาดที่เกิดจากประชาชน  

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๖๐ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 

๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
กลยุทธ ์
๑.๓.๑.๑ ยานพาหนะ 
ตัวระบบและผู้ขับขี่  
ผ่านการทดสอบจาก
ผู้เช่ียวชาญ และได้
มาตรฐานสากล 
(สำหรับระบบราง)  

*จำนวนครั้งของความผิด
พลาด/อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน
การปฏิบัติงานระบบราง* 

๐ ๐ ๐ ต ัวช ี ้ว ัดท ี ่คงเด ิมท ี ่ม ีการเพ ิ ่มเติม 
ค่าเป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ โดยคงไว้
เพื่อเป็นมาตรฐาน 

 

กลยุทธ ์
๑.๓.๑.๒ ยานพาหนะและผู้
ขับขี่ผ่านการกวดขัน 
โดยมีระบบควบคุมการ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
(สำหรับระบบรถ
โดยสาร เรือโดยสาร) 
(เฉพาะรถไฟฟ้าสายสี
เขียว)  

 
**จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน
การปฏิบัติงาน  

   ตัวช้ีวัดที่มีการปรบัตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรกึษา 

 

กลยุทธ ์
๑.๓.๑.๓ ปรับปรุงสภาพ
ทางกายภาพทางถนน
และเรือภายใต้การกำกับ

**๑) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัย
ทางถนน (BRT) ที่ได้รับการ
ปรับปรุง ** 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ตัวชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา
โดยในปี ๒๕๖๖ มีการศึกษาจุดเสี่ยง
ภัยทางถนน (เฉพาะ BRT) เพื่อใช้เป็น

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๖๑ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 

๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ดูแลของกรุงเทพมหานคร
ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย  

ข้อมูลฐาน ทั้งนี ้ควรมีการศึกษาและ
ทบทวนจุดเสียงทุกๆ ๑-๒ ปี   

 **๒) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัย
ทางเรือ ที่ได้รับการปรับปรุง 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ตัวชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการศึกษาจดุเสี่ยง
ภัยทางเรือใช้เป็นข้อมูลฐาน ทั้งนี้ควร
มีการศึกษาและทบทวนจุดเสียงทุก ๆ  
๑-๒ ปี   

 

กลยุทธ ์
๑.๓.๑.๔ ปรับปรุงสภาพ
ของสถานีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและปลอดภัย 
 
(หน่วยงานของเพ่ิมกล
ยุทธ์) 

**๑) ร้อยละของการ
ปรับปรุงและบำรุงรักษา
สถานีรถไฟฟ้า (สายสีเขียว) 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
ปลอดภัย 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ตัวชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา
โดยหน่วยงานพิจารณาขอเพิ่มตัวช้ีวัด 

 

 **๒) ร้อยละของการ
ปรับปรุงและบำรุงรักษา
สถานี BRT ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและปลอดภัย 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ตัวชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา
โดยหน่วยงานพิจารณาขอเพิ่มตัวช้ีวัด 
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                          ๖๒ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 

๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค ์
๑.๓.๒ ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน  

***๑) จำนวนครั้งของ
อุบัติเหตุทางถนน   

   ตัวช้ีวัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ัง
หาข้อตกลงร่วมกันไมไ่ด้ เนื่องจาก 
อัตราลดลง ยังไม่ไดต้กลงค่าเป้าหมาย 
และยังไม่มีข้อมลูฐาน 

 

 ***๒) จำนวนผู้บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน   

   ตัวช้ีวัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ัง
หาข้อตกลงร่วมกันไมไ่ด้ เนื่องจาก 
หน่วยงานพิจารณาให้ตัดตัวช้ีวัดออก 

 

 ***๓) จำนวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนน   

   ตัวช้ีวัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ัง
หาข้อตกลงร่วมกันไมไ่ด้ เนื่องจาก ยัง
ไม่ได้ตกลงค่าเป้าหมาย และยังไมม่ี
ข้อมูลฐาน 

 

กลยุทธ ์
๑.๓.๒.๒ การใช้
เทคโนโลยีเพื่อจับกุม
ผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรอันจะ
ส่งผลต่อความปลอดภยั
ทางถนน 

*๑) ร้อยละของถนนทางแยก
ที่มีกล้อง/เทคโนโลยีเพื่อ
กวดขันวินัยจราจร 

๗๐ ๘๐ ๑๐๐ ตัวช้ีวัดเดิมที่มีการเพิ่มเติมหรือค่า
เป้าหมายใหม่ เนื่องจากมีการติด 
CCTv ตามแผนการตดิตั้ง 

 

 **๒) ร้อยละของการประสาน
หรือส่งต่อข้อมลูการกระทำ
ความผดิจากทางสื่อออนไลน์ 

๙๐ ๑๐๐ ข้อมูลเป็นข้อมลู 
real time  
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                          ๖๓ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 

๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เช่น Facebook CCTV ไปยัง
หน่วยงานที่อำนาจหนา้ที่ใน
การปรบัและจับกุมผู้ฝ่าฝืนกฎ
จราจร 

ที่สามารถส่งต่อ
ข้อมูลได้ทันที 

กลยุทธ ์
๑.๓.๒.๓ การตรวจสอบ
สภาพถนนจุดเสีย่ง
อันตราย (Black Spot) 
และปรับปรุงจุดเสี่ยง
อันตรายตา่ง ๆ ภายหลัง
การเกิดอุบัตเิหตุ  

* * * ๑ ) ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร
ประเม ินจ ุด Black Spot ที่
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งได้รับ
การแก้ไขทางกายภาพ  

๘๐ ๑๐๐  ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่ยัง
หาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ ร้อยละของ
พื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด โดยมี
การทบทวนพ้ืนท่ีใหม่ทุกๆ ๑-๒ ปี 
 
ยังไม่ได้ตกลงค่าเป้าหมาย 

 

 ***๒) ร้อยละของการ
ปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย 
(Black Spot) ที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง  

๗๐ ๘๐ ๑๐๐ ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่ยัง
หาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ โดยร้อยละ
ของผลการประประเม ินจ ุด Black 
Spot ที ่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งได้รับ
การแก้ไขทางกายภาพ 
 
สำหรับพ้ืนท่ีที่ทาง สนข.สามารถ
ดำเนินการไดเ้อง ยังไม่ได้ตกลงค่า
เป้าหมาย 
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                          ๖๔ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 

๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
 ๓ ) ร ้ อ ยละของประส า น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย (Black 
Spot) ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
*** 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ตัวช้ีวัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ัง
หาข้อตกลงร่วมกันไมไ่ด้ โดยทาง 
สนข. ทำหน้าท่ีประสานไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระบุจุดเสี่ยง
อันตราย (Black Spot) ที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง และขอความร่วมมือ
ในการปรับปรุงและแก้ไขจุดเสี่ยง
ดังกล่าว 
 
ยังไม่ได้ตกลงค่าเป้าหมาย 
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                          ๖๕ 

ตารางท่ี ๓ สรุปผลการปรับตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 
๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

เป้าประสงค์ 
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความเสี่ยง
และฟื้นคืนจากภัยพิบัต ิ
กลยุทธ ์
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานคร
มีความพร้อมใน 
การรับมือกับอุกทกภัยทั้ง
จากนำ้ฝน นำ้หนุนและนำ้
หลาก เสรมิสรา้งศักยภาพ
และความสามารถด้าน
บุคลากร และเครื่องมือใน
การจัดการสาธารณภัย
โดยเฉพาะอุทกภยั  

      

*๑) ความสามารถรองรับ
ปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุน
ได้ดีขึ้นที่ความสูง +๓.๐๐๐ ม.
รทก. (ร้อยละของพื้นที่)  
 
 

๘๕ ๑๐๐ - ตัวชี ้ว ัดที ่คงเดิมที ่มีการเพิ ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ โดยเสนอให้
ปรับค่าเป้าหมาย  
หมายเหตุ แยกตัวช้ีวัด ระหว่างการระบุ
จุดเปราะบางและกาสรตามปรับปรุง 
กับการสร้างส่วน ๙ กม. ที่เหลือในแนว
ป้องกัน 

 

*๒) ความสามารถระบายน้ำ
ท่วมขังในถนนสายหลักได้ 
กรณ ีฝนตกไม ่ เก ิน  ๑๐๐ 
มิลลิเมตรต่อช่ัวโมง (นาที) 

๑๘๐ ๑๒๐ ๖๐ ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

**๓) จำนวนคลองในการขุด
ลอกคูคลอง (สายหลัก) ถูก
ฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ 
เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและ
มีระบบการระบายน้ำท่ีดีขึ้น 

๓๒ ๑๐๐% ของ
คลองยุทธศาสตร ์

 
๑๐๐% ตรวจ
สภาพคลองที่

๒๓๓ ตัวชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา 
-เสนอให้เพิ่ม/ปรับตัวชี้วัด เนื่องจาก 
กรุงเทพฯ มีคลอง ๑๙๘๔ สาย เป็น
คลองสายหลักที่รับผิดชอบโดยสำนัก
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                          ๖๖ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 
๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

ฟื้นฟูแล้วในปี 
๖๕ 

 
ฟื้นฟูใหม่ ๓๒ 

ระบายน้ำ ๒๒๗ สาย และประตู
ร ะบายน ้ ำบางจ ุ ด เป ็ นของกรม
ชลประทาน ทำให ้  กทม. เข ้าไป
ดำเนินการอะไรไม่ได้ ตัวชี้วัดในข้อนี้
เป็นตัวชี้วัดของสำนัก ซึ่งสามารถทำ
ได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด แต่ไม่ได้
ครอบคลุมเขต ซึ ่งรับผิดชอบพื ้นที่
คลองกว่า ๑๐๐๐ สายในกรุงเทพฯ 
-แยกตัวชี ้วัด ๓.๑ คลองหลัก ๒๓๓ 
คลอง ๓.๒ คลอง สนข. ๑๗๔๗ คลอง 
๓.๓ การประสานงานกรมชล (ลงนสม
มกราคม ๑๙๘๐ คลอง) 

**๔) จำนวนคลองหลักท่ีมี
การบริหารจัดการสิ่งปลูก
สร้างรุกล้ำ และเขตคลอง
สาธารณะ 

๒ ๒ ๒ ตัวชี ้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา
เป็นต ัวชี ้ว ัดระดับสำนัก แต่สำนัก
ระบายน้ำไม่มีขอบเขตพื้นที่ ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการได้ 
 
สามารถโยงไปมหานครสำหรับทุกคน 
และสำน ักกฎหมาย และมหานคร

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
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                          ๖๗ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 
๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

ประชาธิปไตย ข้อการกระจายอำนาจ
ให้ สนข. บริการสาธารณะ (Sandbox) 

กลยุทธ์ 
๑.๔.๑.๒ การเตรียม
ความพร้อม ความ
เปลี่ยนแปลงในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครในการ
รับมือกับภัยพิบตั ิ

**๑) การจัดทำแผนท่ีความ
เสี่ยงท่ีสามารถเช่ือมโยงกับ
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
(GIS)  
 
และระบบพยากรณ์และ
กำหนดมาตรการทีเ่หมาะสม
ในการจัดการผลการศึกษาน้ำ
หลากและน้ำหนุน  
 

 

๑๐๐ update 
๑๐๐ 

 
เชื่อมโยง
หน่วยงาน 

 
ระบบพยากรณ ์

update 
๑๐๐ 

ตัวช้ีวัดที่มีการปรบัตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรกึษา 
 
ร้อยละ ๑๐๐ ให้หมายความถึงการ 
Update ข้อมูลให้ทันสมัย และปรบั
ค่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สมบูรณ์ทุก ๕ ปี 
 
อาจมีข้อมูลอื่นของโยธา และผังเมอืง 
ที่เป็นอาคาร และโครงสร้างอื่นที่ตอ้ง
มีการประสานงาน 
 
ตัวข้อมูล base-map น่าจะเก็บที่
สำนัก และน่าจะเก็บท่ีศูนย์
สารสนเทศ (Data Center? Data 
Warehouse?) แตส่ำนักระบายนำ้
เป็นผู้วิเคราะห์พยากรณ ์

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๖๘ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 
๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

*๒) ระดับความสำเร็จของ
การศึกษา สำรวจออกแบบ
และจัดทำแผนแม่บท ระบบ
ระบายน้ำ (๑๐ ป/ีครั้ง) 

 ๓ แผน และในปี
งบ ๒๕๗๐  

ต้องมีการขอ
งบประมาณตาม

โครงการ ๑ 
โครงการจากทุก

แผน 

 ตัวชี ้ว ัดที ่คงเดิมที ่มีการเพิ ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ ขอทบทวน
แผนการระบายน้ำจากรายเขต เป็น
รายพื้นท่ีกลุ่ม ๓ กลุ่ม ธนบุรี พระนคร
ในคัน และนอกคัน โดยจัดทำแผน 
area-based แต่ละแผนใช้เวลา ๑ ปี 

 

กลยุทธ์ ๑.๔.๑.๓  
สร้างระบบคลังข้อมลูด้าน
สาธารณภัย 

*ระบบคลังข้อมลูสาธารณภัย ปี ๒๕๖๖-๒๕๖๘
ฐานข้อมูล

ความเสีย่งทุก
ประเภทภัย
เสร็จสมบรูณ ์

 
ปี ๒๕๖๙-๒๕๗๐ 

ระบบ
สารสนเทศ

คลังข้อมลูสา
ธารณภัย
สามารถใช้

เชื่อมระบบ
คลังข้อมูลเข้ากับ

คลังข้อมูลสา
ธารณภยัชาติเสรจ็

สมบูรณ์และ
สามารถ 
ใช้ใน 

การตัดสินใจ
บริหารจดัการ 

ยกตัวช้ีวัดเหลื่อม
ครึ่งระยะ และ

เพิ่มการเช่ือมกับ
ระบบการ

ตัดสินใจ DRR 
ของพื้นที่

ปริมณฑล และ 
เป้ายุทธชาต ิ

ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 
 

ตรวจสอบ ๒๐ หมวดข้อมูล ที่ สปภ.  
มี อาทิ สถิติการเกิดเพลิงไหม้ พื้นที่
นำท่วม ป้ายที่มีการติดตั้ง อาคารที่มี
ปัญหา Hazard Map 
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                          ๖๙ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 
๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

สนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

กลยุทธ์ ๑.๔.๑.๔  
ฟื้นฟูป่าชายเลน  
เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 

*๑) ความหนาป่าชายเลน
ตลอดแนว ระยะทาง  
๔.๗ กิโลเมตร 

๗๐ 

การรักษาแนว
เดิม 

 

ลดระยะถอย
ร่นจากเดมิที่
ประมาณ  ๗ 
เมตรต่อป ี

พยุงโดยการ
ปลูกป่าเสริม
โดยเขตและ

ประชาชนเสริม
แนวตนเอง 

๑๐๐ 

๒๐๐? 

๓๐๐ ต ัวช ี ้ ว ัดท ี ่คงเด ิมท ี ่ม ีการปร ับค่า
เป้าหมายและเพิ่มเป้าหมายไปยังปี 
๒๕๘๐  
ป ัญหาของต ัวช ี ้ ว ัด  หน ่วยงานที่
รับผิดชอบ คือ สำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
เพียงภารกิจให้รับผิดชอบดำเนินการ 
แต่ไม่มีพื้นที่ ทำให้ช่วงการดำเนินงาน
ท ี ่ ผ ่ า น ม า  เ ป ็ น เ พ ี ย ง ก า ร ตั้ ง
คณะกรรมการ 
 
ตัวช้ีวัด ๑) และ ๒) เป็น 
consequence และ sequential 

 

*๒) ร้อยละของการก่อสร้าง
แนวคันหิน (T-Groins) ป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั ่ง ก่อสร้าง

๑๐๐% ปี ๖๘ 
(ถ้าเริ่มได้ปี ๖๖) 

-  หากในป ี  พ.ศ.๒๕๖๑ EIA ผ ่ านการ
พิจารณาของ คชก. คาดการณ์ว่าปี พ.ศ.
๒๕๖๒ จะได้ผู ้ร ับจ้าง กรณีดังกล่าว 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
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หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๗๐ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 
๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

เ ข ื ่ อ นค ั นห ิ น  ( T-Groins) 
ก่อสร้างศูนย์สำรวจเฝ้าระวัง
การกัดเซาะชายฝั่ง 

สนน.ได้มีการออกแบบแนวป้องกันไว้
แล้วซึ่งการก่อสร้างต้องใช้ระยะเวลา ๓ ปี
จึงจะแล้วเสร็จซึ ่งน่าจะแล้วเสร็จในปี 
พ.ศ.๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ ๑.๔.๑.๕ 
เสรมิสร้างศักยภาพและ
ความสามารถดา้น
บุคลากรและเครื่องมือใน
การจัดการสาธารณภัย 
โดยเฉพาะอัคคีภัย EM 

*๑) ฝึกภาคสนามร่วมกับ
หน่วยงานในประเทศ ภายใต้
อำนาจหน้าที่ของ 
กรุงเทพมหานครหน่วยงาน
อื่น ๆ ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล (ครั้งต่อปี) 

๒+๑ 
ซ้อมเนื้อหาภัย
อันดับหนึ่ง และ

สองและภัย 
emerging 

๒+๑ 
ที่ไม่ใช่ 

emewrging เดิม 

ซ้อมครบทุกภัยใน
ตารางภัยตามแผน
ชาติ ๑๔ รูปแบบ 
ยกเว้นที่ไม่ระบุใน

ความเสี่ยงที่
วิเคราะห์ไว้ 

ต ัวช ี ้ ว ัดท ี ่คงเด ิมท ี ่ม ีการปร ับค่า
เป้าหมายและเพิ่มเป้าหมายไปยังปี 
๒๕๘๐ 

 

 *๒) ฝึกภาคสนามร่วมกับ
หน่วยงานระหว่างประเทศ 
(ครั้งต่อปี) 

๑ ๑ ๒ ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

 *๓) สร ้างฐานข ้อม ูลความ
ป ล อ ด ภ ั ย เ พ ื ่ อ ก า ร เ ข้ า
ปฏิบัติการ ให้ความช่วยเหลือ
และ ว ิ เ ค ร า ะห ์ ป ั จ จ ั ยที่
ก่อให้เกิดความเสียหายจากสา
ธารณภัย (ช่วงปีท่ีดำเนินงาน) 

ร้อยละ๑๐๐ 
ของอัคคีภัย 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของภัย 

๕ อันดับแรก 
ของกรุงเทพ 
มหานคร 

 

ร้อยละ๑๐๐ 
ของทุกภัยของ

กรุงเทพ 
มหานคร 

ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 
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                          ๗๑ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 
๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 *๔) สร้างระบบจัดการคลัง
ทรัพยากรในการจดัการ 
สาธารณภัยโดยอาศัยตัวช้ีวัด
ระดับความเสี่ยง 
สาธารณภัย (ช่วงปีท่ี
ดำเนินงาน)  
 
เสนอให้ย้ายไปอยู่ในกลยุทธ์ 
๑.๔.๑.๓ เกี่ยวกับคลังข้อมูล
สาธารณภัย 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

 **๕) พัฒนางานวิจัยต่อยอด
เพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพใน
การลดความเสี่ยงสาธารณภัย
ทุกประเภทภัยไลต่ามลำดคัวาม
สำคัญจากการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง กทม . และให้มีทรัพยากร
ที่สามารถปฏิบัติการ (ช่วงปีที่
ดำเนินงาน)  
 
 

๑ ช้ิน 
ต่อป ี

เริม่จากอัคคภีัย 

๑ ช้ิน 
ต่อป ี

๑ ช้ิน 
ต่อป ี

ตัวชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา
เสนอให้จัดทำ Gap Analysis  
Risk Analysis / AI 
 
พิจารณาเพิ่มเติม ควรกำหนดตัวชี้วัด
ให้ครอบคลุมสาธารณภัยอื่น ๆ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๗๒ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 
๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 *๖) จัดตั้งศูนยฝ์ึกอบรม
ดับเพลิงและกู้ภัย 
กรุงเทพมหานคร (ช่วงปีท่ี
ดำเนินงาน) 

ร้อยละ  
๕๐ 

ของส่วนงาน
ของสถาบัน

พัฒนาสามารถ
เปิดทำการ
ฝึกอบรมได้ 

 
เช่ือมหลักสูตรที่

ปฏิบัติได ้
ให้สอดคล้องกับ

ตัวช้ีวัดที่ 
๑.๔.๑.๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของสถาบันและ

ทุกหลักสูตร
สามารถ

ดำเนินการได้ 
 

เช่ือมหลักสูตรที่
ปฏิบัติได ้

 

เช่ือมหลักสูตร
และการฝึกร่วม

เต็มรูปแบบกับทุก
หน่วยงานใน

ประเทศ 

ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

๑.๔.๑.๖ ลดความ
ล่อแหลมและความ
เปราะบางของชุมชน 

*๑) ฝึกอาสาสมัครชุมชนใน
การเผชิญอัคคีภัย  
(ร้อยละของชุมชนเสี่ยงสูง
ของกรุงเทพมหานคร)  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 
เนื้อหาการฝึก ควรต้องสอดแทรก
ความปลอดภัยของทีมปฏิบตัิงานเรื่อง
โรคระบาด เพื่อให้การช่วยเหลือมี
ความปลอดภัยมากยิ่งข้ึนท้ังกับผู้เข้า
ช่วยและระชาชน 

 

 ก. ฝึกอาสาสมัครในพื้นที่
เสี่ยงสูง (พ้ืนท่ีเสี่ยงสูง เน้นไป
ที่ชุมชนแออัด)  

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของชุมชน

แออัด 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ชุมชนอื่น ๆที่มี

ความเสี่ยง 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ทุกชุมชนทุกพื้นที่ 

และ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
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                          ๗๓ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 
๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 
 

และ 
ร้อยละ ๑๐๐ ของ

การ retrain 
อาสาสมัครชุมชน

แออัด 

การ retrain 
อาสา 

สมัครทุกกลุ่มใน
ระยะที่ ๒ และ ๓ 

 ข. การวิเคราะห์ข้อมูลความ
เสี่ยงอัคคีภยั 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของชุมชน

แออัด 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของชุมชนอื่น ๆที่

มีความเสี่ยง 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของทุกชุมชนทุก

พื้นที ่

 

 ๒) ถ่ายทอดองค์ความรูเ้รื่อง
สาธารณภัยเขตเมืองให้กับ
ชุมชนทุกประเภทในพ้ืนท่ีเขต
ทุกเขต  
(ร้อยละของชุมชน)  

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของพื้นที่เขต 

๑๕ ลำดับ เขต
ที่มีความเสี่ยง

สูง 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของพื้นที่เขต ๑๕ 

ลำดับเขตที่มี
ความเสีย่งกลาง 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของพื้นที่เขต ๒๐ 

ลำดับเขตที่มี
ความเสีย่งสูง 

ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 
ขอให้มีกระบวนการในการให้ชุมชน
เป็นฐานการจดัการความเสีย่ง 
CBDRM 

 

 ก. ร่วมตรวจสอบความ
ปลอดภัยและความเสี่ยง 
ในพื้นที่เขตทุกชุมชน (ครั้งต่อ
ปีต่อเขต)(เริม่ดำเนินการปี 
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๕)  

๑ ๒ ๓/๔   
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                          ๗๔ 

ตารางท่ี ๔ สรุปผลการปรับตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๕ ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 

๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค์  
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานคร
มีข้อมูลอาคารเพื่อ
สนับสนุนการลดความ
เสี่ยงภัยพิบตัิและส่งเสรมิ
ความปลอดภัยในการใช้
อาคารอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

**๑) ร ้อยละของพื ้นที ่ ใน
กร ุงเทพมหานครม ีข ้อมูล
แสดงตำแหน่งอาคารเพื่อ
นำมาใช ้ในการบร ิหารจัด
การเมืองเพื ่อลดความเสี ่ยง
ภัยพิบัติและความปลอดภัย
ในการใช้อาคาร 

ร้อยละ ๒๕  ร้อยละ ๕๐  
  

ร้อยละ ๑๐๐  ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม และจำเป็นต้อง
ดำเนินการต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นข้อมูล
พื้นฐานที่จำเป็นในการบริหารจัดการเมือง  
 
รอหารือในส่วนของค่าเป้าหมายอีกครั้ง 
 
พื้นที่กทม.ที่ใช้เป็นข้อมูลฐานวัดจากอะไร
หรือจะระบุเป็นจำนวน 

 

กลยุทธ์  
๑.๕.๑.๑ ทบทวน 
ปรับปรุง และพัฒนา
ข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์การใช้อาคาร
ใช้กรุงเทพมหานครอย่าง
ต่อเนื่องตามมาตรฐาน 

** ๑) ความสำเร็จของการ
จัดทำแผนที ่แสดงตำแหน่ง
อาคารและนำมาใช้ในการบริ
หารจัดการเมืองเพื่อลดความ
เสี ่ยงภัยพิบัติและเพิ่มความ
ปลอดภัยในการใช้อาคาร 

รอหารือ
หน่วยงาน
เพิ่มเตมิ  

  
ดำเนิน  

การจัดเก็บ
ข้อมูลและแผน
ที่แสดงอาคาร

เสี่ยง   
๙ ประเภท  

รอหารือ
หน่วยงาน
เพิ่มเตมิ  

  
นำมาใช้ในการ
ตัดสินใจบริหาร

จัดการ  

รอหารือ
หน่วยงาน
เพิ่มเตมิ  

  

รอหารือหน่วยงานเพิม่เตมิ  
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                          ๗๕ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 

๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
แล้วเสร็จ   
๕๐ เขต  

กลยุทธ์  
๑.๕.๑.๑ ส่งเสริมให้มีการ
ลดลงของอาคาร ท ี ่ มี
ความ เส ี ่ ย งและความ
ล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติภัย 

*๑) จำนวนอาคารที่มีความ
เสี่ยงและความล่อแหลม ที่จะ
เกิดอุบัติภัยได้รับการรณรงค์
ส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้อง 

๘ อาคาร/ป ี ๑๐ อาคาร/ป ี รอหารือ
หน่วยงาน
เพิ่มเตมิ 

รอหา ร ื อ จากหน ่ ว ย ง าน  ปร ั บค่ า
เป้าหมายของตัวชี ้วัดให้เหมาะสมกับ
ความจำเป็นและขีดความสามารถของ 
กทม   

 

ก) ร้อยละของเขตที่ได้มีการ
สำรวจอาคารที่มีความเสีย่ง
และความล่อแหลมที่จะเกิด
อุบัติภัย 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
และมีการ

ทบทวนในทุกพ้ืน
ที่ว่ามีอาคารเสี่ยง
เพิ่มเตมิหรือไม ่

ควรมีอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่ระบุการสำรวจ
อาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลม 
ที่จะเกิดอุบัติภัย แล้วตัวช้ีวัดนี้วิ่งตาม 

 

ข) ร้อยละของอาคารที่มี
ความเสีย่งและความ
ล่อแหลมที่จะเกิดอุบตัิภัย
ได้รับการประสานและแกไ้ข
ให้ถูกต้อง 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของอาคารที่

พบ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของอาคารที่พบ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของอาคารที่พบ 

 

* ๒) ร้อยละของการ
เสรมิสร้างให้อาคารสิ่งปลูก
สร้าง จุดเสี่ยงมีความเสี่ยง

ร้อย
ละ ๕๐ ของ

อาคาร
กรุงเทพมหาน

ร้อย
ละ ๑๐๐ ของ

อาคาร
กรุงเทพมหานคร

รอหารือ
หน่วยงาน
เพิ่มเตมิ  

  

รอหา ร ื อ จากหน ่ ว ย ง าน  ปร ั บค่ า
เป้าหมายของตัวชี ้วัดให้เหมาะสมกับ
ความจำเป็นและขีดความสามารถของ 
กทม  

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
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                          ๗๖ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 

๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
และได้รับความเสียหายจาก
ภัยพิบัติลดลง   

ครที่มีความ
เสี่ยงต้องได้รับ  
การปรับปรุง

แก้ไข  

ที่มีความเสี่ยง
ต้องได้รับ  

การปรับปรุง
แก้ไข  

 
 ควรขยับเป้า 

*๓) ร้อยละของการพัฒนา
แผนการประเมินความเสี่ยง 

   รอหา ร ื อ จากหน ่ ว ย ง าน  ปร ั บค่ า
เป้าหมายของตัวชี ้วัดให้เหมาะสมกับ
ความจำเป็นและขีดความสามารถของ 
กทม 

 

เป้าประสงค์  
๑.๕.๒ โครงสร้างพื้นฐาน
สำคัญของกรุงเทพ 
มหานครได้รับการปกป้อง 
ล ด ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง  แ ล ะ
เสริมสร้างความปลอดภัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

*๑) พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
มีข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
ของโครงสร้างพื ้นฐานสำคัญ
เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลด
ความเส ี ่ยงเพ ื ่ อเพ ิ ่ มความ
ปลอดภัยในการใช้ ้โครงสร้าง
พื้นฐาน และการสร้างใหม่   

   - ตัวชี ้ว ัดมีการยืนยันตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) และพัฒนาต่อยอด  
 
หารือการวัดได้จริงและสามารถติดตาม 
Progress ของตัวช้ีวัดให้ได 

 

กลยุทธ์  
๑.๕.๒.๑ พ ัฒนาและใช้
ระบบข้อมูลด้านโครงสร้าง
พื้นฐานสำคัญเพื่อสนับสนนุ

** ๑) ร ้อยละของโครงสร้าง
พ ื ้ น ฐ า น ส ำ ค ั ญ ข อ ง
กรุงเทพมหานครมีการประเมิน
ความเสี ่ยงและความล่อแหลม
ของโครงสร้างพื้นฐาน 

   - พ ัฒนาจากต ัวช ี ้ว ัดตาม แผนพัฒนา
ก ร ุ ง เ ทพมหา นคร  ร ะ ย ะ  ๒๐  ปี   
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)   
- จัดกลุ่มของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของ
กร ุงเทพมหานคร อาท ิ  ถนน สะพาน 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๗๗ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี 

๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์
และการบริหารจัดการเมือง 

โรงเรียนขนาดใหญ่ ระบบระบายน้ำขนาด
ใหญ่ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เป็นต้น 

 ** ๒) ความสำเร ็จของการ
พัฒนาและใช้งานฐานข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐานพร้อมข้อมูล
การประเมินและความล่อแหลม 

    

 ** ๓) ประสานงานให ้การ
ดำเนินการพัฒนา แก้ไข หรือ 
ปร ับปร ุงโครงสร ้างพื ้นฐาน
สำคัญที่มีความเสี่ยงและความ
ล ่ อแหลมส ู ง ให ้ ม ี ค วาม
ปลอดภัยตามมาตรฐาน 

   รอหารือจากหน่วยงาน ปรับค่าเป้าหมาย
ของตัวชี ้วัดให้เหมาะสมกับความจำเป็น
และขีดความสามารถของ กทม 

 

ก ล ย ุ ท ธ ์  ๑ . ๕ . ๒ . ๒ 
โ ค ร ง ส ร ้ า ง พ ื ้ น ฐ า น
ส า ธ า ร ณ ะ ข อ ง
กรุงเทพมหานครมีความ
ปลอดภัยและสะดวกสบาย
ต่อการใช้งาน 

** ๑) พัฒนา ปรับปรุง และ
แก้ไข ถนน ทางเท้า สะพาน 
และอุโมงค์ข้ามท่อระบายน้ำ 
ให ้ ม ี ความปลอดภ ั ยและ
สะดวกสบายต่อการใช้งานจาก
คนทุกกลุ่ม 

   รอหารือจากหน่วยงาน ปรับค่าเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัดให้เหมาะสมกับความจำเป็น
และขีดความสามารถของ กทม 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

๗๘ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย (เมืองสุขภาพดี Healthy City) 
 เนื่องจากมิติที่ ๑.๖ เป็นมิติที่มีตัวชี้วัดจำนวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหลักการและใน
รายละเอียดที่ซับซ้อน ให้เฉพาะมิตินี้มีการอธิบายเหตุผลการปรับแยกต่างหากจากสรุปรวมยุทธศาสตร์
มหานครปลอดภัย และมีรูปแบบตารางที่ยังคงมีค่าเป้าหมายตัวชี้วักระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
เพ่ือการตรวจทานที่มีข้อมูลเดิมอ้างอิง 

ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย จัดเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อยที ่มีตัวชี ้ว ัดมากที่สุดเมื ่อเทียบกับประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยอื ่น ๆ จึงถือได้ว่าเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มีความซับซ้อนและรายละเอียดแง่มุมของการกำหนดให้มีกลยุทธ์ มาตรการ และโครงการ
ต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดผลลัพธ์ของการเป็นเมืองสุขภาพดี กล่าวคือ คนกรุงเทพทั้งที่อยู่อาศัยจดทะเบียน
กับกรุงเทพมหานคร และคนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลักษณะตัวชี้วัดของประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อยนี้ส่วนหนึ่งอิงตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) โดย
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดมีการปรับแก้ทั้งในการปรับชื่อให้ตรงกับมาตรฐานของการปฏิบัติงาน
ทางเทคนิค การเพ่ิมและการตัดตัวชี้วัด และปรับค่าเป้าหมาย ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจของหน่วยงาน และความเป็นสากลของตัวชี้วัดเชิงสุขภาพ และมีตัวชี้วัดที่ถูกยกเลิก เพิ่มเติม และ
ปรับเป็นตัวชี้วัดต่อยอดที่เล็งผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการและผลผลิต จำนวนไม่น้อย ทั้งนี้เพราะ
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเป้าหมายเมืองสุขภาพดี คือ สำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย ซึ่งมีการ
ปฏิบัติงานที่กำกับด้วยจริยธรรมความเป็นมืออาชีพ ทำให้หน่วยงานเร่งการดำเนินการให้เกิดผลเชิง
พัฒนา ทำให้เป้าหมายหลาย ๆ เป้าหมายนั้น สำเร็จเร็วขึ้น และสิ้นสุดลง รวมทั้งมีงานยุทธศาสตร์ที่ผ่าน
มาหลายอย่าง ที่ได้กลายเป็นระบบมาตรฐานงานใหม่ในงานประจำแล้ว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย มีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม
ระดมความคิดเห็น ปรับแก้ตัวชี้วัด ๓ หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนัก
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ร่วมกันปรับตัวชี้วัดกับคณะผู้วิจัยเพื่อเป็นการยืนยันตัวชี้วัดร่วมกัน ให้
ทางหน่วยงานได้ให้เหตุผลของการปรับแก้ ขอตัดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย หรือการคงตัวชี้วัด
เดิมไว้ร่วมกันเป็นทิศทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  

สำนักการแพทย์และสำนักอนามัยร่วมกันปรับแก้ตัวชี้วัด และเพิ่มตัวชี้วัดขึ้นใหม่ โดยยืนยันมา
จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ปรับเป้าประสงค์เรื ่องความ
ครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) 
การสร้างกลยุทธ์และตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ และการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และ
บริการด้านสุขภาพเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัยเพ่ือ
สอดคล้องตามแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสำนัก
อนามัยมีการปรับเปลี่ยน และเพิ่มตัวชี้วัดของหน่วยงาน เพื่อยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน
สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) (ด้านสาธารณสุข) ทั ้งนี ้มีการยืนยันค่า



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

๗๙ 

เป้าหมายการพัฒนาปรับขยับสูงขึ้นและลดลงบางตัวชี้วัด ทั้งนี้มีการคงตัวชี้วัดเดิมไว้เช่นกันจะเห็นได้ว่า
ทางหน่วยงานมีการตั้งเป้าประสงค์ขึ้นใหม่เรื่องความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพทุติยภูมิและ
ตติยภูมิ ตั้งกลยุทธ์ ตัวชี้วัดให้สอดคล้องตาม เป็นตัวชี้วัดตามหลักการทางวิชาการและครอบคลุมบริการ
ทางการแพทย์มากขึ้น และปรับค่าเป้าหมายให้ท้าทายต่อหน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีการต่อรองค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัดอื่น ๆ และปรับลดตัวชี้วัดลง หรือนำไปปรับเป็นตัวชี้วัดของกลยุทธ์อื่นแทน ทั้งนี้ 
หน่วยงานยังตั้งตัวชี้วัดตามหลักวิชาการ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง  สถานพยาบาลทั้งใน
และนอกสังกัดสำนักการแพทย์ เพ่ือพัฒนางานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย  

สำนักว ัฒนธรรม กีฬาและท่องเที ่ยว โดยหน่วยงานขอยืนยันตัวช ี ้ว ัดจากแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) เป็นหลัก ปรับกลยุทธ์ และตัวชี้วัดจากแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มาใส่เพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมกลยุทธ์ ทาง
หน่วยงานเองยังมีตัวชี้วัดร่วมกับสำนักอนามัยซึ่งได้มีการเสนอแนวทางการดำเนินงานไว้ด้วย ทาง
หน่วยงานเองขอปรับค่าเป้าหมายขยับให้สูงขึ้นและบางตัวชี้วัดขอปรับลดลง รวมถึงมีการคงเป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๗๕) ดังเดิม หน่วยงานจะต้องจัดให้มีการปรึกษาหารือ ทบทวนข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือ
ประเมินการเปลี่ยนตัวชี้วัดให้เป็นตัวชี้วัดอีกระดับหนึ่งที่สามารถเร่งผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
สุขภาพของคนเมืองให้มากขึ้น การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดใหม่ ที่มีการเน้นการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานหลักท้ังสามหน่วยงาน เพ่ือสร้างโครงการและกิจกรรมเชิงบูรณาการมากข้ึน และบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้เลยจะได้ผลต่อเนื่องไปยังการเริ่มต้นโครงการที่เน้น
การบูรณาการได้เต็มที่ เพื่อใช้เป็นโครงการเด่น (Flagship Project) ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพราะการทำให้คนกรุงเทพมีสุขภาพที่ดี หมายความถึงมาตรการ
การป้องกันด้วยตัวเอง จากการออกกำลังกาย การรักษาสุขภาพ การรักษาอนามัยส่วนตัวและชุมชน 
รวมทั้งมีการรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๘๐ 

ตารางท่ี ๕ สรุปผลการปรับตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

เป้าประสงค์  
๑.๖.๑ ความครอบคลุม
ในการจัดให้มรีะบบ
สุขภาพปฐมภูมิ  

       

กลยุทธ ์
๑.๖.๑.๑ ความครอบคลมุ
ในการจัดให้มรีะบบ
สุขภาพปฐมภูมิและคลินิก
หมอครอบครัว (Primary 
CareCluster: PCC) 

 
๑) (๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ร้อยละของจำนวนเขต
ที่จัดให้มีระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิและคลินิกหมอ
ครอบครัว (Primary 
Care Cluster: PCC)  
 
๑) (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ร้อย
ละของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครทีไ่ด้รบั
การขึ้นทะเบยีนในหน่วย
บริการปฐมภูมิ ครบถ้วน
ในปี ๗๐ (ร้อยละ ๑๐๐)* 

 
ร้อยละ 
๑๐๐ 
(๖๙ 

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
ของ ๕๐ 

เขต) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

(สยป. และ สนอ.) 
- จำนวนเขตที่มี PCC คาดว่าจะครบ ๕๐ เขต
ในปี ๖๔ นี้ แต่ในการดูแลประชาชนของ PCC 
๑ ชุด โดยมีทั้งในศนูย์บริการสาธารณสุขและ
คลินคิเอกชนที่เขา้ร่วม ซึ่งประกอบด้วยหมอ
ครอบครัว ๑ คน พยาบาล ๒ คน และ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งเปน็องค์ประกอบของ PCC ๑ 
ชุด ดูแลประชาชนได้ ๘,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ คน 
คาดว่าจะมีความครอบคลมุประชาชน
ประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ คน โดยต้องขยาย
ความรว่มมือคลินิคเอกชนเพื่อให้ครอบคลุม
ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร       ตาม
ทะเบียนราษฎร์ทั้งหมด 
(สนอ.) 
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หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๘๑ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 
๒) คณุภาพของการ
บริหารจดัการของ PCC 
โดยเฉพาะ area 
manager**             
 
 
 

 
 

 
ร้อยละ ๘๐ 

ของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ
พอใจในการ
ใช้บริการใน

ทุกมิติที่
ระดับ ๔ ขึ้น

ไป 
 
 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ
พอใจในการ
ใช้บริการใน
ทุกมิติที่

ระดบั ๔ ขึ้น
ไป 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ ๘๐ 

ของประชาชน
ผู้รับบริการ

พอใจในการใช้
บริการในทุก
มิติที่ระดับ ๕ 

 
(หากในปี 
๒๕๗๕ 

สามารถทำได้
ที่ ๑๐๐% ที่
ระดบั ๕ แล้ว 

ให้เปลีย่น
ตัวช้ีวัด และ

ใช้
แบบสอบถาม
ความไม่พึง
พอใจแทน)  

 

- PCC ตามพรบ สุขภาพปฐมภูมิ เนื่องจาก
บริบทของกทม กับตจวต่างกัน ซึ่งแพลท
ฟอร์มสถานบริการทางการแพทย์ ต่างกัน       
จึงทำให้กทม. ต้องปรับตัว ซึ่งหมอครอบครัว 
๑ คน ต้องดูแลประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่ง
ในกทม จะเน้นความเฉพาะด้านมากกว่า ทำให้
หมอครอบครัวไม่เป็นที ่น ิยม ในเร ื ่องของ
แรงจูงใจการเป็นหมอครอบครัวในกทม.  
- สนอ. เริ ่มต้นจาก ๔ ศูนย์ ใน ๔ เขต และ
ดำเนินการเพิ่มอีก ๗ เป็น ๑๑ เขต และล่าสุด 
๒๓ เขต ในปี ๖๓ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเริ่ม
ให้ความสำคัญและให้งบประมาณมากขึ้น ปี 
๖๔ ได้ ๖๙ แห่ง แต่ยังไม่ครบสมบูรณ์ ขาด ๗ 
คน เพราะหมอครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นการ
ผ่านหลักสูตรเร่งรัด และนอกจากศูนย์ ยังมี
คลินิกเอกชนเข้าร่วมด้วย เนื ่องจากต้องมี
หมอครอบครัว พยาบาล แต่คลินิกไม่ได้มีการ
ออกเยี่ยมบ้าน 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
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หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๘๒ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

- สปสช ให้ ศูนย์บริการสาธารณสุขเป็น area 
manager คลินิกที่เข้าร่วมส่วนใหญย่ังไม่คอ่ย
ชำนาญ  
- เครือข่ายคลนิกิ มีความเสี่ยงในการปรับปรุง 

กลยุทธ ์
๑.๖.๑.๒ พัฒนารูปแบบ
การพยาบาลผู ้ป ่วยและ
ผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน 

 
๑) ร้อยละของผู้ป่วยและ
ผู ้ส ูงอายุที ่อยู ่ในภาวะ
พึ่งพิง อยู่ในระบบส่งต่อ 
( BMA Home Ward 
Referral) และต้องการ 
การเยี ่ยมบ้านหรือการ
ดูแลแบบประคับประคอง
ได ้ ร ั บการพยาบาล
ต ่อเน ื ่ องท ี ่ บ ้ านตาม
เกณฑ์* 

 
ร้อยละ ๘๕ 

 
ร้อยละ ๙๐ 

 
ร้อยละ ๙๕ 

 
ในปี ๒๕๗๕ 

จัดทำ 
white 

paper ของ
พื้นที่ท่ีไม่
สามารถ
จัดการได้  
ร้อยละ ๕ 

  
ร้อยละ ๙๕  

 
ปี ๒๕๗๖-
๘๐ แกไ้ข
ร้อยละ ๑ 

ของพื้นที่ท่ีไม่
สามารถทำได้ 

ร้อยละ ๕ 
 

(ตกลงร่วมกัน) 
- กลยุทธ์และตัวชี้วัดใหม่เพิ่มขึ้นตามหลัก
ระบบสุขภาพปฐมภูม ิและคลิน ิกหมอ
ครอบครัว  
-ตัวชี ้วัดเพื่อให้ครอบคลุมระบบสุขภาพ
ปฐมภ ู ม ิ และคล ิ น ิ กหมอครอบครั ว 
(Primary Care Cluster: PCC) ถึงผู ้ป่วย
และผู้สูงอายุ 
-พัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยส่งต่อพร้อมการ
แจ้งเตือนระยะเวลาและการเช็คอิน  
(GPS Checking)  

 

กลยุทธ ์
๑.๖.๑.๓ พัฒนาคุณภาพ
ศูนย์บริการสาธารณสขุตาม
มาตรฐานศ ูนย ์บร ิ การ
สาธารณสุข (PHCA) 

 
๑) ร้อยละของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ที่เข้าสู่กระบวนการ
ประเมินและรับรอง

  
๓๐ แห่ง 

 
๔๐ แห่ง 

 

 
๕๐ แห่ง  
(ทุกเขต) 

(ตกลงร่วมกัน) 
- ต ัวช ี ้ว ัดด ้านการพัฒนาศูนย ์บร ิการ
สาธารณสุขมาตรฐานซึ่งเป็นการวัดจาก
การประเมินผลและรับรองคุณภาพเพื่อให้
ได้มาตรฐาน 
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                          ๘๓ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

คุณภาพจากองค์กร
ภายนอก* 

- หน่วยเห็นด้วยกับแนวทางที่ ๒ คือการ
กำหนดจำนวนศูนย์ที่ผ่าน PHCA ๕๐ แห่ง 
(ครบทุกเขต) แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
หากมีการวิเคราะห์พื้นที่ต้อการให้บริการ 
เพื่อเปลี่ยนจาก ๕๐ เขตพื้นท่ีเป็นพื้นที่อ่ืน 

เป้าประสงค์  
๑.๖.๒ ความครอบคลุมใน
การจัดให้มีระบบสุขภาพ
ทุติยภูมิและตติยภูมิ 

     - เป้าประสงค์เพิ่มขึ้นใหม่ โดยมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก คือ สำนักการแพทย์ โดยเป็น
การยืนยันร่วมกันระหว่างคณะผู้วจิยัและทาง
หน่วยงานร่วมกันเสนอให้มีการเพิ่มตัวชี้วัดนี้
ขึ้นมา 

 

กลยุทธ ์
๑.๖.๒.๑. พัฒนาบริการทาง
การแพทย์ให้ทั ่วถึงและ
เพียงพอทุกกลุ่มเขต 
 

๑) การจัดใหม้ี
โรงพยาบาลครอบคลุม
ทุกกลุ่มเขต  
(คำนวณจากจำนวน
ประชากร ๔ สิทธิการ
รักษา และจำนวนเตียง 
โดย ๑ เตียง : 
ประชากร ๑,๐๐๐ 
คน)** 
 

๑๓  
(ตัวช้ีวัดมี
ลักษณะที่
ต้อง
ดำเนินการ
ต่อเนื่อง 
(Maintain)) 

๑๙ ๓๑ ๔๕+๕
เอกชน 

(สยป.) 
- ในตัวช้ีวัดนี้เห็นควรเน้นการเพิ่มศักยภาพ
ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
เป็นหลัก โดยการเพิ่มเครือข่าย รพ.  
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หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๘๔ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

๒) จำนวนโรงพยาบาล
ในสังกัดสำนัก
การแพทย์ที่มีการ
พัฒนาศักยภาพใน
ระดับทีสู่งขึ้น*** 

(การพัฒนาศักยภาพ
หมายถึง  การเพิ่ม
จำนวนเตียงอย่างน้อย
๑๐% หรือ การ
ยกระดับจากทุติยภูมิ
เป็นทุติยภมูิขั้นสูง) 

๓ แห่ง 

 

๓ แห่ง 
(รพท.รพก.

รพล.) 

๓ แห่ง  ๒ แห่ง  ปัจจุบันมีโรงพยาบาลประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
- ยังไม่เข้าขั้น ๓ แห่ง รพข. รพค. รพบ.  
- ทุติยภูมิ ๔ แห่ง รพท. รพว. รพร. รพล.  
- ทุติยภูมิระดับสูง  
- ตติยภูมิ ๑ แห่ง รพส.   
- ระดับตติยภมูิขั้นสูง ๓ แห่ง รพก. รพต. 
รพจ. ต้องเป็น excellence center  
- รอข้อมูลการกำหนดแนวทางและทิศทาง 
การพัฒนาศักยภาพของ รพ. ว่าแต่ละช่วง
จะเป็นยังไง มีแต่ละขั้นกี่รพ.  

 

กลยุทธ ์
๑.๖.๒.๒ ยกระดับคุณภาพการ
รักษาพยาบาลของบุคลากร
ทางการแพทย์ในส ังกัด
สำนักการแพทย์ 
 

 
๑)  จำนวนหลักสูตรการ
เ ร ี ย น ก า ร ส อ น
แพทยศาสตร ์ศ ึกษา 
แพทย์ประจำบ้านและ
แพทย์ประจำบ้านต่อ
ยอด*** 

 
๕ หลักสูตร 
(๖ 
หลักสตูร) 

 
ปีละ ๑ 

หลักสตูร 
 

 
ปีละ ๑ 

หลักสตูร 
 

 
ปีละ ๑ 

หลักสตูร 
 

 (สยป.) 
- เอาเป้าประสงค์ตามในเล่มแผน ๔ ปี 
สนพ.  หน้า ๕๖? 
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๘๕ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

๒) ร้อยละของงานวิจัย
ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 
๒.๑ งานวิจัยเพื่อเลื่อน
ระดับ 
๒.๒ งานวิจัยพัฒนา 
 ๒ . ๒ . ๑  จ ำ น ว น
น ว ั ต ก ร ร ม / R๒ R/
ผลงานวิจัย ที่เพ่ิมขึ้น 
๒.๒.๒ จำนวน
นวัตกรรม/R๒R/
ผลงานวิจัย best 
practice best 
service ที่นำไปใช้จริง 
จากงานท้ังหมดในปี
นั้นๆ 

 
 

๒เรื่อง 
 

ร้อยละ ๑๐ 
 
 

ร้อยละ ๕๐ 

 
 

๓ เรื่อง 
 

ร้อยละ ๑๐ 
 
 

ร้อยละ ๕๐ 

 
 

๔ เรื่อง 
 

ร้อยละ ๑๐ 
 
 

ร้อยละ ๕๐ 

 
 

ปีละเรื่อง 
 

ร้อยละ ๑๐ 
 
 

ร้อยละ ๕๐ 

(ท่ีปรึกษา) 
- งานวิจัยนวัตกรรมนั้น ต้องเป็นงานใหม่อยู่
แล้ว โดยเฉพาะในทางการแพทย์ ดังนั้น 
การสามารถนำไปใช้ได้ถึงร้อยละ ๕๐ ของ
งานวิจัยนวัตกรรมทุกปีได้นั้น ถือว่าเป็นการ
ตั้งเป้าที่สูงอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นทุก
ระยะ เพราะเป็นการเพิ ่มนวัตกรรมด้วย
จำนวนทุกป ี
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๘๖ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

กลยุทธ ์
๑.๖.๒.๓ พัฒนาระบบการ
ส่งต่อระหว่างภายในและ
ภายนอกและการเช่ือมโยง
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
 

 
ร ้อยละความสำเร ็จใน
การดำเน ิ นงานตาม
ตัวช้ีวัดเขตสุขภาพที่ ๑๓ 

 
๒๐ 

 
๕๐ ? 

 
(เป็นร้อยละ

ของฐาน
อะไร ใช้
จำนวน

ตัวช้ีวัดดีกว่า
หรือไม่) 

 
๘๐ ? 

 
๑๐๐ ? 

 
- ปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลอย่างไร และ
เช่ือมโยงกับระบบ HDC ของประเทศหรือไม่  
ยังไม่ขึ้น สนอ. ดำเนินการอยู่แล้ว แบ่งตัวกัน
ในแต่ละปีหลังจากคัดเลือกมาแล้ว 
- capture ระบบ HDC  
- พิจารณายกไว้ที่ เป้าประสงค์ ๑.๖.๙ 
เกีย่วกับเรื่องฐานข้อมูล ซึ่งอาจพิจารณาใช้
กรอบของตัวช้ีวัดเขต ๑๓ เป็นกรอบในการ
จัดเก็บข้อมูล 

 

เป้าประสงค ์
๑.๖.๓ คนกรุงเทพมหานคร  
มีสุขภาวะทางกายและจติ มี
พฤติกรรมสุขภาพทีด่ี ลด
ภาวะเจ็บปว่ยจากโรคไม่
ติดตอ่เรื้อรัง 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  
โรคไม่ติดต่อ  

(Non-
Communicable 

Disease) 

      

 ๑) ร้อยละของประชาชน
วัยทำงานกลุ่มเปา้หมาย 
อายุ ๓๐ -๔๔ ปี มีค่า
ดัชนีมวลกายปกติ*** 

ร้อยละ ๕๖ ร้อยละ ๖๑ ร้อยละ ๖๖ ร้อยละ ๗๐ (ท่ีปรึกษา) 
เสนอแยกตัวช้ีวัดข้าราชการกรุงเทพ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๘๗ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 
เมื่อเทียบกับ ๑.๖.๑๐ 
การกำหนดกลุ่มในการ
ประเมินคา่ BMI ยังไม่
สอดคล้องกัน และยังไม่
สามารถบ่งช้ีว่าค่า
เป้าหมายทีค่วรจะเป็นใน
แตล่ะกลุม่เป้าหมายวา่
ค่าเปา้เทา่ใด (ที่มาของ
ค่าเปา้หมายจาก
การศึกษาเดิม)  
 

มหานคร และตัวช้ีวัดเด็กในโรงเรียน กทม. 
(ให้วัดจากค่าประมาณการเจริญเติบโต 
ไม่ใช่สูตร BMI) 
(สยป.) 
- สนพ. สนอ. มีข้อมูลเฉพาะผู ้ที ่มาใช้
บริการ แต่ยังไม่แน่ใจในกระบวนการดึง
ข้อมูล  
- สนอ. ม ีกระบวนการทำโครงการวัย
ทำงานสดใส ทำในศูนย์บริการสาธารณสุข 
เน้นคนกลุ่มเสี่ยง  
- สนพ. ส่วนใหญ่ข้อมูลก็มีแค่เฉพาะคนไข้
และบุคลากร  

๒) ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานสามารถ
ควบคุมระดับน้ำตาล
ได้* 
 
 

≥ ๓๕ ๔๐ 
 
 
 
 

≥ ๔๕ ≥ ๕๐ ≥ ๕๕ - ตัวช้ีวัดยืนยันจากตัวช้ีวัดระดับเมือง 
- สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐)  (ด ้ านสาธารณส ุข ) 
ย ุทธศาสตร ์ ๒ Service Excellence ด้าน
บริการเป็นเลิศและเป็นตัวชี้วัดที่กระทรวง
สาธารณสุขดำเนินการ ท้ัง ๑๓ เขตสุขภาพ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๘๘ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

๓) ร้อยละ ≥๓๕ ของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงสามารถควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้* 

≥ ๓๕ ๔๐ ≥ ๔๕ ≥ ๕๐ ≥ ๕๕ - ตัวชี ้ว ัดร ่วมดำเนินการระหว่างสำนัก
อ น า มั ย 
และสำนักการแพทย์ 
- ตัวช้ีวัดยืนยันจากตัวช้ีวัดระดับเมือง 
- สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐)  (ด ้ านสาธารณส ุข ) 
ย ุทธศาสตร ์ ๒ Service Excellence ด้าน
บริการเป็นเลิศและเป็นตัวชี้วัดที่กระทรวง
สาธารณสุขดำเนินการ ทั้ง ๑๓ เขตสุขภาพ 
ปรับค่าเป้าให้ตรงกับเขต  
- ตัวชี ้ว ัดร่วมดำเนินการระหว่างสำนัก
อนามัย และสำนักการแพทย์ 

 

 ๔) ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียน
ได้รับการประเมินความ
เสี่ยง CVD RISK สูง
และเข้าสู่กระบวนการ

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕ 
 

๔๐ 
 

๔๕ - ตัวช้ีวัดยืนยันจากตัวช้ีวัดระดับเมือง 
- สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐) (ด้านสาธารณสุข) 
ยุทธศาสตร์ ๒ Service Excellence  
ด้านบริการเป็นเลิศและเป็นตัวช้ีวัดที่
กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ ทั้ง ๑๓ 
เขตสุขภาพ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๘๙ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

และมี CVD RISK 
ลดลง**  

- ตัวช้ีวัดร่วมดำเนินการระหว่างสำนัก
อนามัย  
และสำนักการแพทย ์
- สนพ. ดำเนินการหน่วยเดยีวเนื่องจาก
อนามัยไมไ่ดม้ีกระบวนการในการทำให้ 
cvd risk ลดลง  
- การคัดกรองของสนอ. ไมไ่ดส้่งตอ่ไปยัง
สนพ. เพื่อดำเนินการ 
- สยป. เสนอให้เก็บข้อมลูการประเมินท้ัง
จากสนอ. และ สยป. โดยตัวที่เพิม่วัดแค่
สนพ. อย่างเดียว 

กลยุทธ ์
๑.๖.๓.๒ คัดกรองปัจจยั
เสี่ยงท่ีมผีลกระทบต่อ
สุขภาพ 
 
  

 
๑) การเพิ่มอัตราการ
คัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันในกลุ่ม
อายุตามมาตรฐาน 
สปสช. ตามรายช่ือใน
ทะเบียนบ้าน
กรุงเทพมหานคร* 
 

 
ปี ๖๕ 

๑๐๐,๐๐๐ 
ราย 

 
 
 
 

 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

ราย 
เพิ่มปีละ 
๑๐๐๐ 

 
 
 

 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

ราย 
 
 
 
 
 

 

 
๒๕๐,๐๐๐ 

ราย 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มอายุให้เช็คฐานปีต่อปี ตาม สปสช. 
- เช ิ งร ุก เป ็นช ุมชนจ ัดต ั ้ งท ี ่ สามารถ
ประสานงานกับ อสม. ได้ในการคัดกรอง
เชิงรุก ๒,๐๑๔-๒,๐๑๖ ชุมชน ซึ่งอาจซ้ำ
ชุมชนในปีถัดไป ปี ๒๕๖๑ มีเพศหญิง ๒๕-
๕๙ ปี ท่ี ๕๐๐,๐๐๐  
- ปี ๒๕๖๕ ใหท้ำ segment ข้อมูล 
เพื่อจัดทำอัตราส่วนระหว่างกลุ่มเบาหวาน
และความดัน 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๙๐ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 
๒) การเพิ่มอัตราการ
คัดกรองโรคมะเร็งเต้า
นม (ทำทุกปี) ในกลุ่ม
อายุตามมาตรฐาน 
สปสช. ตามรายช่ือใน
ทะเบียนบ้าน
กรุงเทพมหานคร* 
(สะสมทุก ๕ ปี) 
 

 
ปี ๖๕ 
๗,๕๐๐  

 
 

 
๗,๕๐๐ 
+๒,๕๐๐ 

 

 
๑๐,๐๐๐ 
+๒,๕๐๐ 
 

 
๑๒,๕๐๐ 
+๒,๕๐๐ 

 

 ๓) รอ้ยละของผู้สูงอายุที่
ไดร้ับการคัดกรอง
สุขภาพหรือตรวจ
สุขภาพประจำปี (จาก
การขึ้นทะเบียนชมรม
ผู้สูงอายุ) 
ปี ๖๓ มี ๒๐,๐๐๐ 
คน**  
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ - เสนอให้จัดทำโครงการการเพิ่มจำนวนผู้
สุงอายุในชุมชน 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๙๑ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

กลยุทธ ์
๑.๖.๓.๒ ส่งเสริม
พัฒนาการการ
เจริญเติบโตของเด็ก
อย่างเต็มตามศักยภาพ  
 

 
๑) ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัย (แรกเกิด-๕ ปี) 
มีพัฒนาการสมวัย*** 
 

    (สยป.) 
- สนพ. เป็นเด็กท่ีมาคลินิกสุขภาพเด็กดี 
และเสนอปรับตัวช้ีวัด ซึ่งสอดคล้องกับ
กระทรวง แต่ไม่ตอบกับตัวเดิมที่เคยกำหนด
ไว ้
- สนอ. ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
ศบส. และ ในชุมชน 
- การเข้ารับการตรวจสุขภาพในคลีนิคใน 
รพ. และคลีนิคสุขภาพเด็กดี และมีการคัด
กรอง 
 

 

- ร้อยละของเด็กอายุ ๐ 
– ๕ ปีไดร้ับการคดั
กรองพัฒนาการ 
 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๕  

- การเพิ่มกลุ่มเสีย่งท่ี
คัดกรอง 
- ร้อยละการคัดกรองที่
เพิ่มขึ้นในกลุ่มเสี่ยง 

     

- เด็กอายุ ๐ – ๕ ปีท่ีมี
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการตดิตาม 
     -- จากคลีนิครักษา
ใน รพ. 

 
 
 

๙๐ 
 

 
 
 

๙๐ 
 

 
 
 

๙๐ 
 

 
 
 

๙๕ 
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๙๒ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

     -- จากคลีนิค
สุขภาพเด็กด ี

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 

- เด็กพัฒนาการล่าช้า
ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA๔
I 

๘๐ 
๗๐ 

๘๐ 
๗๕ 

๘๐ 
๘๐ 

๙๐ 
๘๐ 

 

  ๒) ร้อยละของเด็กอายุ 
๐-๕ ปี สูงดสีมส่วน 
และส่วนสูงเฉลีย่ที่อายุ 
๕ ปี** 
 
 

ร้อยละ ๖๓ 
ส่วนสูงเฉลี่ย
ที่อายุ ๕ ปี 
(เซนติเมตร) 
ช = ๑๑๓ 
ญ = ๑๑๒ 

ร้อยละ ๗๘ 
ส่วนสูงเฉลี่ย
ที่ อายุ ๕ ปี 
(เซนติเมตร) 
ช = ๑๑๕ 
ญ = ๑๑๕ 

ร้อยละ ๘๘ 
ส่วนสูงเฉลี่ย
ที่ อายุ ๕ ปี 
(เซนติเมตร) 
ช = ๑๑๗ 
ญ = ๑๑๘ 

ร้อยละ ๙๐ 
 

-ปรับลดคา่เป้าหมายร้อยละของเด็ก ๐-๕ ปี 
สูงดีสมส่วน เพ่ือให้สอดคล้องกับคา่ Base 
Line ข้อมูลกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนัก
อนามัย ท่ีมีแนวโน้มคงท่ี (ปี ๒๕๖๐-
๒๕๖๓) 
-คงค่าเป้าหมายเดิมส่วนสูงเฉลี่ยทีอ่ายุ ๕ 
ปี (เซนติเมตร) ปี ๖๑-๖๕ เพื่อให้
สอดคล้องกับค่า Base Line ข้อมลูกอง
สร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย ปี ๒๕๖๓
ข้อมูลปี ๒๕๖๓ ส่วนสูงเฉลีย่ที่อายุ ๕ ปี 
(เซนติเมตร) ช = ๑๑๑ และ ญ = ๑๑๑ 
 
 

 

 ๓) ร้อยละของเด็กวัย
เรียน (๖-๑๘) สูงดีสม
ส่วน** 

ร้อยละ ๖๖ 
ปี ๖๓ ได้ 
๖๓.๘๔ 

ร้อยละ ๖๗ ร้อยละ ๖๘ ร้อยละ ๖๙  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๙๓ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

Base Line 

๒๕๖
๐ 

๒๕๖
๑ 

๒๕๖
๒ 

๒๕๖
๓ 

๖๔.๘
๘ 

๖๕.๒
๐ 

๖๓.๕
๔ 

๖๔.๒
๑ 

พัฒนาระบบข้อมูลการเจริญเติบโตของ 
daycare ให้สามารถปรับข้อมูล Realtime 
(สยป.) 
- ที่ผ่านมาสนอ. เก็บข้อมูลค่อนขา้ง
ลำบาก ในการคำนวนค่าสูงเฉลี่ยยาก 
- กรมอนามัยกำลังจะเปลี่ยนเกณฑ์เป็น ๖ 
– ๑๘ ปี 
- ในส่วนของโรงเรียนนอกสังกัด อาจจะ
ขอข้อมูลได้ยาก 

 ๔) ร้อยละของกลุ่ม
เสี่ยงภาวะซึมเศร้า
ได้รับการดูแล 

 
 
 
 

 
 
 
 

  - ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ ศูนย์ จะมี
การคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ที่มาเขา้รับ
บริการการเจ็บป่วยท่ีศูนย์บริการ
สาธารณสุข  

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๙๔ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

๔.๑ การคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าจากผู้ป่วยที่มา
ใช้บริการศูนย์บริการ
สาธารณสุข (เชิงรับ) 
และผู้ที่เสี่ยงเป็นโรค
ซึมเศร้าได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง 
๔.๑ ผู้ที่อยู่ระหว่างการ
ดูแล มารับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง (ไม่มีปัญหาอัน
เกิดจากภาวะจิตใจ)  
- การค้นหากลุ่มเสีย่งใน
ชุมชนภาวะซึมเศร้า (เชิง
รุก) 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๖,๓๔๗ คน 
(พบ ๓๗๗ 

คน) 

๑๐๐ - การออกหน่วยตามชุมชน และให้บริการ
การคัดกรอง ให้คำปรึกษา และมกีารนัด
หมายกลุม่ที่มีความเสีย่งสูง เพื่อได้รับการ
รักษาอย่างต่อเนื่อง 
- Focus ที่เชิงรุกกลุม่สุขภาพจิต  

เป้าประสงค์  
๑.๖.๔ ส่งเสรมิสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอ้มและอาชีวอนา
มัยสถานประกอบการ 
อาคารสถานท่ี ให้ถูก
สุขลักษณะ 

 
ร้อยละของสถาน
ประกอบการ อาคาร
สถานทีไ่ด้รบัการตรวจ
ด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอ้มและ 

 
ร้อยละ ๖๐ 

 
 
 
 

 
ร้อยละ ๗๐ 

 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 

 
ร้อยละ ๙๐ 

(ท่ีปรึกษา) 
- สนับสนุนงานให้เขตด้วย (ซึ่งหมายถึง
นโยบายของผู้บริหาร ซึ่งยากกับการทำ 
segment) 
- ๑๐๐% ของกลุ่มแดงในแต่ละกลุ่ม
กิจการ  

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๙๕ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

มีความสะอาดและ
ปลอดภัย 

อาชีวอนามัย ตามเกณฑ ์
ที่กำหนด** 
 
 

- ปี ๖๕ จัดทำการแบ่ง risk spectrum 
ของ ๑๓ กลุ่มกิจการ 
(สนอ.) 
- ปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความถูกต้อง
เหมาะสมเป็นไปได้ โดยสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัยให้มากยิ่งข้ึน 
(สยป. และ สนอ.) 
- สนอ. รับผิดชอบหลักโดยจากข้อมูล 
พบว่าในกรุงเทพมหานครมสีถาน
ประกอบการ 
ตาม พรบ. การสาธารณสุขประมาณ 
๔๐,๐๐๐ แห่ง แบ่งเป็น ๑๓ กลุ่มกิจการ 
โดยที่ผ่านมากำกับตดิตามผ่านการออก
ใบอนุญาตให้ประกอบการของสถาน
ประกอบการดังกล่าว  
- ปีท่ีผ่านๆ มา เน้นในกลุม่สวนสนกุและ
โรงงานน้ำแข็ง  
- สยป. มองว่าหน่วยควรวิเคราะหก์ลุ่มของ
สถานประกอบการว่ามีกลุ่มใดที่มจีำนวน



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๙๖ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

มากและยังมีปญัหาจากการดำเนนิงานของ
สถานประกอบการดังกลา่วเพื่อกำหนด
เป้าหมายในการกำหนดและยกระดบัใหไ้ด้
มาตรฐาน 
- สนอ.อาจใช้วิธีการสุม่ตรวจการดำเนินงาน
ของสถานประกอบการเป้าหมาย  

กลยุทธ ์
๑.๖.๔.๑ ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ 
ในการดำเนินงานด้าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัยให้แก่
ผู้ประกอบการ ผู้ดูแล
อาคารสถานที ่

๑) ร้อยละของ
ผู้ประกอบการ ผูดู้แล
อาคารสถานทีด่ำเนินการ
ด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทำงาน
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
๒) ร้อยละของการ
ตรวจแล้วพบการ
ดำเนินการทีไ่มไ่ด้
มาตรฐานชีวอนามยั
ลดลง*** (ท่ีปรึกษา

ร้อยละ ๖๐ 
 

ร้อยละ ๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหลือร้อย
ละ ๒๐  

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหลือร้อย
ละ ๑๐ 

ร้อยละ ๙๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหลือร้อยละ 
๒ 

(สนอ.) 
- ปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความถูกต้อง
เหมาะสมเป็นไปได้ โดยสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย ให้มากยิ่งข้ึน โดยมุ่งเน้น
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่
ผู้ประกอบการ ผู้ดูแลอาคารสถานที่ ให้
สามารถนำไปสู่การดำเนินงานด้าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
(สยป. และ สนอ.) 
- สนอ. มองเป็นงานปะจำ แต่ประเด็นคือ
ปัจจุบันยังมีปัญหาที่ต้องผลักดันหรือ
ติดตามอีกหรือไม่เพราะหน่วยงานพยายาม

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๙๗ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

เสนอเพิ่มหลังจาก
ประชุม ๘ เมษายน 
เผื่อหน่วยงานจะ
พิจารณา)  

จะมองว่าไมม่ีปัญหาในการดำเนินงานใน
เรื่องดังกล่าวท้ังในแง่กระบวนการและ
ผลกระทบ 

เป้าประสงค ์
๑.๖.๕ ส่งเสรมิให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน 

๑) อัตราความ
ครอบคลมุของ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ต่อจำนวนครัวเรือน**  
๑.๑ ชุมชนแออัด  
๑.๒ ชุมชนชานมือง 
 
 
 
ตัวช้ีวัดกับเป้าประสงค์
เหมือนจะไมไ่ปด้วยกัน 

๑:๔๐ 
 
 
 

๑:๑๕ 
๑:๓๐? 

๑:๓๕ ๑:๓๐ ๑:๒๕ (ที่ปรึกษา) 
- อาสาสมัคร ๑๑,๐๐๐ คน ชุมชนตาม
ทะเบียน ๔๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน แต่ กทม. มี 
๒ ล้านครัวเรือน ลอง segment พื้นที่
ชุมชนต่อความเสี่ยงสุขภาพ 
- ชมุชนมี ๖ ประเภท ชุมชนแออัดและ
ชุมชนชานเมืองมีอาสาสมัครมากที่สุด  
 
(สนอ.) 
- ตั้งเป็นเป้าประสงค์ใหม่ ตัวช้ีวัด และค่า
เป้าหมายการพัฒนา 
- เนื่องจากเน้นที่การเสริมสร้างเครือข่ายใน
การดูแลสุขภาพ มิได้อยู่ภายใต้เป้าประสงค์
ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 
(สนอ.) 
- ข้อมูลจำนวนอาสา และจำนวนครัวเรือน ? 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๙๘ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

๑ : ๔๒ เฉพาะครัวเรือนในชุมชนที่จด
ทะเบียน 
- ความครอบคลุมเป็นเท่าไร ได้ตาม
เป้าหมายแล้วหรือไม่ คิดตามพื้นที่ด้วย
หรือไม่ เช่น เฉพาะในชุมชน หรือควร
พิจารณาการกระจายที่เหมาะสมในการดูแล
สุขภาพ 
- ระเบียบเกี่ยวกับ อสส.  ค่าป่วยการ 
๑,๐๐๐ ค่าเยี่ยวยา ๕๐๐ ประเทศต้องการ 
๑ : ๓๐  
อสส ๑๐,๖๑๔ คน 
จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ 
๒,๙๑๒,๔๑๒ ครัวเรือน 
เน้นครัวเรือนในชุมชนขึ้นทะเบียนประมาณ 
๔๙๐,๐๐๐ ครัวเรือน   
(สยป. และ สนอ.) 
- เนื่องจากจำนวนอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) 
มีจำนวนต่อจำนวนครัวเร ือนไม่สะท้อน
จ ำ น ว น ค ร ั ว เ ร ื อ น ท ี ท ั ้ ง ห ม ด ข อ ง
กรุงเทพมหานคร  โดยเป็นการนับเฉพาะ



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          ๙๙ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

จ ำ น ว น ช ุ ม ช น ท ี ่ ข ึ ้ น ท ะ เ บ ี ย น ต่ อ
กรุงเทพมหานครอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ ่งไม่สามารถนับเป็นภาพตัวแทนของทั้ง
กทม.ได้ ประกอบกับแนวโน้มที่ชุมชนที่ขึ้น
ทะเบียนแล้วจะมีจำนวนลดลง สยป.เสนอ
ให้ทางหน่วยงานมีการกำหนดนิยามของ
ตัวชี ้วัดใหม่และดำเนินการผลักดันอัตรา
ความคลอบคลุมโดยการขยายกลุ่มเป้าหมาย
ออกไป ในคร ั ว เ ร ื อนประ เภทอ ื ่ น ๆ 
นอกเหนือจากชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียน 
- กทม. มีบริบทของผู ้คนและครัวเรือนที่
แตกต่างกัน ทำให้ความครอบคลุมของอสส 
ยังไม่สะท้อนความเป็นจริง เพราะปัจจุบัน
สนอ. มองแค่ชุมชนจัดตั้ง  

กลยุทธ ์
๑.๖.๕.๑ เพิ่มภาคี
เครือข่ายอื่น ๆให้เข้ามามี
ส่วนร่วม ในการดำเนิน
กิจกรรมสุขภาพ 

 
๑) เพิ่มภาคเีครือข่าย
อื่น ๆ ให้เข้ามามสี่วน
ร่วมในการดำเนิน
กิจกรรมสุขภาพ 

 
๑๐ 

เครือข่าย 

 
๑๐+ ๕  
๑๐ เดิม 
enlarge  

 
๑๕+๕ 

เครือข่าย 

 
๒๐+๕ 

เครือข่าย 

- กลยุทธ์และตัวช้ีวัดเพิ่มใหม่ โดยยืนยัน
จากทางหน่วยงาน  
- เน้นการสร้างภาคีเครือข่ายอื่น ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม  
(สนอ. และ สยป.) 
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๑๐๐ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

(จำนวนเครือข่าย) ท่ี
ผ่านตามเกณฑ์** 
 
 
 

๕ เครือข่าย 
ใหม่ แบ่งใน

นอก 

หน่วยเสนอให้ปรับตัวช้ีวัดเป็นภารกิจ
ประจำ เนื่องมาจากปัจจุบันได้มีการขยาย
เครือข่ายไปร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) โดยหาก
ประสานความร่วมมือแล้วเสร็จ ทั้งหมดจะ
นับค่าเป้าหมายได้เป็น ๕๐ เครือข่าย  
จากข้อมูลที่หน่วยได้มีการรายงาน ยังเป็น
เพียงหนึ่งประเภทของเครือข่ายที่สามารถ
ดำเนินการได้ นั้นคือ เครือข่าย พชข. สยป.
เห็นควรให้มีการกำหนดนิยามใหม่ และใช้
วิธีการใหม่ในการกำหนดประเภทและ
จำนวนของเครือข่ายอื่นๆให้เข้ามามีส่วน
ร่วม มากขึ้น  

เป้าประสงค์  
๑.๖.๖ อัตราป่วยตายด้วย
โรคติดต่อที่สำคัญในเขต
เมือง (ไม่เกินประเทศ) 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
โรคติดต่อ  

(Communicable 
Disease) 

    - เน้นที่ CD ตัวช้ีวัดระดับเมืองต้อง
ดำเนินการ 
- ย้ายเป้าประสงคไ์ปอยู่ต่อจาก
เป้าประสงค์ NCD (เป็นเป้าประสงค์ที่ 
๑.๖.๔) 
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๑๐๑ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 ๑) อัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออก 
สนพ.เสนอตัดตัวช้ีวัด
ออก*** 

(แยกวัดระหว่าง
มาตรการการเฝ้าระวัง
และป้องกัน สนอ. และ
มาตรการการลดการ
แพร่กระจายใน
สถานพยาบาล สนพ.) 

 

อัตราป่วย
โรค

ไข้เลือดออก
ไม่เกิน ๘๐  
เปอร์เซ็นต์

ไทล์ 
ของข้อมูล ๕ 
ปีย้อนหลัง 

 

อัตราป่วย
โรค
ไข้เลือดออก
ไม่เกิน ๘๐  
เปอร์เซ็นต์
ไทล์ 
ของข้อมูล ๕ 
ปีย้อนหลัง 

อัตราป่วย
โรค
ไข้เลือดออก
ไม่เกิน ๗๕  
เปอร์เซ็นต์
ไทล์ 
ของข้อมูล ๕ 
ปีย้อนหลัง 

อัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออกไม่

เกิน ๗๐  
เปอร์เซ็นต์ไทล์ 
ของข้อมูล ๕ ปี

ย้อนหลัง 
 

(ขึ้นอยู่กับการ
บรรจุ
ไข้เลือดออก
เขา้บัญชี
วัคซีนชาติ 

(ที่ปรึกษา) 
- คนไข้ ปี ๕๗ ๕๕๘๒ ปี ๕๘ ๒๘๑๗๗ ปี 
๕๙ ๗๔๘๒ ปี ๖๐ ๙๓๐๕ ปี ๖๑ ๘๗๙๐ ปี 
๖๒ ๑๓๑๔๗ ปี ๖๓ ๖๐๒๐ (ของประเทศ ปี 
๖๒ คาดการณ์ว่าจะสูงสุด แต่โควิดทำให้
ยอดตก)  
- ในส่วนของสำนักการแพทย์ ควรดูเรื่องการ
แพร่กระจายในสถานพยาบาล หากมีผู้ป่วย
รักษาอยู่ในสถานพยาบาล 
- พื้นที่กำจัดลูกน้ำยุงลายเลือกตามเครือข่าย
ของสำนักงานเขตและพยาบาลของศูนย์ อาทิ 
สถานศึกษา สถานพยาบาล ศาสนสถาน 
โรงงาน และชุมชนเสมือน (แคมป์ก่อสร้าง) 
??? การจัดการกับพื้นที่ระบาดซ้ำซ้อน อาทิ 
จตุจักร ตลาด ขนส่ง  
(สนพ.) 
- อัตราป่วยเป็นการวัดคุณภาพการเฝ้าระวัง
และป้องกันโรค ซึ่งสำนักการแพทย์สามารถ
รายงานจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ได้ แต่ไม่
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๑๐๒ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

สามารถรายงานในเชิงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (แต่มีการ
ดำเนนิการในเชิงรณรงค์ให้ความรู้และ
ป้องกันภายในรพ.) ดังนั้นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ/คุณภาพการปฏิบัติงานของ
สำนักการแพทย์ ไม่ควรวัดอัตราป่วยฯ 
(สนอ.) 
- เนื่องจากการเคลื่อนย้ายประชากรทำให้
การควบคุมการ  
- ไข้เลือดออกมีวัคซีนแต่ไม่ใช่วิธีการรักษาที่
แนะนำ  
(สนอ. และ สยป.) 
สำนักอนามัยเสนอให้คงตัวชีวัดโดยปรับค่า
ตัวช้ีวัดตามการอ้างอิงจากตัวช้ีวัด อัตราป่วย
ของโรคไข้เลือดออก ของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข โดยปรับให้มีค่า
เป้าหมาย เป็นอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกไม่
เกิน ๘๐ เปอร์เซ็นต์ไทล์ของข้อมูล ๕ ปี
ย้อนหลัง (ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) คงไว้จนถึง 
ปี ๒๕๘๐ 
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๑๐๓ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

สำนักการแพทย์ เสนอตัดตัวช้ีวัดเนื่องจาก
ภารกิจของสนพ. จะเป็นด้านการรักษา ซึ่งไม่
ควรวัดด้วยอัตราป่วยของโรค แต่ควรวัดด้วย
อัตราการรักษาที่สำเร็จ  

 ๒) วัณโรค: ร้อยละ
ผลสำเรจ็ของการรักษา
ผู้ป่วยวณัโรค  
 
๒.๑ อตัราความสำเร็จ
ของการรกัษาผู้ป่วยวณั
โรคทุกประเภท หรือจะ
เฉพาะผู้ป่วยวณัโรคที่ไม่
รวมวณัโรคปอดราย
ใหม่*** 
 
๒.๒ อัตราความสำเร็จ
ของการรักษาวัณโรค
ปอดรายใหม่ ร้อยละ 
๘๘ ปี ๘๐   

 ??? 
 

??? ??? (ที่ปรึกษา) 
- ระบบการรักษาและดูแลอยูภ่ายใต้การ
ดำเนินการของการรักษาพยาบาลของ 
กทม.  
- รอร้อยละวณัโรคทุกชนิดของ สนอ. เพื่อ
จัดทำสัดส่วนต่อวณัโรคปอดรายใหม่ของ 
สนพ.  
- ตัวช้ีวัดร่วมดำเนินการระหว่างสำนัก
อนามัย  
และสำนักการแพทย ์
- คำนิยาม “ผู้ป่วยวณัโรค” หมายถึง 
ผู้ป่วยวัณโรคปอด/นอกปอด ทั้งรายใหม่/กลับ
เป็นซ้ำทั้งเสมหะพบเชื้อและไม่พบเชื้อ 
(สยป.) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
ร้อยละ ๘๗ 

 
 

??? 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๘ 

 
 

??? 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๙ 

 
 

??? 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๙๐ 
(๙๑-๙๒) 
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๑๐๔ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

ปี ๖๓ ปอดรายใหม่ 
๘๗.๗๙ 
 
๓) ถ้าจะมตีัวช้ีวัดการ
ป้องกันเชิงรุก ให้เชื่อม
ค้นหาเชิงรุก ๑.๖.๖.๔ 

- ข้อมูลการรักษาของสำนักแพทย ์ต้อง
รายงานกลับมาให้กองควบคุมโรคด้วย
หรือไม ่
สนอ. Monitor อยู่  
- เป็นโรคตดิต่อร้ายแรงท่ีต้องรีพอร์ตมายัง
สนอ. มั้ย และจำนวนท่ีวัดผลอยู่ครอบคลุม
จำนวนทั้งกทมหรือไม ่
เป็นภาพรวมทีส่่งไปยังกระทรวง เป้า
ประเทศ ถึงปี ๖๔ รายใหม่ ๘๘ 
ข้อมูลของกทม ปี ๖๒ สนพ. ๘๖.๒๘ สนอ. 
๙๓.๓๐ รวม ๘๙%  

 ๓.๑ ร้อยละของผู้ติด
เชื้อเอชไอวีที่รู้
สถานะการติดเชื้อได้รับ
การรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัส** 
 
 
๓.๒ การจัดทำให้
กระบวนการนำเข้าและ

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 

๕๐ 
โรงพยาบาล 

ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้นปีละ 
๑๐ 

โรงพยาบาล 
 

ร้อยละ ๙๕ 
 
 
 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ ของ

โรงพยาบาล
สังกัด กทม. 

ร้อยละ ๙๕ 
งาน

การศึกษา
ทางเลือกอื่น 

(สนอ.) 
- คีข้อมูลย้อนหลังได้ ๖ เดือน 
- ข้อมูลที่รายงานเป็นข้อมลูตาม
ระบบสปสช ทั้งหมด เป็น N ใหญม่าก 
(สนพ.) 
- รพ. ในสังกัด กทม. ๖๙+๙ จากจำนวน
รวมทั่วพ้ืนท่ี กทม. ๑๓๐) 
(สยป. สนอ.) 
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๑๐๕ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

ใช้ประโยชน์ข้อมูลของ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รู้
สถานะการติดเชื้อได้รับ
การรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสจากระบบ
โรงพยาบาลสมบรูณ์
และมีการปรับข้อมลู
ตามเวลาจริงของการมี
ข้อมูลเปลี่ยนแปลง
ผู้ป่วย** 
 

เนื่องจากอนามัยโลกไดป้ระกาศว่าการแพร่
เขื้อ HIV จากแมสู่่ลูกในประเทศไทยได้ยตุิ
ลงแล้ว ทางสำนักอนามัย จึงขอตดัตัวช้ีวัด
นีแ้ละได้เสนอ ตัวช้ีวัดใหม่ เป็น รอ้ยละ
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รูส้ถานะการติดเชื้อ
ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเพื่อให้
สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ยตุปิัญหา
เอดส์ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๗๓ ที่มุ่งเน้นการเร่งรัดการ
จัดบริการป้องกันผสมผสานและตอ่เนื่อง
กับการรักษา (RRTTR) ให้ครอบคลุม
ประชากรกลุ่มที่คาดว่าจะมีการตดิเช้ือราย
ใหม่ ในสัดส่วนท่ีสูง ตามเป้าหมายร้อยละ 
๙๕ ของผู้ทราบสถานะและไดร้ับยาต้าน
ไวรัส 

 ๔) การเพิ่มอัตราความ
ครอบคลมุในการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๖๐ จดุ 
จากพ้ืนท่ีที่
เคยพบเคส 

 ๖๐+๑๐ 
จุด 

๑๐ เพิม่เตมิ
จากพ้ืนท่ี
ข้างเคียง

๗๐+๑๐ ๘๐+๑๐ (ที่ปรึกษา) 
- ทุกปีจะมีการฉีดพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ประจำ 
เป็น follow up case ที่เกิดทุกปี และมีการ
ขยายผลไปที่พ้ืนที่ข้างเคียง หรือที่ร้องขอ  
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๑๐๖ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร** 

(การออกหน่วยสัตว
แพทย์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า)  

พื้นที่ท่ีมีเคส 
หรือพ้ืนท่ี
ใหม่ท่ีพบ

เคส  
 
 
 

- หน่วย กทม. ออกเอง ๑๐๐ กว่าจุด และมี
โครงการออกร่วมกับหน่วยงานศุนย์บริการ
สาธารณสุข ไม่ซ้ำกับจุดที่ออกประจำ 
(สนอ.) 
- ปรับค่าเป้าหมายการพัฒนาเนื่องจาก 
เดิมค่าเป้าหมาย อัตราป่วยตายด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า ไม่เกิน ๐.๐๒ ต่อแสนประชากร 
เป็นตัวช้ีวัดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งใช้
ฐานประชากรระดบัประเทศ (๗๐ ล้านคน) ใน
ก า ร ค ำ น วณ  เ ท ่ า ก ั บ  ๑ ๔  ค น  ซึ่ ง
กรุงเทพมหานครใช้ค่าเป้าหมาย อัตราป่วย
ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เกิน ๐.๒ ต่อแสน
ประชากร โดยคำนวณจากฐานประชากร 
๗ ล้านคน เท่ากับ ๑๔ คน กับเกณฑ์ของ
กระทรวงสาธารณสุข  
(สยป.)  
- ข้อมูลสัตว์อื่นที่มีโอกาสทำให้เกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าด้วย และมีแนวโน้มที่จะเกิดในสัตว์
อื่นๆ มีอีกหรือไม่ 
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หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๐๗ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

- ผลของแผนประเทศที ่จะให้ประเทศ
ปราศจากโรคนี้ กทม. เป็นยังไง 
(สยป. สนอ.) ปรับกับที่ปรึกษาภายหลัง
แล้ว 
เนื ่องด้วยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าใน
กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วยตายด้วยโรค
พิษสุนัขบ้า เป็น ๐ ต่อแสนประชากร ตาม
ค่าเป้าหมายของตัวชี ้ว ัดของกระทรวง
ส า ธ า ร ณ ส ุ ข ซ ึ ่ ง ใ ช ้ ฐ า น ป ร ะ ช า ก ร
ระดับประเทศ มาตั ้งแต่ป ีงบประมาณ 
๒๕๖๐ จึงปรับตัวชี้วัดจากงานยุทธศาสตร์
เป็นงานประจำที่ต้องมีการดำเนินการอยา่ง
ต่อเนื่อง 

กลยุทธ ์
๑.๖.๖.๑ ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
และป้องกันโรคติดต่อที่
สำคัญในเขตเมือง ใน
เครือข่าย ภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน  

??? 
*** 

??? ??? ??? ??? (ท่ีปรึกษา) 
- การตั้งตัวชี้วัด ต้องมีการพัฒนาเครือข่าย
ต้องครบทุกขั้นตอนที่ระบุในในนิยาม ใช้เวลา
อย ่างน ้อย ๒ ป ี การน ับจำนวนเร ื ่องที่
หน่วยงานต้องการพัฒนาเครือข่ายมีขั้นตอน 
ประกอบด้วย 
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หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๐๘ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

๑. การคัดสรรประเด็นเครือข่ายผู้รับผิดชอบ
เพื่อมอบหมาย 
๒. การจัดประชุมเพื่อออกแบบการบริหาร
เครือข่าย 
๓. จัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตร
มาสละครั้ง และมีการประเมินผลกิจกรรม 
๔. ประเมินผลการบริหารเครือข่าย และการ
แก้ไขปรับปรุง 
๕. การออกแบบและสร้างแนวปฏิบัติใหม่/
นวัตกรรมเครือข่าย  
* หน่วยงานควรวิเคราะห์และการจัดลำดับ
ความสำคัญ 

 
กลยุทธ ์
๑.๖.๖.๒ เพิ่มอัตรา
ความครอบคลุมของการ
ได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคติดต่อที่สำคัญ  

 
๑) ร้อยละความ
ครอบคลมุของการ
ได้รับวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่** 

 
๙๐ 

 

 
๙๑ 

 
๙๒ 

 
๙๓ 
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๑๐๙ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

กลยุทธ ์
๑.๖.๖.๓ ป้องกันการติดเช้ือ
เอชไอวีรายใหม่ใน
กลุ่มเป้าหมายที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงสูง รวมทั้ง
กลุ่มเยาวชน  (ตัดทิ้ง)** 
 

       

กลยุทธ ์
๑.๖.๖.๔ ค้นหาและ
รักษาผู้ป่วย 
วัณโรคใหห้ายขาด  

๑) ค้นหาผู้ป่วยวณัโรค
ในกลุ่มเสีย่งเชิงรุก** 
  

๒๘,๐๐๐ 
คน 

ปี ๖๕ ทำ 
segment 
ว่ากลุ่ม ๘ 
(ต้องสงสัย
ว่าเสี่ยงวัณ
โรคโดย
ไม่ใช่ ๗ 

กลุ่มเสี่ยง
สุขภาพอ่ืน)  

๓๐,๐๐๐ 
คน 

๑๐% เป็น
กลุ่ม ๘ ไม่

ว่าจะด้วยวิธี 
walking in 
หรือการ

ออกหน่วย 

๓๕,๐๐๐ 
คน 

๔๐,๐๐๐ คน (ที่ปรึกษา) 
- จัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงวัณโรค  
- จำนวนคนเสี่ยงสุขภาพ มี ๗ กลุ่มเสี่ยง ตาม 
สธ.  (จำนวนคนที ่ได้รับการคัดกรอง) การ
กำหนดฐานประมาณการจาก WHO ว่าปี
หนึ่งๆ จะมีผู้ป่วยต่อแสนประชากรที่เท่าไหร่ 
(ผู้ป่วยที่ยังอยู่ในการรักษา ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วย
กลับเป็นซ้ำจากการรักษา เท่ากับผู้ป่วยกลับ
เป็นซ้ำมั๊ย) 
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๑๑๐ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

๒) ร้อยละของการ
เข้าถึงการทดสอบความ
ไวต่อยา (จากจำนวน
คนไข้ขึ้นทะเบียน
ทั้งหมด)** 

ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๘ 
การส่งต่อ
ผู้ป่วยจาก 
รพ.นอก

สังกัด กทม. 
ในระยะท้าย

ของการ
รักษา ทำให้
ผู้ป่วยไม่มี
เงื่อนไขต่อ
การทดสอบ 

- การประเมินความเสี่ยงของ WHO ประมาณ 
๑๐๐๐๐๐++ ของกร ุ ง เทพมหานคร 
๑๐๐๐๐+++ 
(สนอ.) 
- ตัวชี้วัด เน้นค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเป็นหลัก 
และมีการปรับค่าเป้าหมายการพัฒนาให้
เร ่งการพัฒนาค้นหาผู ้ป ่วย โดยหน่วย
เอกซเรย์เคลื่อนที่ตามสถานประกอบการ 
ชุมชน โรงเรียน วัด 
(สยป. และ สนอ.) 
เน ื ่องจากปัจจ ุบ ันองค์การอนามัยโลก
กำหนดให้ประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๓๐ 
ประเทศที่มีวัณโรคดื้อยาจำนวนมาก ทาง
สำนักอนามัย จึงเสนอปรับ ตัวชี้วัดใหม่ใน
กลยุทธ์ ๑.๖.๖.๔ เป็น ตัวช้ีวัดใหม่ ดังนี้ 
๑. ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรับและเชิงรุก 
๒. ร้อยละของการเข้าถึงการทดสอบความ
ไวต่อยา ค่าเป้าหมาย (สนพ. ไม่ขอวัดใน
กระบวนการนี้ เพราะเป็นกระบวนการของ
ชุมชน) 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๑๑ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

ปี ๖๑-๖๕ ร้อยละ ๘๕  
ปี ๖๖-๗๐ ร้อยละ ๙๐  
ปี ๗๑-๘๐ ร้อยละ ๙๕ 

กลยุทธ ์
๑.๖.๖.๕ พัฒนาระบบ
กลไกการเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคติดต่อที่
สำคัญ  
 
งานประจำ??? 
 

๑) พัฒนาระบบการเฝ้า
ระวังโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
ระวัง 
*** 

 

๑ ระบบ ๑ ระบบ ๑ ระบบ  (สนอ. 
- ปรับแก้กลยุทธ์ให้ความหมายของ
เป้าประสงค์กว้างขึ้น โดยเป็นการพัฒนา
ระบบกลไกเฝ้าระวังและควบคมุโรคติดต่อ
ที่สำคัญ โดยไม่ได้เป็นการระบเุฉพาะโรค
เท่านั้น เน้นการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
เป็นหลัก และปรับค่าเป้าหมายให้
สอดคล้องตามตัวช้ีวัด 
สรุปจากการหารือร่วมกับหน่วย 
สำนักอนามัยเสนอให้มีการปรับตวัช้ีวัดเป็น
งานประจำ เนื่องจากได้มีการดำเนินการ
ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่ออย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำในปัจจุบัน (ระบบ ๕๐๖)  

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๑๒ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 ๒) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใน 
การเฝา้ระวังสอบสวน
ควบคุมโรคติดต่อที่
สำคัญใหม้ีความรู้
เพิ่มขึ้น 
*** 

> ร้อยละ 
๘๐ 

> ร้อยละ 
๘๒ 

> ร้อยละ 
๘๕ 

 -  ต ั ว ช ี ้ ว ั ด ย ื น ย ั น จ า ก แ ผ น พ ั ฒน า
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที ่ ๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
- ปรับตัวช้ีวัดให้กว้างมากขึ้นเน้นโรคติดต่อ
สำคัญเพื่อตอบตัวช้ีวัดระดับเมือง  
- ต้องมีศักยภาพในปฏิบัติงานได้จริงด้วย
ไม่ใช่แค่มีความรู้เพิ่มขึ้น  
- นักวิชาการและพยาบาลวิชาชีพ ในศูนย์ 
และกองต้องได้ร ับการอบรม ตอนนี ้ได้
ประมาณ ๘๐ % และต้องมีการทบทวน 
- ในป ัจจ ุบ ันการอบรมที ่ม ีก ็ค ่อนข ้าง
เพียงพอแล้ว และสามารถรองร ับการ
ปฏ ิบ ัต ิงานในการพัฒนาหล ักส ูตรต่อ 
เพื่อให้รองรับสถานการณ์ต่างๆ ในอนาคต  
- จากเรื ่องโควิด ยังพบว่าทักษะการเฝ้า
ระวังสอบสวนโรคและการจัดเก็บสิ ่งส่ง
ตรวจแต่ยังไม่มีบางส่วนที่ยังไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ต้องอาศัยการ
ทบทวนหน้างาน และปรับหลักสูตรให้เน้น
การปฏิบัติมากข้ึน หลักสูตรไม่ได้ขาด  

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๑๓ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

สรุปจากการหารือร่วมกับหน่วย 
สำนักอนามัยเสนอให้มีการปรับตวัช้ีวัดเปน็
งานประจำ เน ื ่องจากภารก ิจพ ัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ได้ม ีการดำเนินการ
อย ่ างต ่อ เน ื ่องและไม ่ ได ้ม ี จ ุด เน ้นที่
จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม 

เป้าประสงค์  
๑.๖.๗ ประชาชนได้รบั
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
เมื่อเกิดอุบัตเิหตุและ
เจ็บป่วยขั้นวิกฤต ิ

ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติ
ฉุกเฉินท่ีขอรับบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ขั้นสูง (Advance) 
สามารถไดร้ับบริการ 
ภายใน ๑๐ นาทีและ
ส่วนของขั้นพื้นฐาน 
(Basic) สามารถไดร้ับ
บริการภายใน  
๑๕ นาที*** 

บริการขั้น
สูง ร้อยละ 

๒๗ 

บริการ 
ขั้นพื้นฐาน  
ร้อยละ ๖๐ 

บริการขั้น
สูง ร้อยละ 
๓๐ หรือ
บริการขั้น
สูงร้อยละ 

๒๗ แต่พื้นท่ี
โซน รพ.
กลางท่ี ๘ 

นาที 

บริการ 
ขั้นพื้นฐาน  
ร้อยละ ๖๕ 

บริการขั้น
สูง ร้อยละ 
๓๕ หรือ
บริการขั้น
สูงร้อยละ 

๓๐ แต่พื้นท่ี
โซน รพ.
กลางและ
โดยรอบที่ 
๘ นาที 

 

บริการขั้นสูง 
ร้อยละ ๔๐ 
หรือบริการ
ขั้นสูงร้อยละ 
๓๐ แต่พื้นท่ี
โดยรอบโซน 
รพ.กลางที่ ๘ 

นาที และ
เพิ่มเครือข่าย

โซนเหนือ
เพื่อเพ่ิมเป็น
ร้อยละ ๒๐ 

(ท่ีปรึกษา) 
- ไม่เกิน ๑๐ กิโลเมตรจากจดุที่ หน่วย
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลอยู่ จดัโซนนิ่ง รพ. 
กลาง ๑๐ นาทีได้ ๒๖% โซนเหนอื ๑๐ 
นาทีได้ ๕.๔% (เดือน มค-มีค. ๑๕,๔๙๑ 
advance รพ. กลาง ๔๐๙ เคส เหนือ 
๑,๙๙๘) ทั้งหมด ๙ โซน พ้ืนท่ีไม่เท่ากัน 
จำนวนคนไข้จึงมากตามขนาดพื้นที่ และ
แม่โซนคือ รพ ใหญ่ๆ  มักจะกระจกุตัวใน
โซนเมือง  
(สนพ.) 
- ปรับตัวช้ีวัดและคา่เป้าหมายให้
หน่วยงานสามารถดำเนินงานได ้

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๑๔ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

บริการ 
ขั้นพื้นฐาน  
ร้อยละ ๗๐ 

บริการ 
ขั้นพื้นฐาน  
ร้อยละ ๗๕ 

 

ค่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๓๒ ในปัจจบุันเป็น
ค่าเป้าหมายที่ทำได้แต่ท้าทาย เนือ่งจาก
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัญหาการจราจรและ
ประชาชนมีความคาดหวังเพิ่มมากขึ้น  
 

กลยุทธ ์
๑.๖.๗.๑ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้
เจ็บป่วยฉุกเฉิน  

๑) จุดจอดรถพยาบาล
ให้เข้าถึงพื้นที่ท่ีมีการ
วิเคราะห์วา่มีปัญหา 
Response Time** 

เพิ่มขึ้นปีละ  
๑ จุด 

เพิ่มขึ้นปีละ  
๑ จุด 

เพิ่มขึ้นปีละ  
๑ จุด 

เพิ่มขึ้นปีละ  
๑ จุด 

- ตัวช้ีวัดยืนยันตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
- ปรับตัวช้ีวัดให้เข้าถึงพื้นที่ได้มากขึ้นโดย
การวิเคราะห์ว่าปญัหา Response Time  
- สยป.มีความเห็นว่า ไม่ควรเน้นท่ีจุดจอด
รถแต่ควรปรับระบบการบริการจดัการ
ภายในเครือข่าย (โซน) ให้มีประสทิธิภาพ
มากขึ้น  ลดอัตราการปฏิเสธเคสลง  

 

 ๒) ขึ้นทะเบยีนและ
อบรมอาสาสมัครของ
มูลนิธิเครือข่าย** 

๓๐๐ (คน) ๓๒๐ (คน) 

๓๐+๒ ต่อ
รุ่น ๒ รุ่นต่อ

ปี 

๓๒๐  

+ โครงการ
ใหม่ปีละ 
๓๐ (คน) 

๓๒๐  

+ โครงการ
ใหม่ปีละ ๓๐ 

(คน) 

- ตัวช้ีวัดยืนยันตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
- ปรับค่าเป้าหมายการพัฒนาขยับสูงขึ้น
จากเดิม 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๑๕ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

- หน่วยงานต้องให้ตำนิยามคำว่า “ข้ึน
ทะเบียน” ว่ามีการกระบวนการขั้นตอน
อย่างไร  
 

 ๓) อบรมและทำการฝึก
ให้แก่ประชาชนและ 
อปพร. *** 
 

(๕๐ เขต 
เขตละ ๕๐ 

คน) 
 (๒,๕๐๐) 

(๕๐ เขต 
เขตละ คน
เก่า ๕๐+ 

คนใหม่ ๒๕ 
คน)

(๓,๕๐๐) 

(๕๐ เขตละ 
คนเก่า 

๗๕+ คน
ใหม่ ๒๕ 

คน) 
(๕,๐๐๐) 

(๕๐ เขตละ 
คนเก่า 

๑๐๐+ คน
ใหม่ ๒๕ คน) 
(๖,๒๕๐ คน) 

 

- ส ำ น ั ก ง า น เ ขต เ ป ็ น เ จ ้ า ภ าพหลั ก
ดำเนินการจัดอบรมให้แก่ประชาชนและ    
อปพร .  โ ดยขอความร ่ วมม ื อสำนั ก
การแพทย์หรือสำนักอนามัยเนื่องจากการ
ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการแพทย์  
- ปรับแก้ตัวชี ้ว ัดร่วมกันเพื ่อสร้างความ
ร่วมมือระหว่างสำนักงานเขต และตั ้งค่า
เป้าหมายการพัฒนาให้ครอบคลุมสำนักงาน
เขตทั้ง ๕๐ เขต  
- กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่เขต 
- Package การฝึกอบรมชุมชนและ อปพร 
ร่วมภารกิจ ในพื้นที่ท่ีเป็นโซน 
 

 

 ๔) ร้อยละของสำนัก
ส่วนกลางและ

๗๑ 
(หน่วยงาน) 

๗๑+๑ 
(หน่วยงาน) 

๗๑+๑+๑ 
(หน่วยงาน) 

๗๑+๑+๑+๑ 
(หน่วยงาน) 

- ตัวช้ีวัดตั้งขึ้นใหม่ ยืนยันร่วมกันระหว่าง
คณะผู้วิจัยและหน่วยงาน 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๑๖ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

สำนักงานเขตให้พัฒนา
บุคลากรมีความพร้อม
ในการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน*** 
 

หน่วยงาน
ละ ๕ คน 
๓๕๕ คน 

หน่วยงาน
ละ ๕+๑ 

คน 
๔๒๖ คน 

หน่วยงานละ 
๕+๑+๑ 

คน 
๔๙๗ คน 

หน่วยงานละ 
๕+๑+๑+๑ 

คน 
    ๕๖๘ คน 

 

- กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
- ไว้ในแผนหน่วยงานมั้ย หรือจะตดัออก 
หรือจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของ FR 
- เสนอให้สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รบัผิดชอบหลักใน
การดำเนินการตัวช้ีวัด 

 ๕) มีการซ้อมการ
ปฏิบัติการทางการ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ 
ในการซ้อมการจดัการ
สาธารณภัยบูรณาการ
พื้นที่สำนักงานเขต 
เลือกสาธารณภัย
ตามลำดับการวเิคราะห์
ความเสีย่ง ***  
 

ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง ปีละ ๑ ครั้ง - ตัวช้ีวัดตั้งขึ้นใหม่ ยืนยันร่วมกันระหว่าง
คณะผู้วิจัยและหน่วยงาน 
- ตั้งค่าเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานสามารถ
ดำเนินการได้ทุกสำนักงานเขต  

 

เป้าประสงค ์  
 

 
   

- เป้าประสงคย์ืนยันจากแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๑๗ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

๑.๖.๘ การให้ความรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร และ
บริการดา้นสุขภาพเพื่อ
สร้างความเข้าใจแก่
ประชาชนในเรื่องโรคคน
เมืองและอาหาร
ปลอดภัย 

 ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) 
- ปรับแก้เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่า
เป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด
ความรอบรูด้้านสุขภาพ (Health 
Literacy) สอดคล้องกับกระทรวง
สาธารณสุข 

กลยุทธ ์
๑.๖.๘.๑ การให้ความรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร และ
บริการดา้นสุขภาพแก่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ เพื่อสร้างการ
เข้าถึงข้อมูลสุขภาพท่ี
สำคัญ 
 
 

 
๑) ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
และบริการด้านสุขภาพ 
 
 

     
- การวัดการเข้าถึงความรู้ข้อมูลข่าวสารของ
กลุ่มเป้าหมาย 
- หน่วยงานเสนอปรับตัวชี ้ว ัดโดยวัดใน
ประเด ็นความรอบร ู ้ด ้ านส ุขภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย แทนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
เนื ่องจากในปัจจุบันได้ม ีการจัดทำสื ่อที่
มุ ่งเน้นการสร้าง health literlacy เพื ่อให้
กลุ่มเป้าหมาย (ผู้สูงอายุ จากขุมขน ในศบส 
๖๙ แห่ง แห่งละ ๓๐ คน) เข้าร่วมกิจกรรม 
และประเม ินการมี health literlacy แต่
กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการยังค่อนข้างน้อย 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๑๘ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

โดยอาจควบคู่กับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่ง
เป็นการประเมินเชิงผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการต ่าง ๆซ ึ ่ งม ีการเผยแพร่ข ้อมูล
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนเช่นเดิมไว้ด้วย 

๑.๑) ช่วงอายุระหว่าง 
๐-๑๘ ปี 
 

๔๐ ๔๕ ๕๐  -  ก ล ย ุ ท ธ ์ ย ื น ย ั น จ า ก แ ผ น พ ั ฒ น า
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที ่ ๒  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และตั้งตัวช้ีวัดขึ้นใหม่ 
ช่วงอายุระหว่าง ๐-๑๘ ปี หมายถึง 
- ปรับค่าเป้าหมายการพัฒนาให้ครอบคลุม
ผู้ปกครองเด็กอายุ ๐-๕ ปี ท่ีมารับบริการใน
คล ิน ิกส ุขภาพเด ็กด ีของศ ูนย ์บร ิการ
สาธารณสุข ๖๘ แห่ง 
- เด็กวัยเรียน อายุ ๖-๑๘ ปี (ระดับช้ัน ป.๑-
ม.๖ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) 

 

 ๑.๒) ช่วงอายุระหว่าง 
๑๙-๕๙ ปี 
 

๔๐ ๔๕ ๕๐   - ตั้งตัวช้ีวัดใหม่ โดยเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร
ตามระดับช่วงอายุ 
ช่วงอายุระหว่าง ๑๙-๕๙ ปี หมายถึง 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๑๙ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

- หญิงตั้งครรภ์ อายุ ๑๙-๔๙ ปีท่ีมารับ
บริการในคลินิกฝากครรภ์ของศูนย์บริการ
สาธารณสุข ๖๘ แห่ง  
– วัยทำงาน อายุ ๒๐-๕๙ ปี ท่ีมารับ
บริการในคลินิกต่าง ๆ ของศูนย์บริการ
สาธารณสุข ๖๘ แห่ง 
 

  ๑.๓) อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  
 
   - จำนวนผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่เกีย่วกับการ
ระวังการพลดัตกหกล้ม 
 
- แอพพลิเคช่ัน SELF 
HEALTH ของ สนอ. ว่า
การฝึกทักษะการออก
กำลังกายที่ปลอดภยั 
สามารถเข้าไปทบทวนได ้
  
 

 
 

๕๐ 
 
 
 

Safe 
Exercise 

 
Safe 

Space for 
Exercise  

 

 
 

๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๘๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๙๐ 

- ตั้งตัวช้ีวัดใหม่ โดยเปน็การให้ข้อมลูข่าวสาร
ตามระดับช่วงอายุอายุ ๖๐ ปี ข้ึนไป 
หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิกตา่ง 
ๆ ของศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ แห่ง 
(๑๐,๐๐๐คน) และสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ
ของศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ แหง่ โดยเป็น
เนื้อหาเรื่องของการดูแลตนเองจากอนัตราย
ต่างๆทางสุขภาพ อาทิ การพลดัตกลืน่ล้ม 
(เป็นประเด็นที่วิเคราะหค์วามสำคัญในเชิงการ
ป้องกัน ด้วยมเีหตผุู้ป่วยติดเตยีงจากเหตุ
ดังกล่าวจำนวนมาก)  
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- จำนวนผู้สูงอายุที่มี
ความสามารถในการทรง
ตัว อันเกิดจากการฝึกการ
ออกกำลังกายเชิงป้องกัน 
 

PM ๒.๕ 
Outbreak 
Vulnerabil

ity 
 

๘๐ 

 
 
 
 
 

๙๐ 

 
 
 
 
 

๑๐๐ 

 

เป้าประสงค ์
๑.๖.๙ พัฒนาระบบ
ข้อมูลสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร  

      - ยืนยันตามค่าเป้าหมายที ่กำหนดไว ้ใน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) 
- ข ้อม ูลส ุขภาพของประชาชน ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตและหน่วยงานที่
รับผิดชอบหลายหน่วยงาน สำนักอนามัยเป็น
เพียงส่วนหนึ่ง ดังนั ้น การกำหนดตัวชี ้วัด 
และการขับเคลื่อนตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม 
ต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ๔ สำนัก 
ได้แก่ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนัก

 

กลยุทธ ์
๑.๖.๙.๑ พัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการ 

๑) การจัดทำชุดข้อมูล
เมืองสุขภาพดีเพ่ือการ
ตัดสินใจเชิง
ยุทธศาสตร์มหานคร

ปี ๖๕  
จัดทำการ
ออกแบบ

ความ

พัฒนาชุด
ข้อมูลสี่

สำนักหลกั
ที่เกี่ยวข้อง 

เชื่อมโยง
ข้อมูลเชิง
พ้ืนที่และ

ข้าม

ระบบข้อมลู
เพ่ือการ

ตัดสินใจเชิง
ยุทธศาสตร์
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ข้อมูลด้านสุขภาพของ 
กรุงเทพมหานคร  
 

 
 

ปลอดภัยและหยุน่ตัว
ต่อวิกฤต 
**** 

ต้องการใน
การใช้

ข้อมูลเพ่ือ
ติดตาม

ประเมินผล
เชิง

ยุทธศาสตร์ 
และ

รูปแบบชุด
ข้อมูลเพ่ือ

การ
ตัดสินใจ 

และเชื่อม
โครงสร้าง
ข้อมูลกับ

ระบบข้อมลู
ตามภารกิจ 

๕ ด้าน 
กทม. ของ
ศูนย์เทคโน 

ฯ 

ยุทธศาสตร์ 
โดยเฉพาะ

กับ
เป้าหมาย
ลดความ
เหลื่อมล้ำ

ทาง
สาธารณสุข 

เสร็จสมบูรณ์
และใช้งาน

ร่วมกับ 
Open 

Governme
nt System 

พัฒนาสังคม และสำนักสิ่งแวดล้อม โดยมี
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในฐานะ
หน ่วยงานกลางด ้ าน IT ในการพ ัฒนา 
Infrastructure เครื่องมือในการเช่ือมโยงและ
ใช้งาน 
- สำนักการแพทย์มีแผนดำเนินการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อสนับสนุน
การให้บริการและการบริหารงาน โดยมี
ระบบงานหลัก ๖ ระบบงาน ได้แก่ OPD , 
Telemedicine , IPD, Data center, EIS, 
Health Information Exchange ซึ ่งจะแล้ว
เสร็จภายในปี ๖๖ – ๗๐ 
(สยป. และ สนอ.) 
- สนอ. โดยกองที ่ด ูแลด้าน PCC ยังไม่มี
กระบวนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในระบบ 
PCC ซึ ่งต้องมีการประสานกันภายในสนอ.
เพื ่อให ้เก ิดขึ ้นแต่ท ี ่ประชุมได้ให้ข ้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องฐานข้อมูลคือทั้งสนพ. 
และสนอ. มีการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการ
ของตนเอง และมีการเช่ือมโยงข้อมูลบางส่วน



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๒๒ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
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ระหว่างกัน (๑๕ แฟ้มข้อมูล) ซึ่งถูกนำมาใช้                                                                                                                                                                                                     
ในการควบคุมโรคติดต่อเป็นหลัก  
- ที่ประชุมจึงเสนอปรับการจัดทำฐานข้อมูล
โดยไม่ต้องเจาะจงไปที่ระบบ PCC แต่เป็น
การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกัน เป็นหลัก โดย
นำdata set จากเขตสุขภาพที่ ๑๓ มาใช้ใน
การเป็นกรอบในการจัดเก็บข้อมูล   
 
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดเขตสุขภาพที่ ๑๓ ตามที่สนพ.เสนอ 
- ควรปรับเป็นว่าข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับข้อม ูลด้านสุขภาพตาม
ตัวชี ้วัดของ HDC เขต ๑๓ เป็นหลักซึ ่งจะ
กว้างกว่า  

เป้าประสงค ์
๑.๖.๑๐ พัฒนาและ
ส่งเสริมวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมการออกกำลัง
กายของคน

๑) ร้อยละของชาว
กรุงเทพมหานคร  
มีดัชนีมวลกาย (Body 
Mass Index (BMI) อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

๔๗ 
เพิ่มขึ้น ๕% 
จากระยะ
ก่อนหน้า 

(๒๕๖๕ ตั้ง
ที่ ๕๐) 

๕๒ 
ร้อยละ ๖๐ 

 
 
 
 

๕๗ 
ร้อยละ ๗๐ 

 
 
 
 

๖๐ 
ร้อยละ ๘๐ 

 
 
 
 

การดำเนินงานท่ีผ่านมา  
ค่า BMI ที่เก็บจากผู้มาสมัครสมาชิกศูนย์
เยาวชน ศูนย์กีฬา สังกัดสำนักวัฒนธรรม 
กีฬา และการท่องเที่ยว 

ปี ค่าเป้าหมาย ผลงานท่ีทำได ้
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กรุงเทพมหานครเป็นวิถี
ชีวิต (Sport for Life) 

 
 
๑.๑) ดัชนีมวลกาย BMI 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สำหรับคนอายุต่ำกว่า 
๑๘ ปี  
(สำนักอนามัยเป็นผู้เก็บ
ข้อมูลนักเรยีน อ.๑ - 
มัธยม ของ รร. ท้ังใน
สังกัด ๒/๒๕๖๒ และ
นอกสังกัดสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการ ร้อยละ 
๖๖.๕ ได้มาตรฐาน -
๓๓.๕ –รอข้อมลู 
segment) สำนักวัฒฯ
สามารถเก็บข้อมูลจาก 
parameter ของสำนัก
อนามัยได้  

 
 

ร้อยละ ๖๐ 

 
 

ร้อยละ ๗๐ 

 
 

ร้อยละ ๘๐ 

 
 

ร้อยละ ๘๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ร้อยละ ๕๑ ร้อยละ ๔๑.๗๔ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ร้อยละ ๕๓ ร้อยละ ๔๐.๓๘ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ร้อยละ ๕๕ ร้อยละ ๔๐.๗๔ 

ยืนยันค่าเป้าหมายตามเดิมไปก่อนค่ะ 
หน่วยวัด ๖๑-๖๓ คือคนใช้ศูนย์วัฒนธรรม 
๖๔-๖๕  มีการวัดสำนักงานเขต และ
สถาบันการศึกษา 
ที่ปรึกษาทำตามแผนส่งเสรมิกิจกรรมทาง
กายชาติ / แผนการกีฬาแห่งชาติ  
- เป ้าประสงค์และตัวชี ้ว ัดย ืนย ันตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ซึ ่งหน่วยงานมีการ
ตกลงร่วมกัน 
- เป้าประสงค์ ๑.๖.๑๑ ตัวชี ้ว ัดร่วมกัน
ระหว่างสำนักอนามัย และสำนักวัฒนธรรม 
กีฬา และการท่องเที่ยว  ๒) ด ัชนีมวลกาย BMI 

ตามเกณฑ ์มาตรฐาน
ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕  
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สำหรับคนอายุระหว่าง 
๑๘-๒๕ ปี** 

- สำนักอนามัย เสนอว่า ค่า BMI ควรจะ
เป็นตัวชี ้วัดเมือง (โรคอ้วน) ดำเนินการ
ร่วมกันระหว่างสำนักวัฒนธรรม กีฬา และ
การท่องเที่ยวกบัสำนักอนามัย 
- สำนักวัฒฯ และสำนักอนามัย สำนัก
การแพทย์ จะดำเนินการเก็บข้อมูล  
- ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าประสงค์/
กลยุทธ์ และตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นไปอย่าง
เป็นรูปธรรม จึงควรมีการหารือร่วมกัน
ระหว่าง 
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
ก ั บ ส ำ น ั ก อน า ม ั ย  ต ล อด จ น ส ำ นั ก
ย ุทธศาสตร ์และประเม ินผลในฐานะ
หน่วยงานกลางอีกครั้ง 
เหตุผล: เห็นควรในการจัดเก็บข้อมูลช่วง
อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี โดยให้สำนักการศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูล 
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมี
ความ เห ็นว ่ าต ั วช ี ้ ว ั ดท ี ่  ๖  น ั ้ นสำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลจะดำเนินการ

๓) ดัชนีมวลกาย BMI 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สำหรับคนอายุระหว่าง 
๒๕-๓๕ ปี** 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๕ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ 

 

๔) ดัชนีมวลกาย BMI 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สำหรับ คนอายุต่ำกว่า 
๓๕-๖๐ ปี** 

ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๕ 

 

๕) ดัชนีมวลกาย BMI 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สำหรับ คนอายุ
มากกว่า ๖๐ ปี และคน
พิการ** 

ร้อยละ ๓๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๒๕ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

จัดเก็บภาพรวมหรือไม่ หรือการหาแนว
ทางการจัดเก็บข้อมูลร่วมกัน เนื ่องจาก
ดำเนินการได้เฉพาะศูนย์บรกิารในสงักัดของ
หน่วยงานเท่านั้น  
- ตัวชี้วัดที่ ๗ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ
การท่องเที่ยวเป็นหน่วยรับผิดชอบ และมี
การปรับค่าเป้าหมายลดลงจากเดิมที ่มี  
การกำหนดไว้  
- ผู้เข้าร่วมโครงการของสำนักการแพทย์ 

อวบระยะสุดท้ายและอ้วน 
- คนอ้วนมากจะลด BMI ได้ในอัตราที่

มากกว่าคนที่ไม่อ้วนมาก 
- เมตาบอลิซึ ่มมีผลมากกว่าการออก

กำล ั งกาย ในคนช ่ ว งอาย ุต ่ า งกัน
กรรมพันธ์ุ 

กลยุทธ ์
๑.๖.๑๐.๑ ส่งเสริม
พฤติกรรม 
การออกกำลังกายของ 
ชาวกรุงเทพมหานคร  

     (ท่ีปรึกษา) 
- ต ัดต ัวช ี ้ว ัดท ี ่  ๑ เพราะ embed กับ 
๑.๖.๑๐ 
- ขอตัดต ัวชี ้ว ัดที ่  ๒ ร ้อยละของ ชาว
กรุงเทพมหานครออกกำลังกาย ตามเกณฑ์

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๒๖ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 
 

เม ืองไทยแข ็งแรง และต ัวช ี ้ ว ัดท ี ่  ๓  
ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานบริการดา้น
กีฬาของกรุงเทพมหานครที่ออกกำลังกาย
ตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง  
เหตุผล: สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเที่ยวมีความเห็นว่าตัวชี้วัดที่ ๒ และ ๓ 
นั้นสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะ
ดำเนินการจัดเก็บภาพรวมหรือไม ่หรือการ
หาแนวทางการจ ัดเก ็บข ้อม ูลร ่ วมกัน 
เนื่องจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเที่ยวดำเนินการได้เฉพาะศูนย์บริการ
ในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเที่ยวเท่านั้น 

 ๒) จำนวนคน
กรุงเทพมหานครออก
กำลังกาย เล่นกีฬาและ
ประกอบ กิจกรรม
นันทนาการ เพิ่มมาก
ขึ้นของผู้มาใช้บริการ 
และการใช้บริการซ้ำ** 

๔๕๐๐๐ ๔๕๐๐๐+
๕๐๐๐ 

 

๕๐๐๐๐+
๑๐๐๐๐ 

๖๐๐๐๐+
๒๐๐๐๐ 

- ขอเปลี่ยน จำนวนครั้ง เป็น จำนวนเรื่อง
ในการประชาสมัพันธ์ 
- คงตัวช้ีวัดและเป้าหมายการพัฒนา
ตามเดิม 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๒๗ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 ๓) ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการในสถานท่ี
บริการดา้นกีฬาของ
กรุงเทพมหานคร  
มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
*** 
๓.๑ คนเดิม 
๓.๒ คนใหม่ (ในอัตรา
ต่อการเพิ่ม) 

 
 
 

 
 

ร้อยละ ๑๕ 
??? 
 
 
 

 
 
 
 
 

ร้อยละ ๒๐ 
??? 

 
 
 
 
 

ร้อยละ ๒๕ 
??? 

 
 
 
 
 

ร้อยละ ๓๐ 
??? 

 

 ๔) จำนวนผู้ที่มาใช้
บริการศูนย์กีฬาต่อการ
รับทราบข่าวสารจาก
การประชาสัมพันธ์ ** 
๔.๑ ผู้มาใช้เดมิ
รับทราบข่าวสาร
กิจกรรมของศูนย์กีฬา 
 
๔.๒ ผู้มาใช้รายใหม่
รับทราบข่าวสาร 

 
 
 
 

๘๐% ของ
ทุกศูนย์ 

 
เพิ่มขึ้น ๕% 
ของปีก่อน

หน้า 

 
 
 
 

๙๐% ของ
ทุกศูนย์ 

 
เพิ่มขึ้น ๕% 
ของปีก่อน

หน้า 

 
 
 
 

๑๐๐% 
ของทุกศูนย ์

 
เพิ่มขึ้น ๕% 
ของปีก่อน

หน้า 

 
 
 
 

๘๐% ของ
ทุกศูนย ์

 
เพิ่มขึ้น ๕% 
ของปีก่อน

หน้า 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๒๘ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 
 

กลยุทธ์ 
๑.๖.๑๐.๒ ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานของ
ศูนย์กีฬาศูนย์เยาวชน
และลานกีฬา 

๑) ร้อยละของลานกีฬา
ในชุมชน
กรุงเทพมหานคร ได้รบั
การรับรองคณุภาพและ
มาตรฐานตาม
มาตรฐานกองการกีฬา 
(ประมาณ ๑,๐๐๐) * 

ร้อยละ ๕๐ 
ของทุก
พื้นที่เขต 
(เป้าระยะ 

๒ แผนเดิม) 

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ - ตัวช้ีวัดยืนยันตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๗๕) 
- คงค่าเป้าหมายการพัฒนาตามเดมิ 
- ควรมีข้อมูลลานกีฬาเพื่อวิเคราะห์การ
พัฒนาและยุบเลิก 

 

 ๒) ร้อยละของ
ความสำเร็จเฉลี่ยในการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถาน
บริการกีฬาและ
นันทนาการ *** 
๒.๑ จำนวนศูนย์กีฬาท่ี
ได้รับการปรับปรุงให้
สามารถรองรับกลุม่คน
ทุกช่วงวัยและกลุ่ม
เปราะบาง (ศูนย์กีฬา

 

รอข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- ตัวช้ีวัดยืนยันตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) 
การปรับค่าเป้าหมายสูงขึ้นจากเดมิให้เต็ม
ร้อยละ ๑๐๐  
- ที่ปรึกษาเสนอทำ MOU กายภาพ  

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๒๙ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

เยาวชนได้ ๖ จาก ๓๕ 
ศูนย์กีฬา ๑๐ จาก ๑๒ 
ปี ๒๕๖๓) 
๒.๒ จำนวนพื้นที่การ
กีฬาและสันทนาการที่
สามารถปรับปรุงจาก
พื้นที่สาธารณะใน
ชุมชน 
๒.๓ การสร้างพ้ืนท่ี
ศูนย์กีฬาและสันทนา
การเพิ่มเติม  

 
 

 

 ๓) ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการม ี
ความพึงพอใจจากการ
รับบริการในสถาน
บริการดา้นการกีฬา
และ นันทนาการของ
กรุงเทพมหานคร** 
๔.๑ ศูนย์กีฬา 
๔.๒ ลานกีฬา 

ร้อยละ ๗๕ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๗๘ 
 
 
 
 

รอข้อมูล 
รอข้อมูล 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ 
 

- แยกคำถามระหว่าง กิจกรรมทางการออก
กำลังกาย กิจกรรมการกีฬา และกิจกรรม
นันทนาการ 
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๑๓๐ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 
 

 ๔) ร้อยละของสถานท่ีจัด
นันทนาการที่รับรอง
คุณภาพ และมาตรฐาน* 

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ - ตัวช้ีวัดยืนยันตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) 
- ปรับตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายหมาย 

 

 ๑) จำนวนการจดั
กิจกรรม กีฬาและ 
(แยกนันทนาการ) ที่มี
ความหลากหลาย อย่าง
น้อย ๒๐ กิจกรรมต่อปี
ปฏิทิน ** 
 
๒) และสอดคล้องกับ
การสำรวจความ
ต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี (+
๑ เรื่องที่ทำการสำรวจ
มาก่อนหน้า) ** 
 

๒๐ 
กิจกรรม 

  

๒๒+๕ 
กิจกรรม 

 
 
 
 
 

๕ กิจกรรม 
ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

๒๔+๕ 
กิจกรรม 

 
 
 
 
 

๕ กิจกรรม 
ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

๒๕+๕ 
กิจกรรม 

 
 
 
 
 

๕ กิจกรรม 
ปีละ ๑ 
กิจกรรม 

- กลยุทธ์ยืนยันตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) 
- ปรับตัวช้ีวัดมุ่งเน้นการจดักิจกรรมหลัก
และการสำรวจความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
- กิจกรรม ๒๐-๓๐ กิจกรรมไม่ซ้ำในแต่ละ
ศูนย์ต่อปี  
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๑๓๑ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

กลยุทธ ์
๑.๖.๑๐.๔ ส่งเสริมการ
เล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬา
เพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ และกีฬาเพื่อ
อาชีพ 
 

๑) จำนวนนักกีฬา
สังกัด กทม. ที่เข้าร่วม
การแข่งขัน *** 
๑.๑ ระดับชาต ิ
๑.๒ ระดับนานาชาต ิ
Sport for profession  

 รอข้อมูล   ส่งเสริมกีฬาอาชีพ หรืออาชีพท่ีเกี่ยวข้อง
กับกีฬา 

 

 ๒) ร้อยละของผู้ผ่าน
การอบรมกีฬา ขั้น
พื้นฐานตามเกณฑ์ที่
กำหนด 
Sport Foundation 
*** 
๒.๑ ร้อยละของผู้ที่มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 
๒.๒ ร้อยละของผู้ที่ต่อ
ยอดทักษะไปสู่การเป็น
นักกีฬาเยาวชนจาก

ร้อยละ ๕๐  
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๖๐ 
 
 
 

รอข้อมูล 
 
 

รอข้อมูล 
 
 
 

รอข้อมูล 

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐/
๙๐ 

เพิ่มตัวช้ีวัดเพื่อให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ 
๑.๖.๑๐.๔ ตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๗๕) 
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๑๓๒ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม
ก่อนหน้า 
๒.๓ ร้อยละของ
นักกีฬาเยาวชนจากผู้ที่
เข้าฝึกอบรม 

 ๓) จำนวนทุนการศึกษา
และรางวัลทางการกีฬา 
** 
๓.๑ นักกีฬาท่ีได้รับ
รางวัลชนะเลิศ 
๓.๒ นักกีฬาท่ีเข้า
แข่งขันรายการระดับ
นานาชาติ 
๓.๓ นักกีฬาจาก
โครงการส่งเสริมกีฬา
พื้นฐาน (สู่นักกีฬา
เยาวชน) 
๓.๔ นักกีฬากลุ่ม
ความสามารถพิเศษ 
  

๘๕๐ ทุน 
 
 

๘๔๗ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 

๑ 

๘๗๕ ทุน 
 
 

๘๕๗ 
 

๖ 
 

๖ 
 
 
 

๖ 

๙๐๐ ทุน 
 
 

๘๖๗ 
 

๑๑ 
 

๑๑ 
 
 
 

๑๑ 

๑,๐๐๐ ทุน 
 
 

๙๔๐ 
 

๒๐ 
 

๒๐ 
 
 
 

๒๐ 

- ตัวช้ีวัดยืนยันตามแผนพัฒน
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๗๕) 
- ปรับตัวช้ีวัดและคา่เป้าหมาย เปลี่ยน
กลุ่มเป้าหมายใน การรับทุนและเพิ่ม
จำนวนทุนมากขึ้นสำหรับนักกีฬาได้รับ
รางวัลชนะเลิศแทนนักกีฬาดาวรุ่ง 
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๑๓๓ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 ๔) การเป็นเจ้าภาพร่วม
การกีฬาระดับ
นานาชาติ ** 

 ระดับ ลุ่ม
น้ำโขง หรือ 

ASEAN 

Asia 
Paciofic 

เจ้าภาพ
เยาวชนโลก 

- ร่วมในฐานะกรรมการริเริม่การเจรจาการ
จัดการแข่งขัน เป็นกรรมการหลักผู้จัดงาน 
งบประมาณการจดังาน และการสง่ผู้แทน
นักกีฬาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน 

 

กลยุทธ ์
๑.๖.๑๐.๕ พัฒนาการ
บริหารจัดการด้านกีฬา
และนันทนาการใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
 

๑) ร้อยละของบุคลากร
ด้านกีฬาและ
นันทนาการมีสมรรถนะ
และความชำนาญมาก
ขึ้น ** 
๑.๑ ทักษะและความ
ชำนาญ 
 
 
 
 
๑.๒ ยอดสวสัดิการการ
รักษาพยาบาลการ
เจ็บป่วยที่ลดลง  

 
 
 
 
 

๑๐๐%ผ่าน
การทดสอบ

ที่ ๗๐ 
คะแนนข้ึน

ไป 
 

ร้อยละ ๑๐ 
จากระยะ
ก่อนหน้า 

 
 
 
 
 

๑๐๐%ผ่าน
การทดสอบ

ที่ ๘๐ 
คะแนนข้ึน

ไป 
 

ร้อยละ ๑๐ 
จากระยะ
ก่อนหน้า 

 
 
 
 
 

๑๐๐%ผ่าน
การทดสอบ

ที่ ๙๐ 
คะแนนข้ึน

ไป 
 

ร้อยละ ๑๐ 
จากระยะ
ก่อนหน้า 

 
 
 
 
 

คะแนนเตม็ 
 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐ 
จากระยะ
ก่อนหน้า 
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เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
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เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 ๒) จำนวนระเบียบที่
ได้รับการทบทวนและ
ปรับให้มีความทันสมัย
ต่อสภาวการณ์ปจัจุบัน 
***  
๒.๑ ทบทวน 
 
๒.๒ ปรับ 
 
 
 
๒.๓ สร้างใหม่ *** 

 
 
 
 
 

๑ ฉบับ 
 
 
 
 
 

ปี ๖๕ ทำ
การ

วิเคราะห์
ช่องว่าง
กฎหมาย 
และกฎ

นานาชาติ
ต่างๆ 

 
 
 
 
 

๑ ฉบับต่อปี 
 

ปรับฉบับท่ี
ทบทวนว่า
ต้องปรับใน

ปีถัดไป 
 

อย่างน้อย 
๒ ฉบับต่อ 
๕ ปี ตาม

การ
วิเคราะห ์

 
 
 
 
 

๑ ฉบับต่อปี 
 

ปรับฉบับท่ี
ทบทวนว่า
ต้องปรับใน

ปีถัดไป 
 

อย่างน้อย 
๒ ฉบับต่อ 
๕ ปี ตาม

การ
วิเคราะห ์

 
 
 
 
 

๑ ฉบับต่อปี 
 

ปรับฉบับท่ี
ทบทวนว่า

ต้องปรับในปี
ถัดไป 

 
อย่างน้อย ๒ 
ฉบับต่อ ๓ ปี 
หรือต่อการ
วิเคราะห์ทุก
รายการ ตาม
การวิเคราะห ์

- ที่ปรึกษาแนะนำการสร้างกฎหมายใหม่ 
ให้ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง โดยยึด
หลักการปรับให้ทันต่อสถานการณ์
ภายนอก ทั้งระดับชาติ ภูมิภาค และโลก 
บนฐานที่สำนักกฎหมายได้ส่งเรื่องให้มีการ
ทบทวนทุกปีอยู่แล้วในกำหมายเดมิ 
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เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
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๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 ๓) ร้อยละของบุคลากร
ด้านการกีฬาและ
นันทนาการมีความพึง
พอใจต่อการบริหาร
จัดการดา้นการกีฬา
และนันทนาการของ
กรุงเทพมหานคร * 

ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ - เป็นค่าที่ ๔-๕ 
- เน้นที่ตคัำถามในแบบสอบถาม 
- ให้มีแบบสอบถามความไม่พึงพอใจ  

 

 ๕) จำนวนมติิความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ทางการกฬีา *** 
๕.๑ จำนวนหน่วยงานที่
เป็นคูค่วามรว่มมือ 
๕.๒ จำนวนกจิกรรมที่
จัดทำร่วมกันกบัคู่ความ
ร่วมมือ 
๕.๓ จำนวน
ทุนการศึกษาที่ให้รว่มกนั
ในการพัฒนานักกีฬา 

 รอข้อมูล   - สถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการจดัการกีฬา 
- กรมพลศึกษา 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๓๖ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

เป้าประสงค ์
๑.๖.๑๑ ประชาชน
บริโภคอาหารที่มีความ
ปลอดภัยจากเชื้อโรคและ
สารปนเปื้อนท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

     - เป้าประสงค์ยืนยันตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) 

 

กลยุทธ ์
๑.๖.๑๑.๑ ส่งเสริมการ
ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพ
อาหาร  

 
๑) ร้อยละของตัวอย่าง
อาหารที ่ได้ร ับการสุ่ม
ต ร ว จ ไ ม ่ พ บ ก า ร
ปนเปื้อนเชื้อโรค *** 
 
 

 
ร้อยละ ๘๐ 
ผล ร้อยละ 
๙๕ ??? 

 
ร้อยละ ๙๖ 

 
ร้อยละ ๙๗ 

 
ร้อยละ ๙๘ 

- กลยุทธ์ยืนยันตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) 
- ปรับตัวช้ีวัดและคา่เป้าหมายการพัฒนา 
พิจารณาจากสถิติของสถานการณก์าร
ปนเปื้อนเชื้อโรค 
- ตรวจได้ ๓๐๐๐ ตัวอย่าง และตอ้ง
จัดสรรตามกลุม่การประกอบการ ๒๐๐๐๐ 
แห่ง 
- มาตรฐานของกรมวิทย์ แบ่งตามชนิด
อาหาร ๖ กลุม่ อาทิ อาหารพร้อมบริโภค 
และอาหารดิบ  
-โดยทางหน่วยได้ทำการสุ่มตรวจประมาณ 
สองพันกว่าตัวอย่าง เฉพาะในสถาน

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๓๗ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

ประกอบการที่มีใบอนุญาต เพราะมี
ค่าใช้จ่าย (หลักพัน) โดยต้องส่งไปยังห้อง
แลปเพื่อตรวจการปนเปื้อนเช้ือโรค ต่างกับ
การตรวจสารพิษท่ีมีคำนวณน้ำยาไว้
ประมาณ ๒ เท่าตัว 
- ต้องมีการกำหนดแผนการตรวจ ที่
จำแนกตามสถานท่ีจัดจำหน่ายอาหาร 
- เมื่อพบการปนเปื้อน เขตก็จะมีการออก
หนังสือให้แก้ไข และมีการเก็บตัวอย่างไป
ทดสอบซ้ำจนกว่าจะผ่าน ถ้าตรวจ๒-๓ครั้ง
แล้วยังไมผ่่านจะมีมาตรการตามกฎหมาย
ต้องมีการดำเนินคดี แต่ใช้กระบวนในการ
ให้สถานประกอบการปรับปรุง 

๒) ร้อยละของตัวอย่าง
อาหารที ่ได้ร ับการสุ่ม
ต ร ว จ ไ ม ่ พ บ ก า ร
ปนเปื้อนสารพิษ* 
 
 

ร้อยละ ๙๕ 
 

ร้อยละ ๙๘ ร้อยละ ๙๘ ร้อยละ ๙๘ 
 

- กลยุทธ์ยืนยันตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) 
- ปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา 
พิจารณาจากสถิต ิของสถานการณ์การ
ปนเปื้อนสารพิษ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๓๘ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

- วิธีการสุ่มตรวจ segment ตัวกลุ่มตรวจ
ต่อการไม่พบเลย 
- กลุ่มเป้าหมายกว้างกว่าเรื่องสถาน
ประกอบการ เพราะมีกลุ่มอื่นๆ ดว้ย          
จากสถิติย้อนหลัง ของการตรวจตวัอย่าง
อาหาร 
- สารพิษตรวจ ๘ พารามเิตอร์ ซึ่งวิธีการ
ตรวจต่างกัน ใช้ test kit ตรวจภาคสนาม 
- มีการจัดทำคู่มือการตรวจวิเคราะห์มีการ
อ้างอิงมาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- กระบวนการสอนของวิทยากร ในการ
ตรวจ si ๒ ยังแตกต่างกัน ซึ่งตอนนี้มีการ
จัดทำคู่มือเรียบร้อยแล้ว 

กลยุทธ ์
๑.๖.๑๑.๒ ส่งเสริมการ
รับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการอาหาร  

๑) ร้อยละของสถาน
ประกอบการอาหารได้
มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร** 

    - กลยุทธ์ยืนยันตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๗๕) 
- ปรับตัวช้ีวัดและคา่เป้าหมายการพฒันา 
พิจารณาจากสถิตกิารดำเนินงาน และเกณฑ์

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๓๙ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

๑.๑ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานฯ ระดับด/ี
เกรด C ตามกฎหมาย 

(ระดับ ๓ ดาว)  

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ มาตรฐานที่ใช้ประเมินเพื่อใหก้ารรบัรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร 
- ใบอนุญาตเป็นการตรวจตามสุขลักษณะ แต่
การปนเปื้อนจะเป็นเรื่องของใบรับรอง 
- อาจมีการชื ่นชมแก่สถานประกอบการ
อาหารทีท่ำได้อย่างดีมาก  
- ผลตอนนี้ทำได้ ร้อยละ ๑๐๐ เขตสามารถ
ตรวจคุณภาพอาหารได้ทั ้งหมด การออก
ใบอนุญาตจะเน ้นการตรวจอาคารด ้าน
สุขลักษณะ  
- เขตจะมีข้อมูลรายงานประจำเดือน สถาน
ประกอบการ ที่ไม่มีใบอนุญาตที่ได้รับการ
สำรวจ  
- ในความเป็นจริงเขตไม่ใช่แค่ตรวจที่ร้านที่มี
ใบอนุญาต แต่เมื่อก่อนไม่กล้ารายงานเพราะ
มันเสมือนผิดกฎหมาย     

 

๑.๒ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานฯ ระดับดี
มาก /เกรด B (ระดับ ๔ 
ดาว/Green Service)   

ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐  

- ผ่านเกณฑม์าตรฐานฯ 
ระดับดีเลศิ/เกรด A  
(ระดับ ๕ ดาว/Green 
Service Plus)   
 
 

ร้อยละ ๑๐ 

 

ร้อยละ ๓๐ 

 

ร้อยละ ๕๐ 

 

ร้อยละ ๗๐  

กลยุทธ ์
๑.๖.๑๑.๓ ควบคมุการ
ตรวจสตัว์ที่เข้าฆ่าและ

     -  ก ล ย ุ ท ธ ์ ย ื น ย ั น ต า ม แ ผ น พ ั ฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๗๕) 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๔๐ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

ตรวจเนื้อสัตว์  
ณ โรงฆ่าสัตว์ที่
กรุงเทพมหานคร กำกับ
ดูแลเพื่อให้นำเนื้อสัตว์
นั้นไปจำหน่ายไดต้าม
กฎหมาย 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากกลยุทธ์ที่ควบคุมและ
ต ร ว จ เ น ื ้ อ ส ั ต ว ์  ณ  โ ร ง ฆ ่ า ส ั ต ว ์ ที่
กรุงเทพมหานครกำกับดูแล เพื่ออนุญาต
ให้นำเนื้อนั้นไปจำหน่ายได้ตามกฎหมาย 
เพ ื ่อให ้สอดคล้องก ับพระราชบัญญัติ
ควบค ุมการฆ ่าส ัตว ์ เพ ื ่อการจำหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และ
พนักงานตรวจโรคสัตว์ 

กลยุทธ์  
การตรวจเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยในเนื้อสัตว ์

๑) ร้อยละของสถาน
ประกอบการได้รับการ
สุ่มตรวจสุขอนามัยและ
วิการในเนื้อสัตว์อย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง/แห่ง**  

ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ 
ตลาด ๑๐๐ 

-สถานประกอบการที ่ตรวจประมาณ ๗๐๐ 
แห่ง (ตลาด ซุปเปอร์มาร์เกต มินิมาร์ท อาจ
รวมโรงฆ่าสัตว์ด้วย) เป็นการตรวจรอยโรคที่
เนื ้อสัตว์ด้วยตาเปล่า โดยสนอ.ตรวจเอง ใช้
วิธีการสุ่มตรวจ และจัดทำแผนการดำเนินการ 

 

 ๒) ร้อยละของตัวอย่าง
เนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่ม
ตรวจ (ห้องปฏิบัติการ) 
ไม่พบเช้ือโรคอาหารเป็น

ร้อยละ ๗๕ 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
 

  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                          
๑๔๑ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑  
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เหตุผลการปรับคร้ังที่ ๒ 
๒๙ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

พิษ และแหล่งที่มามีการ
ปรับปรุงแก้ไข** 
๒.๑ ร้อยละของตัวอย่าง
เนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่ม
ตรวจไม ่พบเช ื ้ อ โรค
อาหารเป็นพิษ 
๒ . ๒  ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
แหล่งที่มาที่ดำเนินการ
แก้ไขปรับปรุงจนผ่าน
การตรวจครั้งต่อไป 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

                     ๑๔๒ 

๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ตามที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - 
๒๕๗๕) ซึ่งกำหนดให้การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและพ้ืนที่สีเขียวเป็น ๑ ใน ๗ ยุทธศาสตร์หลักของทิศทางการ
พัฒนากรุงเทพมหานครภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” อย่างไรก็ดี กรอบแนวคิดการ
พัฒนาของยุทธศาสตร์นี้ถือว่ายังคงอยู่ในกรอบกระบวนทัศน์พื้นที่สีเขียวในฐานะการเป็นพื้นที่บริการระบบ
นิเวศเท่านั้น ยังมิได้มีการเชื่อมโยงไปยังมิติด้านความยั่งยืนอื่น ๆ อันหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่ยังมิได้รับการให้ความสำคัญอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ การที่แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ได้รับการพัฒนาและประยุกต์ใช้ก่อน พ.ศ.๒๕๕๘ อันเป็นปีที่ทั่วโลกเริ่มมี
การใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาอย่างยั ่งยืน (Sustainable Development) ภายใต้แนวทางเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) จากเหตุผลในข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความลักลั่นของ
แผนการพัฒนาเมืองที่ไม่เท่าทันกรอบแนวทางการพัฒนาหลักของโลก ขาดการใส่ใจและให้ความสำคัญต่อ
ประเด็นการพัฒนาเมืองที่ซับซ้อนอย่างหลากหลาย อาทิ (๑) ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ
ปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน (๒) การสร้างความเข้มแข็ง ความยืดหยุ่น
และความสามารถในการปรับตัวและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (๓) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ประโยชน์จากระบบนิเวศของเมือง จึงเหล่านี้จึงเป็นทั้งแรงกดดัน (Pressure) และแรงขับเคลื่อน (Driver) ให้
กรุงเทพมหานครจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ที่นอกจากมุ่งหมายให้สอดคล้องการยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย และยังจำเป็นต้องสอดรับกับทิศ
ทางการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนดังเช่นที่มหานครชั้นนำทั่วโลกกำลังเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปยังทิศทางดังกล่าว
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

จากการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรุงเทพมหานครในด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” นั้น สะท้อนให้เห็นทิศทางที่เป็นเอกภาพของภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่มุ่งหมายให้ปรับยุทธศาสตร์ฯให้ครอบคลุมมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยิ่งขึ้น โดยปรับจาก “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” เป็น “มหานครสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ” โดยการผนวกรวมกับ มิติที่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ มาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ ๒ และย้าย
มิติที่ ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงามฯ และ มิติที่ ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึงฯ ไปยังยุทธศาสตร์ที่ ๔ มหานครกระชับ 
และ “มหานครสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ประกอบด้วย ๔ มิติย่อย ๕๐ 
ตัวชี้วัด คือ (๑) คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (๑๘ ตัวชี้วัด) (๒) พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาวะที่ดีและมีความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (๑๐ ตัวชี้วัด) (๓) สังคมคาร์บอนต่ำและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (๕ ตัวชี ้ว ัด) และ (๔) เมืองที ่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (๑๗ ตัวชี้วัด) โดยมีลักษณะของตัวชี้วัดต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังนี้  

กลุ่มที่ ๑ ตัวชี้วัดที่คงเดิมที ่มีการเพิ่มเติมค่าเป้าหมายไปยังปี  ๒๕๘๐ โดยส่วนใหญ่แล้วเป็น
เป้าหมายหลักสำคัญในเป้าประสงค์ โดยเฉพาะผลลัพธ์พื้นฐานที่เกิดจากงานประจำซึ่งพิจารณาจากความ



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

                     ๑๔๓ 

จำเป็นของประเด็นดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาวกับขีดความสามารถที่ผ่านมาของกรุงเทพมหานคร ใน
ส่วนของยุทธศาสตร์จะปรากฎให้เห็นใน มิติที่ ๒.๑ คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (มิติ ๑.๑ ปลอดมลพิษ เดิม) เป็น
สำคัญซึ ่งมีการเน้นการปรับค่าเป้าหมายให้สูงกว่าขีดความสามารถที่ทำได้ในระยะที่ผ่านมาอย่างน้อย                     
ร้อยละ ๑๐-๑๕ เพื่อสะท้อนการทำงานในเชิงรุกมากกว่าปกติ โดยเฉพาะค่าเป้าหมายในปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 
เนื่องจากมองว่าการพัฒนาขีดความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานที่คาดหวังควรสามารถดำเนินการได้เต็ม
ประสิทธิภาพในระยะสุดท้ายของแผนฯ  

กลุ่มที่ ๒ ตัวชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา ปรากฏให้
เห็นในมิติย่อยที่เป็นการปรับแนวคิดใหม่ ประกอบด้วย (๑) พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาวะที่ดีและมีความยั่งยืนดา้น
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และ (๓) สังคมคาร์บอนต่ำและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เนื่องจากมีการปรับเป้าประสงค์ในตัวชี้วัดในหลายส่วนจึงจำเป็นต้องพิจารณาร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ค่าเป้าหมายภายใต้ตัวชี้ในกลุ่มนี้แม้จะไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ หากแต่ที่ปรึกษา
มุ่งหมายให้ค่าเป้าหมายดำเนินแบบค่อยเป็นไปในช่วงปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แล้วเน้นค่าเป้าหมายในเชิงรุกมากขึ้น
หลังจากปี ๒๕๗๐ เนื่องจากมองว่าบางเป้าประสงค์ต้องอาศัยการปรับกลไกเชิงสถาบัน แก้ไขกฏระเบียบ และ
พัฒนาขีดความสามารถที่จำเป็นเพื่อรองรับ ในขณะเดียวกัน ในกลุ่มของ (๔) เมืองที่ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นเป็นการปรับค่าเป้าหมายตามข้อเสนอของหน่วยงานและ
ความเห็นพ้องของที่ปรึกษาเนื่องจากหลายเป้าประสงค์ยังไม่สำเร็จและการดำเนินการที่ต่อเนื่องในระยะยาว 

กลุ่มที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่ยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ ในส่วนนี้ปรากฎให้เห็นใน
ทุกส่วนเนื่องจากท่ีปรึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องหารือและตกลงร่วมกันในการเห็นชอบ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่พิจารณาบนฐานของ ๑) ขีดความสามารถที่กรุงเทพมหานครน่าจะทำได้ ๒) ความ
เหมาะสมต่อบริบทสถานการณ์ในระยะกลางถึงระยะยาว และ ๓) ข้อมูลในทางวิชาการเพ่ือเทียบเคียงความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและบริหารจัดการเมืองในเมืองอ่ืน ๆ ที่มีบริบทให้เคียงกับกรุงเทพมหานคร 

อย่างไรก็ดี ตัวชี้วัดในทุกส่วนนั้นที่ปรึกษาได้ประยุกต์ให้เข้ากับแนวคิดต่าง ๆ ที่ทั ่วโลกใช้ อาทิ 
เป้าหมายการพัฒนาการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อตกลงปารีส ยุทธศาสตรชาติ BCG Model และดรรชนีการจัดอันดับ
เมืองยั ่งย ืน ตลอดจนมาตรฐาน ISO ๓๗๑๒๐ (Sustainable development of communities) ที ่หาก
กรุงเทพมหานครตอบรับและเห็นชอบกับโครงร่างนี้นั้น จะช่วยให้กรุงเทพมหานครสามารถขอรับการประเมิน
และรับรองมาตรฐาน ISO ๓๗๑๒๐ ในอนาคตอันใกล้ได้ และจะเป็นเมืองขนาดใหญ่แรก ๆ ในภูมิภาคเอเชียที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวซึ ่งจะช่วยให้การบรรลุวิสัยทัศน์ “มหานครแห่งเอเชีย” อันเกิดจาก
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีความเป็นรูปธรรมอย่างยิ่ง  

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
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หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๔๔ 

ตารางท่ี ๖ ผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๑ ปลอดมลพิษ (ย้ายมาจากยุทธศาสตร์ที่ ๑) 
เสนอปรับเป็น “คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

เป้าประสงค ์        

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานคร
มีคุณภาพน้ำที่ด ี
กลยทุธ ์
๒.๑.๑.๑ คณุภาพน้ำใน
กรุงเทพมหานครมี
คุณภาพดตีามมาตรฐาน 

*๑. ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบ
บำบัดน ้ำเส ียสามารถรองร ับได้  
(ร้อยละ) 

๔๕ ๖๕ ๗๕ ๙๐ 
รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

ยืนยันตัวช้ีวัดเดมิเนื่องจากมีความ
เหมาะสมและ กทม ยังมีความ
จำเป็นต้องผลักดันต่อเนื่อง - รอ
หารือเพิ่มเติมกับหน่วยงาน 

 

*๒. ปริมาณน้ำท่ีผ่านการบำบัดถูก
นำกลับมาใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 

๖.๒ ๖.๕ ๗.๕ ๑๐ 
รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

ยืนยันตัวช้ีวัดเดมิเนื่องจากมีความ
เหมาะสมและ กทม ยังมีความ
จำเป็นต้องผลักดันต่อเนื่อง - รอ
หารือเพิ่มเติมกับหน่วยงาน 

 

**๓ . ร ้อยละของประชาชนของ
กรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึง
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

- รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดใหม่ - ประยุกจากมาตรฐาน 
ISO ๓๗๑๒๐ (Sustainable 
development of communities) 
ที่ช่วยให้ กทม สามารถขอรับการ
รับรองมาตรฐานการจัดการเมือง
ตามมาตรฐานสากลของ ISO ได้ใน
อนาคต 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๔๕ 

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

** ๔ . แหล่งน้ำได ้ร ับการกำกับ
ดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาให้มีคุณภาพ
ที่ดีต่อระบบนิเวศและชุมชนเมือง 

- รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

ปรับจาก “คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำ
เจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น” ให้นิยามกว้างขึ้น ทั้งการ
ตรวจวัด ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พัฒนา
ทัศนียภาพ และกิจกรรมอื่น ๆ  ที่ทำให้
แหล่งน้ำสะอาด มีคุณภาพดี- ตัวช้ีวัด
สามารถบูรณาการกับ กลยุทธ์ ๒.๒.๒.๑  

 

เป้าประสงค ์
กรุงเทพมหานครมีการ
ลดและควบคุมปริมาณ
มูลฝอยที่แหล่งกำเนดิ
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งกำเนิดจนถึงการ
กำจัดอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

       

กลยทุธ ์
๑.๑.๒.๑ การจดัการมลู
ฝอยต้นทางอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

* ๑. มูลฝอยคัดแยกที่แหล่งกำเนิด
และนำไปใช้ประโยชน์เพิ ่มขึ ้นเมื่อ
เ ท ี ย บ ก ั บ ปี  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๐ 
(๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน) 

๔๐ ๕๐ ๖๐ ๘๐ 
รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

ยืนยันตัวช้ีวัดเดมิเนื่องจากมีความ
เหมาะสมและ กทม ยังมีความ
จำเป็นต้องผลักดันต่อเนื่อง - รอ
หารือเพิ่มเติมกับหน่วยงาน 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๔๖ 

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 *๒.  ม ู ลฝอยอ ั นตรายและขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถคัดแยกได้
จากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ
กับ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ร้อยละ) 

๑๕ ๓๐ ๕๐ ๘๐ 
รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

ยืนยันตัวช้ีวัดเดมิเนื่องจากมีความ
เหมาะสมและ กทม ยังมีความ
จำเป็นต้องผลักดันต่อเนื่อง - รอ
หารือเพิ่มเติมกับหน่วยงาน 

 

 *๓. ชุมชน สถานศกึษา สถาน
ประกอบการเอกชนและหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่มีการจดัการมลูฝอยเพิม่ขึ้น 
เมื่อเทยีบกับปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ร้อยละ) 

๒๐ ๓๐ ๕๐ ๘๐ 
รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

ยืนยันตัวช้ีวัดเดมิเนื่องจากมีความ
เหมาะสมและ กทม ยังมีความ
จำเป็นต้องผลักดันต่อเนื่อง - รอ
หารือเพิ่มเติมกับหน่วยงาน 

 

๑.๑.๒.๒ การจดัการมูล
ฝอยกลางทางอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

** ๑. ปริมาณมูลฝอยตกค้างได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง 

 รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

มูลฝอยตกค้าง หมายถึง มูลฝอยท่ี
ถูกนำไปทิ้งในสถานท่ีกำจัดขยะและ
ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่
นับรวมมลูฝอยท่ีทิ้งหรือตกค้างใน
พื้นที่ว่างทั่วไป แต่เสนอให้มี 
“ประสานใหเ้กิดการจัดการ” กับมูล
ฝอยประเภทดังกล่าวด้วย 

 

กลยทุธ ์
๑.๑.๒.๓ การจดัการมูล
ฝอยปลายทางอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่
นำเข้ากำจัดที่ปลายทางลดลง เมื่อ
เ ท ี ย บ ก ั บ ป ี  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๐ 
(๑๐,๕๒๖.๙๒ ตันต่อวัน) 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๓๐ 
รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

ยืนยันตัวช้ีวัดเดมิเนื่องจากมีความ
เหมาะสมและ กทม ยังมีความ
จำเป็นต้องผลักดันต่อเนื่อง - รอ
หารือเพิ่มเติมกับหน่วยงาน 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๔๗ 

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 ๓.ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้
ประโยชน์ท ี ่ศ ูนย ์กำจ ัดม ูลฝอย
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
(๑,๔๓๖ ตันต่อวัน) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๖๐ 
รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

ยืนยันตัวช้ีวัดเดิมเนื่องจากมีความ
เหมาะสมและ กทม ยังมีความ
จำเป็นต้องผลักดนัต่อเนื่อง โดยเสนอ
ให้ปี ๗๖-๘๐ ต้องมีผลเป็น ๒ เท่าจาก
ช่วง ๗๑-๗๕ ซึ่ง ๖๖-๗๕ ควรผลักดนั
ให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจดัการมลู
ฝอยให้กลับไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง 
– รอหารือเพิม่เติมกับหน่วยงาน (ผนวก
รวมการใช้ประโยชน ์มลูฝอยไขมันและ
สิ่งปฏิกลูเนื่องจากความหมาย
ครอบคลมุในตัวช้ีวัดเดียวแล้ว) 

 

เป้าประสงค ์
กรุงเทพมหานครมี
คุณภาพอากาศอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

       

กลยทุธ ์
** บรหิารจดัการเชิงพื้นที่
ให้คุณภาพอากาศได้
มาตรฐานและปลอดภยั
ต่อสุขภาพอนามยั 

ร้อยละของจำนวนวันที่ปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล ็ กอย ู ่ ในเกณฑ์
มาตรฐานในช่วงวิกฤต (ปี ๒๕๖๓ 
เป็นปีฐาน) 

 เพิ่มขึ้นร้อยละ  
๑๐ 

รอหารอื
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๑๕ 
รอหารอื

เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ  
๒๐ 

รอหารอืเพิม่เติม
กับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดใหม่ที่ผลักดันให้เกิดการทำงาน
ในเชิงรุกผ่านมาตรการต่าง ๆ  ให้เกิดการ
กำกับ ควบคุม และจำกัดแหล่งกำเนิด
ฝุ่นละอองอย่างจริงจังเพื่อให้ปรมิาณ
ฝุ่นฯอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๔๘ 

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

** ร้อยละของสำนักงาน สำนักงาน
เ ขต  และ โ ร ง เ ร ี ย น ในส ั งกั ด
กร ุงเทพมหานครที ่จ ัดให ้พ ื ้นที่
ปลอดภัยจากฝุ ่นละอองขนาดเล็ก 
(Safety Zone) สำหร ับประชากร
กลุ่มเสี่ยงและสาธารณะในช่วงวิกฤต 

 ร้อยละ  
๘๐ 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

ร้อยละ  
๙๐ 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

เป็นตัวช้ีวัดที่ผลักดันให้เกดิ
มาตรการเชิงรุกในการปรับปรุงหรอื
เพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่กายภาพ
ของอาคารในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ให้มีขีดความสามารถในการรองรบั
ประชาชนกบลุ่มเสี่ยง (เด็ก ผู้สูงอายุ 
ผู้มีความเสีย่งสุขภาพ) ให้สามารถ
เข้าใช้ในช่วงวิกฤตได้ 

 

ร้อยละของคุณภาพอากาศอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน  

• ค่าเฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ 
ไมครอน (PM๑๐) ไม่เกิน 
๑๒๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร 

• ค่าเฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ 
ไมครอน (PM๒.๕) ไม่เกิน ๕๐ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐ 
รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

ยืนยันตัวช้ีวัดเดิมเนื่องจากมีความ
เหมาะสมและ กทม ยังมีความ
จำเป็นต้องผลักดันต่อเนื่อง - รอหารือ
เพิ่มเติมกับหน่วยงาน 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๔๙ 

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

• ค่าเฉลี่ย ๘ ช่ัวโมง ก๊าซโอโซน 
(O๓) ไม่เกิน ๗๐ ส่วนใน
พันล้านส่วน 

• ค่าเฉลี่ย ๑ ช่ัวโมง ก๊าซ
ไนโตรเจนไดร์ออกไซด์ (NO๒)  
ไม่เกิน ๑๗๐ ส่วนในพันล้าน
ส่วน 

เป้าประสงค ์
กรุงเทพมหานครมี
ระดับเสียง ค่าเฉลี่ย ๒๔ 
ช่ัวโมง (Leq) อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

       

กลยทุธ ์
๑.๑.๔.๑ 
กรุงเทพมหานครมี
คุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

*๑. ระดับเสียงเฉลี ่ย (Leq) ๒๔ 
ชั ่วโมง จากสถานีตรวจวัดระดับ
เส ียงบร ิเวณพื ้นที ่ท ั ่วไปในเขต
กร ุงเทพมหานครอย ู ่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน (ร้อยละ) 

๘๐ ๘๕ ๑๐๐ 
รอหารือ

เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

 
 

 

  

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๕๐ 

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

** เป้าประสงค ์
กรุงเทพมหานครมกีลไก
การบรหิารจดัการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มี
ความยั่งยนื โปร่งใส และ
ประสทิธิภาพสูง 

       

** กลยุทธ ์
ป้องกันและลด
แหล่งกำเนดิมลพิษและ
การปลอ่ยกา๊ซเรือน
กระจกอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

** ๑ . ร ้อยละของแหล่งกำเนิด
มลพิษและก๊าซเร ือนกระจกใน
พื้นที่วิกฤตได้รับการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดใหม่ – ใช้งบบูรณาการได้ / 
เพื่อให้การป้องกัน ลด และ/หรือ 
กำจัดแหล่งกำเนิดมลพิษประเภท
ต่าง ๆ อากาศ น้ำ ขยะ และเสยีง มี
การบูรณาการอยา่งองค์รวม ลดการ
ทับซ้อนและแตกกระจายของการ
แก้ไขแหล่งกำเนิดมลพิษ / impact 
เช่ือมโยงกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 
๒.๓ เมืองคาร์บอนต่ำและการรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(เพิ่มใหม่) 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๕๑ 

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

*** กลยทุธ ์
การบริหารจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ได้รับการพัฒนาและเพ่ิม
ประสทิธภิาพให้เท่าทนั
อย่างต่อเนือ่ง 

** ๑ . ระบบข ้อม ูลการบร ิหาร
จัดการคุณภาพสิ ่งแวดล้อมและ
ร ะ บ บ เ ต ื อ น ภ ั ย ว ิ ก ฤ ต ด ้ า น
ส ิ ่งแวดล้อมเพื ่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

 รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดใหม่ – ผนวกรวมการพัฒนา
ระบบข้อมลู, ข้อมูลเพื่อเพ่ือ
สาธารณะ (Open Data) ข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจ และโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลที่จำเป็นต่าง ๆ เป็นอัน
เดียวกัน หมายรวมถึงการใช้
ประโยชน์จากข้อมลูคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อแจ้งข่าว หรือ 
แจ้งเตือนประชาชนในช่วงวิกฤต 

 

 ** ๒ . ผล ั กด ั น ให ้ เ ก ิ ดการ ใ ช้
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการ
บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่หรือ
เฉพาะกลุ่ม 

 รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

สามารถใช้เป็นตัวช้ีวัดที่เสริมสร้าง
การผลักดันการจัดเก็บค่าธรรมเนยีม
การจัดการมลพิษประเภทต่าง ๆ 
และการบริหารจัดการคุรภาพ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ อาทิ พ้ืนท่ีสีเขียว 
เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการในการ
ทบทวนทางกฎหมายในการใช้
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ต่าง ๆ 
อาทิ ค่าธรรมเนยีม กองทุน ภาษี 
เป็นต้น  

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๕๒ 

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 ** ๓. บูรณาการความร่วมมือกับ
ภาค ี เคร ือข ่ายสาธารณะ ภาค
ประชาสังคม และเอกชนในการ
บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วม 

 รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

ภายใต้ข้อจำกัดของ
กรุงเทพมหานครทีไ่มส่ามารถ
ดำเนินการกำกบัดูแลหรือบรหิาร
จัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
ของเมืองได้ จึงควรส่งเสรมิให้
ดำเนินมาตรการหรือกิจกรรม
ร่วมกันภาคเีครือข่ายอื่น ๆ ทั้งการ
จัดกิจกรรมร่วมกัน หรือ 
แลกเปลีย่นความร่วมมือในระดับ
ต่าง ๆ ที่จำเป็น - ลดภาระของ 
กทม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๕๓ 

ตารางท่ี ๗ สรุปผลการปรับตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ 
เสนอปรับเป็น “พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาวะที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล” 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

เป้าประสงค ์ * ๑) ร้อยละของพื ้นที ่ส ีเขียวเพื่อ
สภาพแวดล ้ อมท ี ่ ด ี ต ่ อพ ื ้ นที่
กรุงเทพมหานคร 
 

ร้อยละ 
๑๒.๒๕ 

ร้อยละ ๑๔ ร้อยละ ๑๕.๒๕ 
 

๑๖.๕ 
รอหารอืเพิม่เติม
กับหน่วยงาน 

เป็นตวัช้ีวัดที่ยืนยันมาจากแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๗๕) เนื่องจากมคีวามเหมาะสม
กับศักยภาพของกรุงเทพมหานคร แต่ควร
การปรบัค่าเปา้หมายในช่วงปี ๗๖-๘๐ ใหม้ี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น (อ้างอิงจาก
ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร) อีกทั้ง เสนอ
ปรับช่ือเป้าประสงคเ์ป็น “” 

 

๒.๒.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา
และขยายพื้นทีส่ีเขียวเพื่อ
สุขภาวะที่ดีของประชาชน
และมีความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล้อมของ
กรุงเทพมหานคร 
 

กลยุทธ ์
*** ๒.๒.๑.๑ คุ้มครองและ
อนุร ักษ์พ ื ้นที ่ส ี เข ียวเพื่อ
ร ะ บ บ น ิ เ ว ศ แ ล ะ
สภาพแวดล้อมท่ีดี 
 

* ๑) พื้นที่สีเขียว และ/หรือ พื้นที่
ท า ง ธ ร ร ม ช า ต ิ ไ ด ้ รั บ 
การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา
แ ล ะ ป ้ อ ง ก ั น ก า ร ท ำ ล า ย 
จนกลายเป ็นพ ื ้ นท ี ่ ท ี ่ ม ี ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 
 
 

 

 (๕ แห่ง) 
 

(>๕ แห่ง) 
 

(>๕ แห่ง) 
 

ตัวช้ีวัดใหม่ตามหลักวิชาการและบริบท
ในการบริหารจัดการเมืองโดยผู้วิจยั
เนื่องจากตัวช้ีวัดเดิมยังขาดมาตรการใน
การวัดความยั่งยืนของพื้นที่สีเขียวใน
ด้านระบบนเิวศ และทางกายภาพ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๕๔ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

เป้าประสงค ์ ** ๑) ร้อยละของประชาชนสามารถ
เข ้ าถ ึ งพ ื ้ นท ี ่ สาธารณะส ี เข ียว 

ระยะทางไม่เกิน ๔๐๐ เมตร หรือ 
ระยะการเดินไม่เกิน ๕-๑๐ นาที  

-  ร้อยละ ๑๕ 
รอหารือ

เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

ร้อยละ ๒๐ 
รอหารือ

เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

ร้อยละ ๒๕ 
รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

ประยุกตจ์ากเกณฑ์ใหม่ของ
สหประชาชาติ (UN-Habitat) และ
เป้าหมายของโครงการ Green 
Bangkok ๒๐๓๐ / ปัจจุบัน กรุงเทพฯ 
มีพื้นท่ีสีเขียวซึ่งสามารถเข้าถึงได้ใน
ระยะ ๔๐๐ เมตรประมาณร้อยละ ๑๓ 
ของพื้นที่ท้ังหมด ท้ังนี้ พื้นที่สีเขียวตาม
นิยามของ กทม. หมายถึงพื้นที่
สวนสาธารณะ ๗ ประเภท 
ประกอบด้วย ๑.สวนเฉพาะทาง ๒.
ชุมชน ๓.ส่วนถนน ๔.ส่วนระดับเมือง 
๕.ส่วนระดับย่าน ๖๐๐ หมู่บ้าน และ ๗.
สวนหย่อมขนาดเล็ก 

 

๒.๒.๒ กรุงเทพมหานครมี
พื้นที่สีเขียวในรูปแบบ
สวนสาธารณะ/สวนหย่อม
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 
ออกกำลังกาย และกิจกรรม
นันทนาการที่กระจาย
ครอบคลมุทั่วพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 
 

กลยุทธ ์
๒.๒.๒.๑ พัฒนาพื้นทีส่ีเขียว
สำหรับพักผ่อน หย่อนใจและ
สร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้น
กระจายทั่วในพื้นที่เพื่อสุข
ภาวะที่ดีของประชาชน 
 

* ๒) สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะต่อ
ประชากรกรุงเทพมหานคร (ตาราง
เมตร/คน/๕ ปี) 

 ๑.๕ ๒ ๓ 
รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

ประเมินค่าเป้าหมายใหส้อดคล้องกับ
ศักยภาพปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร 

 

*** ๓) อัตราเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวต่อ
จ ำ น ว น ป ร ะ ช า ก ร ใ น
กรุงเทพมหานคร (ตารางเมตร/คน) 

 ๘.๔๓ 

 

๙.๑๑ 

 

≥ ๑๐ 
รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

ประเมินคา่เปา้หมายสอดคล้องกบั
ศักยภาพปัจจุบันของกรุงเทพมหานครในการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวประเภทต่าง ๆ  ซึ่งภายในปี 
๒๕๘๐ หาก กทม จะบรรลุค่าเป้าหมายพื้นที่

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๕๕ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

สีเขียว ๑๐ ตร.ม/คน ต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ประเภทต่าง ๆ  ประมาณ ๑๑,๐๐๐ ไร่ หรือ 
๑๗,๖๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

*** ๔) จำนวนพื้นที่สีเขียวยั่งยืน
ปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ 
(แห่ง/ปี) 

 ๒๕๐ ๒๕๐ รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

เสนอผนวกรวมหรอืแกไ้ขโดยคำนึงวา่ กทม 
มีศักยภาพในการเพิม่พื้นที่สเีขยีวยั่งยืน
ปลูกเลยีนแบบธรรมชาตไิดสู้งสดุเท่าใด  

 

 *** ๕) พัฒนาและเช่ือมต่อโครงข่าย
พื้นที่สีเขียวในพื้นที่โล่งประเภท
ถนน คลอง หรือพื้นที่รกร้าง ให้เกิด
ความร่มรื่น มีบรรยากาศที่ดีและ
ปลอดภัย  

 รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

ต่อยอดจากผลการศึกษาของสำนกัผัง
เมือง / ศักยภาพพื้นที่โล่งตามแผนท่ีโล่ง
ท้ายกฎกระทรวงในการบังคับใช้ผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖ / เติม
เต็มศักยภาพในการเพิม่พื้นท่ีสีเขียว 
ของ กทม ที่เผชิญความท้าทายในการ
หาพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สี
เขียว ซึ่งมีแนวโน้มหาได้ยากข้ึน  

 

เป้าประสงค์ รอหารือเพิ่มเติมกับหน่วยงาน  รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

ที่ปรึกษาเสนอเพิม่เป้าประสงค์นี้ 
เนื่องจากในยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นการ
ดำเนินการเพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขยีวต่าง ๆ 
ทุกรูปแบบ หากแต่ยังหากกลไกเสริม
ศักยภาพในการบริหารจดัการพื้นที่สี
เขียวอย่างจริงจัง อีกทั้ง เป็นการเพิ่ม

 
*** ๒.๒.๓ เสริมสร้าง
กลไกการบริหารจัดการ
พ้ืนที่สีเขียวของ
กรุงเทพมหานครให้มี
ประสิทธิภาพ 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๕๖ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

ช่องทางการมีส่วนร่วมใยนการพัฒนา
และรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวจากภาค
ประชาชน ภาคเอกชน และภาคี
เครือข่ายอย่างเป็นทางการด้วย 

กลยุทธ ์
*** ๒.๒.๓.๑ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและ
เอกสารในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่สีเขียว 

*** ๑) จัดตั้งและบริหารจัดการ
กองทุนเพื่อบริหารจัดการพื้นที่สี
เขียวของกรุงเทพมหานคร  

 รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

เป็น model ของหลายเมืองทั่วโลกใช้
เช่น สิงคโปร์ นิวยอร์ค เป็นต้นในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวใหม่ ๆ ในพื้นที่ซึ่ง
ไม่ใช่ของเมือง เป็นพ้ืนท่ีของเอกชน 
หรือบริหารร่วมกัน – การตั้งกองทุนฯ
ช่วยให้การขอรับบริจาคและระดมทุน
จากหน่วยงาน องค์กรเอกชน และ
ประชาชน สนับสนุนการพัฒนาพืน้ท่ีสี
เขียวไดย้ิ่งข้ึน - ช่วยเพิ่มความโปรง่ใสใน
การบริหารจัดการ 

 

กลยุทธ ์
** ๒.๒.๓.๒ พัฒนากลไก
ข้อมูล การติดตามและ
ประเมินผลพื้นที่สีเขียวเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจของ
กรุงเทพมหานคร 

*** ๑) พัฒนาข้อกำหนดเพิ่มเติม 
ของกรุงเทพมหานครในการกำกับ
แบบแสดงการปลูกต้นไม้ในระยะ
ถอยร่นของการก่อสร้างอาคาร 

 รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

เนื่องจาก กทม ได้ออกข้อกำหนด
เกี่ยวกับระยถ่อยร่นไว้ในผังเมืองรว่ม
แล้ว แต่เผชิญความท้าทายในการบังคับ
ใช้กฎหมาย - เพื่อให้การดำเนินการ
ควบคุมอาคารไปตาม พรบ ผังเมือง - 
กทม สามารถออกข้อกำหนดเพิ่มเติมให้

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๕๗ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

มีการส่งแบบแสดงการปลูกต้นไม้
ประกอบในการยื่นแบบขออนุญาต
อาคาร ให้มีการยื่นแบบการปลูกตน้ไม้
ในระยะถอยร่นเพื่อการตรวจสอบ และ
ออกข้อกำหนดเพื่อตรวจสอบการ
ติดตามผลการปลูกต้นไม้ตรงตามแบบท่ี
ยื่นอนุญาตไว้จริง 

*** ๒) รอเช่ือมโยง กลยุทธ์ “การ
พัฒนาชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
เชิงยุทธศาสตร์และการติดตาม
ประเมินผล” ที่คณะที่ปรึกษาจะ
เสนอเป็นกลยุทธในทุกเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 

 รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

  

 
 
 
 
 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๕๘ 

ตารางท่ี ๘ สรุปผลการปรับตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (มหานครสีเขียว สะดวกสบาย) 
** ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๓ สังคมคาร์บอนต่ำและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เพิ่มใหม่) 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

เป้าประสงค ์ รอหารือเพิ่มเติมกับหน่วยงาน  รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติมกับหน่วยงานเพื่อให้
สอดคล้องกับเปา้หมายในแผนแมบ่ท
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีกำลัง
ดำเนินการปรับปรุงโดย
กรุงเทพมหานคร  

 

** ๒.๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกให้เป็นไปตาม
ตามแผนแม่บท
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของกรุงเทพมหานคร 
กลยุทธ์ 
** ๒.๓.๑.๑ พัฒนาองค์
ความรู้และมาตรการการ
ปฏิบัติงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของกรุงเทพมหานคร 

** ๑) พัฒนาและกำกับดูแลข้อ
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ม า ต ร ฐ า น ด ้ า น ก า ร
เปล ี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ
สำหรับกรุงเทพมหานคร 

 รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติมกับหน่วยงานเพื่อให้
สอดคล้องกับเปา้หมายในแผนแมบ่ท
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีกำลัง
ดำเนินการปรับปรุงโดย
กรุงเทพมหานคร 

 

กลยทุธ ์
๒.๓.๑.๒ ขบัเคลื่อนประเด็น
การเปลีย่นการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศของ

** ๑) กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้
และแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ
ภาคเครือข่าย 

 รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติมกับหน่วยงานเพื่อให้
สอดคล้องกับเปา้หมายในแผนแมบ่ท
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีกำลัง

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๕๙ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

กรุงเทพมหานครรว่มกบัภาคี
เครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกกรุงเพทมหานคร 

ดำเนินการปรับปรุงโดย
กรุงเทพมหานคร 

** ๒ ) พ ัฒนาองค ์ความร ู ้ และ
ผลักดันการใช้ประโยชน์จากการ
ว ิ จ ั ย แ ล ะ พ ั ฒ น า ด ้ า น ก า ร
เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมใน
กรุงเทพมหานคร 

 รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติมกับหน่วยงานเพื่อให้
สอดคล้องกับเปา้หมายในแผนแมบ่ท
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีกำลัง
ดำเนินการปรับปรุงโดย
กรุงเทพมหานคร 

 

เป้าประสงค ์ ** ๑ ) ย ก ร ะ ด ั บ ห น ่ ว ย ง า น
ยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลง
ส ภ า พ ภ ู ม ิ อ า ก า ศ ข อ ง
ก ร ุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ใ ห ้ ม ี ขี ด
ความสามารถและสนับสนุนการ
ตัดสินใจของกรุงเทพมหานครได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กำหนดให้มี
เจ้าหน้าท่ีใน
ระดับเขตเป็น
ผู้ประสานงาน

ด้านการ
เปลี่ยนแปลง

สภาพ
ภูมิอากาศ

และ
ประสานงาน
กับเครือข่าย

ในพืน้ท่ี 

ยกระดับเป็น
หน่วยงาน

ระดับกองงาน
ฯ ของ สยป 
หรือ กอง

งานขัลเคลื่อน
พิเศษภายใต้
สำนักปลดั
หรือผู้ว่า

กรุงเทพมหาน
คร 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

เนื่องจากประเด็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศเป็นประเด็นสำคญัใน
ระดับเมืองที่ไดร้ับความสำคัญจากทั่ว
โลก หากแตห่น่วยงานฯที่ดูแลประเด็น
นี้ของกรุงเทพมหานครเป็นระดับกอง 
ไม่สามารถตอบสนองต่อประเด็นนีไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพจึงควรมีการปรับ
กลไกเชิงสถาบันด้านนี้ของ
กรุงเทพมหานคร 

 
** ๒.๓.๒ การเสริมสร้างกลไก
เชิงสถาบันของ
กรุงเทพมหานครดา้นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๖๐ 

ตารางท่ี ๙ สรุปผลการปรับตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (มหานครสีเขียว สะดวกสบาย) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๔ การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก 

เสนอปรับเป็น “เมืองที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
๖๑-๖๕ 

๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

*เป้าหมาย * สถิติการใช้พลังงาน
ลดลง 

การใช้
พลังงานลดลง
กว่าค่าเฉลี่ย
ในปีก่อนหน้า 

 

การใช้พลังงานใน
ระยะที่ ๓ ลดลง
กว่าในระยะที่ ๒ 

ร้อยละ ๑๐ 

การใช้พลังงานใน
ระยะที่ ๔ ลดลง
กว่าในระยะที่ ๓ 

ร้อยละ ๒๐ 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

ยืนยันเป้าหมายเดิม เนื่องจากมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทาง
นโยบายในระดับชาติ / รอหารือ
เป้าหมายเพิ่มเติมกับหน่วยงานในการ
กำหนดค่าเป้าหมาย ๗๖-๘๐ 

 
เม ืองประหยัดพลังงาน ใช้
พลังงานสะอาด เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

*เป้าประสงค ์
๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครลด
การใช้พลังงานโดยเริ่มต้นใน
หน่วยงาน 

กลยุทธ ์
๒.๔.๑.๑ เปลี่ยนระเบียบ
สถานที่เติมน้ำมัน โควต้า
น้ำมัน 

* ๑) ระเบยีบและทำ
ข้อตกลง/คำสั่งซื้อ 

ทบทวน
ความก้าวหน้า

ของการ
ปรับปรุง 

ปรับปรุง
ระเบียบและ

ข้อตกลง 
๑๐๐% 

ยกเลิกตัวช้ีวัด  รอหารือเพื่อยืนยันกับหน่วยงาน  

 * ๒) หนึ่งสถานีน้ำมันหนึ่ง
เขตให้ครบ ๕๐ เขต 

รอหารือ
เพิ่มเตมิกับ
หน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

๑ สถานีเติม
น้ำมัน/เขต 

ยกเลิกตัวช้ีวัด รอหารือเพื่อยืนยันกับหน่วยงาน  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๖๑ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
๖๑-๖๕ 

๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

กลยุทธ ์
๒.๔.๑.๓ ติดตั้ง RFID สำหรับ
รถสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อ
เป็นฐานข้อมูลระยะทาง การ
ใช้พลังงาน 

* ๑) RFID และพัฒนา
ระบบความร่วมมือ 

ภายใน พ.ศ.
๒๕๖๕ 

 ติดตั้งครบ 
และรูปแบบ
ความร่วมมือ
และระบบ

เชื่อมโยงเสร็จ
สมบูรณ ์

  ใช้ระบบเต็ม
รูปแบบ 

หน่วยงานยืนยันเป้าหมายและค่า
เป้าหมายเดิม 

 

 ๒) ใช้ระบบบรหิารจดัการ
ด้วยข้อมูลการเดินทาง/
การใช้รถช่วยการตัดสินใจ 

 ดำเนินการแล้ว
เสร็จในปี พ.ศ.

๒๕๗๐ 

  หน่วยงานยืนยันเป้าหมายและค่า
เป้าหมายเดิม 

 

 ๓) ใช้ระบบ Logistic วาง
แผนการเดินทาง/เส้นทาง/
เวลาครบสมบรูณ ์

  ดำเนินการแล้ว
เสร็จในปี พ.ศ.

๒๕๗๕ 

 หน่วยงานยืนยันเป้าหมายและค่า
เป้าหมายเดิม  

 

กลยุทธ ์
๒.๔.๑.๔ ปรับปรุง/ตดิตั้งระบบ
ประหยดัพลังงาน หรือ แหล่ง
พลังงานทดแทนสำหรับ
อาคารที่ใช้พลังงานสูงของ
กรุงเทพมหานคร 

** ๑) ปรมิาณการใช้
พลังงานในอาคารใช้
พลังงานสูงของ
กรุงเทพมหานครลดลง (ร้อย
ละ เมื่อเทียบกบัปีฐานก่อน
การปรบัปรุง/ตดิตั้ง) 

 รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

รอหารือเพื่อยืนยันกับหน่วยงาน  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๖๒ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
๖๑-๖๕ 

๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 ** ๒) สำรวจการใช้
พลังงานและประเมิน
ความต้องการใช้พลังงาน
จากอาคารของ
กรุงเทพมหานคร 

 ๑๐๐% ยกเลิกตัวช้ีวัด  รอหารือเพื่อยืนยันกับหน่วยงาน  

 ๓) ปรับปรับ/ตดิตั้งระบบ
ประหยดัพลังงานใน หรือ 
แหล่งพลังงานทดแทน
สำหรับอาคารที่ใช้
พลังงานสูงของ
กรุงเทพมหานคร 

  ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๑๐๐ รอหารือเพื่อยืนยันกับหน่วยงาน  

กลยุทธ ์
** ๒.๔.๑.๕ ปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ / ยานพาหนะ 
ของกรุงเทพมหานครเป็น
ระบบที่ประหยัดพลังงาน
สูงและมาตรการประหยัด
พลังงานเพ่ือสังคมคาร์บอน
เป็นศูนย์หรือคาร์บอนต่ำ 

** ๑) ประเมินความ
ต้องการและจำเป็นในการ
ปรับเปลีย่น 

 ๑๐๐%  
ภายในปี ๒๕๖๖ 
ยกเลิกตัวช้ีวัดใน
ปี ๒๕๖๘ 

 

  รอหารือเพื่อยืนยันกับหน่วยงาน  

๒) ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ / 
ยานพาหนะ ของ
กรุงเทพมหานครเป็น
ระบบท่ีประหยัดพลังงาน

 ๒๕๖๗-๒๕๗๐ 
ปรับเปลี่ยนระยะ
ที่ ๑ ร้อยละ ๒๕ 

ปรับเปลี่ยนระยะ
ที่ ๒ ร้อยละ ๕๐ 

ปรับเปลี่ยนระยะ
ที่ ๓ ร้อยละ 

๑๐๐ 

รอหารือเพื่อยืนยันกับหน่วยงาน  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๖๓ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
๖๑-๖๕ 

๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

สูงและปล่อยคาร์บอนเป็น
ศูนย์หรือคาร์บอนต่ำ 

กลยุทธ ์
** ๒.๔.๑.๖ ส่งเสริม
มาตรการประหยัดพลังงานใน
หน่วยงาน (สำนักงาน/
สำนกังานเขต/โรงเรยีนใน
สังกัด) (จดัส่งข้อมูลรายไตร
มาส)  
 

๑) ค่าการใช้พลังงาน
ลดลงในทุกอาคาร 

 รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

รอหารือเพื่อยืนยันกับหน่วยงาน  

๒) ส่งเสริมมาตรการ
อาคารสเีขียวตาม
มาตรฐานของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

รอหารือเพื่อยืนยันกับหน่วยงาน  

๓) กำกับติดตามและ
ผลักดันเร่งรดัการดำเนิน
มาตรการประหยัด
พลังงานในหน่วยงานให้
เป็นตามมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

 ร้อยละ ๒๕ 
ของสำนักงาน/
สำนกังานเขต/

โรงเรียนในสังกดั 

ร้อยละ ๕๐ 
ของสำนักงาน/
สำนกังานเขต/

โรงเรียนในสังกดั 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของสำนักงาน/
สำนกังานเขต/

โรงเรียนในสังกดั 

เสนอเป็นเครื่องมือเชิงรุกของ
หน่วยงานท่ีดูแลด้านพลังงานให้
สามารถติดตาม ประเมินผล เร่งรดั 
และประสานใหเ้กิดการดำเนินการ
ประหยดัพลังงานในเชิงรุกในท้ัง
องคาพยพของ กทม  

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๖๔ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
๖๑-๖๕ 

๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

๔) สำนักงาน สำนักงาน
เขต และโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครมี
มาตรการประหยัด
พลังงานและมาตรการลด
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามแนวทางของ
กรุงเทพมหานครอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 ร้อยละ ๒๕ 
ของสำนักงาน/
สำนกังานเขต/

โรงเรียนในสังกดั 

ร้อยละ ๕๐ 
ของสำนักงาน/
สำนกังานเขต/

โรงเรียนในสังกดั 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของสำนักงาน/
สำนกังานเขต/

โรงเรียนในสังกดั 

เสนอเป็นเครื่องมือเชิงรุกของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมหรือ
มาตรการอื่นใดเพื่อการประหยัด
พลังงาน ตลอดจนการลดก๊าซเรือน
กระจกในขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของ
ตนซึ่ง impact จะเชื่อมโยงกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๓ เมือง
คาร์บอนต่ำและการรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

เป้าประสงค ์        
๒.๔.๒ ประชาชนมสี่วนร่วมใน
การประหยดัพลังงาน 

กลยุทธ ์
๒.๔.๒.๑ พัฒนาและขยาย
เครือข่ายสังคมคาร์บอนตำ่
ของกรุงเทพมหานครในการ
ดำเนินมาตรการประหยดั
พลังงานและการลดก๊าซเรือน
กระจกจากภาคพลังงาน 

รอหารือเพิ่มเติมกับ
หน่วยงาน 

 รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

เป็นการผลักดันจากการดำเนินการใน
ภาคีคึรือข่ายเพื่อให้เกิด impact ใน 
๒.๔.๑.๕  และ  ๒.๓ เมืองคาร์บอนต่ำ
และการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๖๕ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
๖๑-๖๕ 

๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

เป้าประสงค ์        
๒.๔.๓ เพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทน 

กลยุทธ ์
๒.๔.๓.๑ ส่งเสริมการผลติและ
การใช้พลังงานทดแทน  
 

*** สดัส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนเพิม่มากขึน้ 

รวบรวมข้อมลู 
จากหน่วยงาน 
กรุงเทพมหานคร  
๗๗ หน่วยงาน  
และสำนักงาน
เขตเพื่อใช้เป็น

ฐานข้อมูล
พลังงาน
ทดแทน 

ในแตล่ะพื้นที ่

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๑๐ 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๒๐ 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๓๐ 

รอหารือเพิ่มเติม
กับหน่วยงาน 

ที่ปรึกษาเสนอแยกเป็นตัวช้ีวัดที่บง่ช้ี
ถึงสัดส่วนพลังงานจากฟอซซลิที่
ลดลงจากพลังงานทดแทนจากแหล่ง
ของกรุงเทพมหานคร – รอหารือ
เพิ่มเตมิกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๖๖ 

๕.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองที่มีรูปแบบอารยะ ลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับทุกคน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองที่มีรูปแบบอารยะ ลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับทุกคน (มหานคร
สำหรับทุกคน) โดยในที่นี้ที่ปรึกษาได้เสนอการเปลี่ยนชื่อจาก มหานครสำหรับทุกคน เป็นการพัฒนาเมืองที่มี
รูปแบบอารยะ ลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับทุกคน เพ่ือสื่อถึงการเป็นมหานครที่คิดถึงคนทุกคน ทุกกลุ่มในสังคม 
เมืองที่ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานของเมือง รวมถึงการ
เป็นมหานครที่ออกแบบเพ่ือทุกคน บริการสาธารณะที่เข้าถึงได้ สถาปัตยกรรมอารยะที่คำนึงถึงคนทุกกลุ่มของ
มหานคร โดยแนวคิดที ่สำคัญของยุทธศาสตร์นี้  คือ การสร้างให้เกิดความเสมอภาค ลดความเหลื ่อมล้ำ 
ดำเนินการกระจายทรัพยากรอย่างเหมาะสมสำหรับทุกกลุ่มในสังคม ปรับปรุงรูปแบบนโยบายไปสู่สร้างคุณค่า
และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
 การดำเนินงานที่ผ่านมาของยุทธศาสตร์นี้ ถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่
ก้าวหน้ามาก ทั้งนี้ในแง่บวกอาจเป็นเพราะหลายภารกิจที่ปรากฎอยู่ในยุทธศาสตร์นี้เป็นงานในเชิงรับ และ
ผู้ปฏิบัติงานมีศักยภาพที่การจัดการต่อปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี แต่หากเป็นภารกิจในเชิงรุกนั้น อาจยังไม่
สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั ้งนี ้อาจเกี ่ยวเนื ่องกับชุดข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเชิง
ยุทธศาสตร์ที่ยังไม่มีการระบุหน่วยงานรับผิดชอบ  
 ในด้านยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑ มีประเด็นที่สำคัญ คือ การให้กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลครบวงจร โดยเป็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย การ
จัดระบบสวัสดิการที่สอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาล
เพื่อเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในการดำเนินการที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ 
อย่างไรก็ตามเพื่อพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ คือ การให้บริการที่ถูกกลุ่มเป้าหมายในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ กทม. จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้เพื่อการนำเสนอ 
วิเคราะห์ และการให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิผล 
 ในด้านยุทธศาสตร์ที่ ๓.๒ มีประเด็นที่สำคญั คือ การให้นิยามของแรงงานที่อาจมีความแตกต่างกันใน
การปฏิบัติงานของ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาจส่งผลต่อจำนวนเป้าหมาย ดังนั้น ในการกำหนด
ความหมายของแรงงานนอกระบบจึงควรใช้ตามความหมายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และอาจแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๒ กลุ่มตามลักษณะของการต้องการความช่วยเหลือ (แรงงานนอกระบบที่ต้องความ
ช่วยเหลือ และแรงงานนอกระบบที่พ่ึงพาตัวเองได้) เพ่ือให้การดำเนินการมีลักษณะไม่ใช่เพียงการสงเคราะห์อย่าง
เดียว แต่สามารถเพ่ิมศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ ภายใต้คุณค่าและศักดิ์ศรีความมีคุณค่าของแต่ละบุคคล 
 ในด้านยุทธศาสตร์ที่ ๓.๓ มีประเด็นที่สำคัญ คือ การศึกษาสำหรับทุกคน ที่คนทุกกลุ่มในสังคม ทุก
ช่วงวัยได้รับการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ ของ
เมืองได้ ผ่านบริการสาธารณะ หรือพื้นที่สาธารณะที่มีการออกแบบให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่าง
เสมอภาค 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

   ๑๖๗ 

 ในด้านยุทธศาสตร์ที่ ๓.๔ มีประเด็นที่สำคัญ คือ การเป็นเมืองของสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ก้าวข้าม
วัฒนธรรมตามรูปแบบ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ชุดความรู้ และสร้างแพลตฟอร์มใน
การเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ให้กลายเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของสังคมพหุวัฒนธรรม และความหลากหลายทางสังคมสิ่งที่ควรจะเป็นในยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ ควรเพิ่มการ
ดำเนินการในเชิงรุกต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้ได้ กทม. ต้องมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดรับต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็ว 
และตอบรับกับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ทั้งในเชิงกายภาพ และดิจิทัล 
 ลักษณะของตัวชี้วัด ภาพรวมของตัวชี้วัดเดิมเป็นตัวชี้วัดที่เป็นการกำกับการดำเนินการโดยพิจารณา
จากภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นสำคัญ โดยอาจยัง
ไม่ได้มีการบูรณาการในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ โดยการใช้ฐานข้อมูลที่ทันสมัย และเป็น
ฐานข้อมูลเชิงลึกแบบบูรณาการ โดยตัวชี้วัดกลุ่มยุทธศาสตร์นี้ สามารถจำแนกประเภทของตัวชี้วัดได้ ๓ 
ลักษณะ ได้ดังต่อไปนี้   

กลุ่มที่ ๑ ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่าเป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐  
ตัวชี้วัดเรื่องระบบสาธารณูปโภค มีการปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายให้ชัดเจน และยุบรวมตัวชี้วัด แต่ทั้งนี้ 

การดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวจะเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ รวมถึงการพิจารณาถึงความต้องการของ
กลุ ่มเป้าหมาย เช่น กรณีของคนพิการที ่ต ้องการการออกแบบตาม UD การจัดให้มีการเชื ่อมต่อของ
สาธารณูปโภคของคนพิการในสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ การสร้างการมีส่วนร่วม การบังคับใช้กฎ
มหาย และการสร้างทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเรื่องการเข้าถึงสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมาย เป็นการคงตัวชี้วัดไว้ตามเดิม แต่อาจพิจารณาถึง
การให้บริการเชิงรุกที่มากขึ้น ในด้านการศึกษา โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และข้อมูลนักเรียนยังคงเป็น
ตัวชี้วัดที่คงค่าเป้าหมายเดิมไว้ และเรื่องพหุวัฒนธรรมโครงการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายในแต่ละพื้นที่จะ
ยังคงเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาตามแนวทางของตัวชี้วัดเดิมต่อไปได้ 

กลุ่มที่ ๒ ตัวชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของท่ีปรึกษา  
๑. ตัวชี้วัดเรื่องสวัสดิการสังคม จะเป็นการยุบรวมตัวชี้วัดตามข้อเสนอของกรุงเทพมหานคร และเพ่ิม

การดำเนินการใช้เชิงรุกในกิจกรรมด้านการฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ แต่ทั ้งนี ้ยังมีข้อจำกัด คือ ในเรื ่องของ
งบประมาณ จำนวนบุคลากรในการลงพ้ืนที่เพ่ือค้นหาผู้ช่วยเหลือ และภารกิจงานฝ่ายพัฒนาชุมชนที่มีจำนวนมาก 

๒. การลดความรุนแรง จะเป็นการยุบรวมตัวชี้วัด และปรับค่าเป้าหมายให้สามารถดำเนินการแล้ว
เสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๓. ตัวชี ้ว ัดเรื ่องฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบและการฝึกอาชีพ มีการปรั บค่าเป้าหมายใหม่ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เช่น 
ร้อยละของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายที่รับทราบ-เข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและแหล่งทุน เป็นต้น และ
ในกรณีของการฝึกอาชีพควรมีการเพ่ิมตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการฝึกอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
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   ๑๖๘ 

๔. ตัวชี้วัดการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ที่ประชุมมีความเห็นให้ย้าย
ตัวชี้วัดนี้ไปยังยุทธศาสตร์ที่ ๖ แทน 

๕. ในเรื่องการพัฒนาทักษะด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ และ
ประเด็นเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตเป็นประเด็นสำคัญของการพัฒนาที่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 ๖. เพ่ิมประเด็นเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 

กลุ่มที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่ยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  
๑. ตัวชี้วัดในเรื่องของระบบฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ ซึ่งในส่วนนี้มีแนวโน้มที่จะปรับเป็นชุดข้อมูล

สำหรับการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ กลุ่มตัวชี้วัดดังกล่าวยังไม่มีการสรุปหน่วยงานรับผิดชอบ แต่ใน
ความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมจากทางกรุงเทพมหานครนั้น บทบาทดังกล่าวควรเป็นบทบาทของ สยป. และ
การจัดทำฐานข้อมูลควรเริ่มจากแรงงานนอกระบบเพ่ือเป็นการจำแนกประเภทของแรงงานนอกระบบในบริบท
ของ กทม. และทำการเชื่อมโยงข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ โดยประสานและขอความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก และต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ข้อเสนอประการหนึ่ง คือ การตัดตัวชี้วัด ร้อยละ
ของฐานข้อมูลที่ถูกใช้และถูกเชื่อมโยงเพ่ือใช้ในการวางแผนระบบ  

๒. ควรมีการเพ่ิมตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จในการสำรวจแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมาย และร้อย
ละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล/ปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
ประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา รวมไปถึงเรื่องนวัตกรรม เป็นประเด็นที่พึ่งต้องพิจารณา
ร่วมกันในครั้งต่อไป 
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หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๖๙ 

ตารางท่ี ๑๐ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ๓.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังที่ ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ระบบฐานข้อมูล*** 
๑. กรุงเทพมหานครมี
ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
เชิงยุทธศาสตร์ ในเรื่อง
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 
 
 
 

 
บูรณาการฐานข้อมลูกลุ่ม
เปราะบาง (ผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส) ให้สามารถ
ใช้ในการพัฒนาเชิงประเด็น
ยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒๕๖๖-๒๕๖๘
จัดทำฐานข้อมูล
ทั้งสามฐานเสร็จ

สมบูรณ ์
 

๒๕๖๙-๒๕๗๐ 
เชื่อมฐานข้อมูล
ทั้งสามในเชิง
ประเด็นการใช้
เพื่อพัฒนาเชิง

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
เปราะบาง 

 
๒๕๗๑-๒๕๗๓ 
เชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลกลุม่

เปราะบางเพื่อเป็น
สารสนเทศสำหรับ
การตัดสินใจเชิง
พื้นที่กลุ่มเขต  

 
๒๕๗๔-๒๕๗๕ 

ระบบข้อมลูกลุ่ม
เปราะบางเพื่อการ

พัฒนาในพ้ืนท่ี 
กทม. สำหรับการ

ตัดสินใจของ
ผู้บริหารเสร็จ

สมบูรณ์  

 
พัฒนาชุดข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ
เชิงยุทธศาสตร์
และการติดตาม

ประเมินผล 

 
รอเชื่อมโยงกลยุทธ์การพัฒนาชุดข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์และการ
ติดตามประเมินผลที่คณะที่ปรึกษาจะ
เสนอเป็นกลยุทธ์ในทุกเป้าหมาย
ยุทธศาสตร ์
 
ตัวช้ีวัดเกี่ยวกับการจดัทำฐานข้อมลู 
หน่วยงานระดับสำนักและเขตที่เปน็
หน่วยปฏิบัตยิังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ บางภารกิจยังไม่มคีวาม
เชื่อมโยงในระดับเขต แต่บางภารกิจมี
ความเชื่อมโยงกันใน ๕๐ สำนักงานเขต
และเชื่อมโยงข้อมูลมาทีส่ำนักท่ี
รับผิดชอบ 
 
ขาดหน่วยงานรับผิดชอบ 
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๗๐ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังที่ ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ระบบสาธารณูปโภค** 
กรุงเทพมหานครทีร่ะบบ
สาธารณูปโภคสำหรับกลุ่ม
เปราะบาง 

๑. ร้อยละของสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานได้รับการปรับปรุง
พัฒนาให้เหมาะสมสำหรับ
กลุ่มเปราะบาง 
 
๒. ร้อยละของอาคาร/สถานท่ี
ราชการ/สถานท่ีสาธารณะของ
กทม.มีจุดเช่ือมต่อใหก้ลุ่ม
เปราะบางสามารถเข้าถึงได้*** 
 
๓. ร้อยละความพึงพอใจของ
กลุ่มเปราะบางท่ีได้รับการ
ให้บริการ 
 

ร้อยละ ๗๐ ของ
อาคารที่กทม.

เป็นเจ้าของได้รับ
การปรับปรุง 

 
ร้อยละ ๕๐ 

 
 
 
 

ร้อยละ ๗๐ 
ของผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ
ในทุกมิติที่ค่า
คะแนนไม่น้อย

กว่า ๔ 

อาคารที่กทม.เป็น
เจ้าของทั้งหมด

ได้รับการปรับปรุง 
 

 
ร้อยละ ๗๐ 

 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้รับบริการมคีวาม
พึงพอใจในทุกมิติ
ที่ค่าคะแนนไม่

น้อยกว่า ๔ 

 
 
 

 
 

อาคาร/สถานท่ี
ราชการ/สถานท่ี
สาธารณะทั้งหมด
ได้รับการปรับปรุง 

 
ร้อยละ ๙๐ ของ

ผู้รับบริการมคีวาม
พึงพอใจในทุกมิติ
ที่ค่าคะแนนไม่

น้อยกว่า ๔ 

ตัวช้ีวัดเดิม แตป่รับเปลี่ยนค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดใหม ่

-  

สวัสดิการสังคม** 
กรุงเทพมหานครมีระบบ
สวัสดิการสังคมสำหรับ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ

 
๑. ร้อยละของผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจากปี
ฐาน 

 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

๕ ต่อป ี
 
 

 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 
ต่อปี และในปี 
๒๕๗๕ จะไมม่ี

ผู้สูงอายุ คนพิการ 

 
 
 
 
 

 
การให้สวัสดิการและการสงเคราะหแ์ก่
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ยังมี
บุคคลบางกลุ่มที่ยังไม่ได้รบัความช่วยเหลือ
จากรัฐ ซึ่งบคุคลเหล่านีอ้าจเปน้ผู้ที่

-  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๗๑ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังที่ ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ผู้ด้อยโอกาส อย่าง
ครอบคลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงการ
อบรมพัฒนาทักษะที่จำเป็น/
ต้องการได้*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ปี ๒๕๖๖ 
จัดเก็บ

ฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุที่เข้ารับ
การอบรมเพื่อใช้

เป็นปีฐาน 
ปี ๒๕๖๗-
๒๕๗๐ 

จำนวนผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วมการ
อบรมครบทั้ง
หลักสูตร ร้อย

ละ ๘๐ 

และผู้ด้อยโอกาสที่
ถูกละเลย 

 
 
 
 

 
 

จำนวนผู้สูงอายุที่
เข้าร่วมการอบรม
ครบทั้งหลักสูตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

และมีจำนวน
ผู้สมัครเข้าร่วม
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อป ี

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยและมี
จำนวนผู้สูงอายุที่
เข้าร่วมการอบรม
ครบทั้งหลักสูตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

และมีจำนวน
ผู้สมัครเข้าร่วม
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อป ี

 
 

 

ช่วยเหลือตนเองไมไ่ด้ ผู้ทีไ่มส่ามารถเข้าถึง
ข้อมูลขา่วสาร ฯลฯ การดำเนินการของ
หน่วยงานโดยส่วนใหญจ่ะให้การช่วยเหลือ
แบบเป็นไปตามทีร่้องขอ ยังขาดการ
ดำเนินงานเชิงรุกคน้หาผู้ทีไ่มร่ับทราบสิทธิ 
ตัวช้ีวัดนี้จึงเป็นการปรับปรุงเพื่อให้เกิดการ
ดำเนินการในเชิงรุก 
 
ภายในปี ๒๕๖๕ ดำเนินการศึกษาและ 
จัดทำหลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ และมีการ
ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๗๒ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังที่ ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
๓. คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
สามารถเข้าถึงการอบรมพัฒนา
ทักษะที่จำเป็น/ต้องการได้*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึง
สวัสดิการ การดูแลสุขภาพขั้น
พื้นฐานจนครบกระบวนการ
สังคมสงเคราะห ์

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาสใน
ฐานข้อมูลเข้า
ร่วมอบรมครบ
หลักสูตรและ

ร้อยละ ๕๐ ของ
ผู้ผ่านการอบรม

นำทักษะไป
ประกอบอาชีพ 

 
 
 
 

ร้อยละ ๘๕ ของ
ผู้ที่เข้าสู่ระบบ
การให้ความ

ช่วยเหลือได้รับ
การติดตาม 

 

ปี ๒๕๗๑ 
ปรับปรุงหลักสูตร 
ปี ๒๕๗๒-๒๕๗๕ 
ร้อยละ ๘๕ ของผู้

พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสใน

ฐานข้อมูลเข้าร่วม
อบรมครบ

หลักสูตรและร้อย
ละ ๖๐ ของผู้ผ่าน

การอบรมนำ
ทักษะไปประกอบ

อาชีพ 
 
ร้อยละ ๙๐ ของผู้
ที่เข้าสู่ระบบการ
ให้ความช่วยเหลือ
ได้รับการตดิตาม 

ปี ๒๕๗๖ 
ปรับปรุงหลักสูตร 
ปี ๒๕๗๗-๒๕๘๐ 
ร้อยละ ๙๐ ของผู้

พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสใน

ฐานข้อมูลเข้าร่วม
อบรมครบ

หลักสูตรและร้อย
ละ ๗๐ ของผู้ผ่าน

การอบรมนำ
ทักษะไปประกอบ

อาชีพ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้ที่เข้าสู่ระบบการ
ให้ความช่วยเหลือ
ได้รับการตดิตาม 

ปี ๒๕๖๕ ปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต้องดำเนินการประสานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานเพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
รับความช่วยเหลือในกรณีที่ย้ายไปพื้นที่
อื่น 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๗๓ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังที่ ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
การลดความรุนแรง 
กรุงเทพมหานครมีระบบ
การป้องกันและช่วยเหลือ
ผู้ถูกกระทำความรุนแรง 
และผู้ทีไ่ดร้ับผลกระทบ
จากการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัวเพื่อป้องกันการ
ตกเป็นเหยื่อ และการค้า
มนุษย ์

ร้อยละของผู้ที่พบว่ามีปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวตาม
กฎหมายไดร้ับความช่วยเหลือ
และฟื้นฟูเบื้องต้น หรือส่งต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ 
ในเล่มเขียวแจ้งว่า
ไม่สามารถเป็น 

๑๐๐ ได้ 
เนื่องจากมีกรณีที่

เปลี่ยนใจไม่
ต้องการความ

ช่วยเหลือ 

 ปรับตามความเห็นในท่ีประชุม -  

การจัดสวัสดิการแก่เด็ก 
การพัฒนาศักยภาพของ
เด็ก*** 

๑. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
ที่เข้ารับการประเมินผ่าน
เกณฑ์ในระดับดีมาก 
 
 
 

ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ และ
ศพด.ที่ไดร้ับการ
ประเมินใน
ระดับพื้นฐาน
ได้รับการพัฒนา
เป็นระดับดี/ดีมาก 
ร้อยละ ๑๐๐  

ร้อยละ ๙๕ ปรับจาก ๓.๑.๓.๑ เหลือเพียงแคก่าร
พัฒนา ศพด.ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

-  

 

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๗๔ 

ตารางท่ี ๑๑ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ๓.๒ 
(ข้อเสนอของกทม. ให้ปรับเปลี่ยนชื่อจากเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ เป็นเมืองแห่งโอกาสทางสังคม) 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ระบบฐานข้อมูล** 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
แรงงานนอกระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
๒. เชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลด้านแรงงานอก
ระบบกับหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง 
 
๓. สนับสนุนให้แรงงาน
นอกระบบในกทม.มี
อาชีพ*** 
 
 
 
๔. ส่งเสริมให้แรงงานนอก
ระบบได้รับทราบและ
เข้าถึงสวัสดิการสังคม 

 
๑. ร้อยละแรงงานนอกระบบท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความ
ครอบคลมุ 
 
๑. ร้อยละของฐานข้อมูลที่มี
ถูกเชื่อมโยงเพื่อการตดัสินใจ
เชิงยุทธศาสตร ์
 
 
๑. ร้อยละของแรงงานท่ีเข้ามา
ฝึกอาชีพนำเอาความรูไ้ป
ประกอบอาชีพได ้
 
 
 
๑. ร้อยละของแรงงานนอก
ระบบท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

 
ร้อยละ ๕๐ 

 
 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 

ร้อยละ ๕๐ 
 
 

 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๗๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ข้อมูลในส่วนน้ี ท่ีปรึกษาเสนอให้ กทม. 
ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพือ่ขอ
ใช้ฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพ
ในการให้บริการสาธารณะ และอาจ
ปรับเป็นการจัดทำชุดข้อมลูในลักษณะ
เดียวกันกับยุทธศาสตรด์้านอื่น ๆ  
 
 
 
ปี ๒๕๖๕ ดำเนินการปรับปรุงหลกัสูตร
ผ่านการสำรวจความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ผู้ประกอบการ และ
ประชาชน รวมไปถึงการประชาสมัพันธ์
ให้แรงงานในพ้ืนท่ีเข้ามารับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๗๕ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
 
 

รับทราบถึงสวสัดิการทาง
สังคม 
๒. ร้อยละของแรงงานนอก
ระบบท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงสวัสดิการทางสังคม 

 
 

ร้อยละ ๘๐ 

 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๗๖ 

ตารางท่ี ๑๒ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ๓ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค ์
๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครทุกคน
จะต้องไดร้ับการศึกษาตาม
ความต้องการ 

*๑) ร้อยละของการเข้าเรียน
ส ุทธ ิในระด ับการศ ึกษาขั้น
พ ื ้ น ฐานของ เด ็ ก ในพ ื ้ นที่
กรุงเทพ 
มหานคร 
 
- การเข้าเรียนสุทธิในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
เด็กในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 

- การเข้าเรียนสุทธิในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของ
เด็กในโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ 

ร้อยละ 
๘๐ 

 
 
 
 

ร้อยละ  
๓๐ 

 
 
 

ร้อยละ  
๖๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

 
 
 
 

ร้อยละ  
๓๐ 

 
 
 

ร้อยละ  
๖๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 
 
 

ร้อยละ  
๓๐ 

 
 
 

ร้อยละ  
๖๐ 

ตัวชี ้ว ัดที ่คงเดิมที ่ม ีการเพิ ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี พ.ศ. ๒๕๘๐  
 
หมายเหตุ ควรเปลี่ยนวิธีการวัดโดยการ
นำเลขทะเบียนเด็กไปเทียบกับข้อมูล
เลขบัตรประชาชนของสำนักงานเขต 
และพิจารณารูปแบบการศึกษาแบบ 
อื่น ๆ เพิ่มเติมเช่น โฮมสคูล และควรมี
การดำเนินการจัดทำข้อมูลที่เทียบกับ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

กลยุทธ ์
๓.๓.๑.๑ เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาต่อในระดบั
การศึกษาที่สูงขึ้น 

*๑) ร้อยละของเด็กในพื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร มโีอกาสทาง
การศึกษาต่อในระดบัการศึกษา
ที่สูงขึ้น 
 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 ตัวช้ีวัดที่คงเดิม  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๗๗ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค์ 
๓.๓.๒ โรงเร ี ยนส ั งกั ด
กรุงเทพมหานครสามารถ
ให้บริการการศึกษาสำหรับ
ผ ู ้ เร ียนในกล ุ ่มท ี ่ม ีความ
ต้องการพิเศษ 

*๑) จำนวนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครที่เปิดการจัด
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) 
สำหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ 

๑๕๐ 
โรงเรียน 

๑๘๐  
โรงเรียน 

๒๐๐  
โรงเรียน 

ต ัวช ี ้ ว ั ดท ี ่ คงเด ิมท ี ่ ม ีการเพ ิ ่ มเติ ม 
ค่าเป้าหมายไปยังปี พ.ศ. ๒๕๘๐ 
 
หมายเหตุ ป ัจจ ุบ ันโรงเร ียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครมีครูการศึกษาพิเศษไม่
เพียงพอ ทำให้ดูแลนักเรียนในกลุ่มนี้ไม่
ทั่วถึง และขาดอัตรากำลัง อีกทั้งปัญหา
ในเรื่องอัตรากำลังและการเติบโตในสาย
งาน ทำให้บุคลากรในด้านนี้ไม่สามารถ
โอนย้ายได้ หลายโรงเรียนในสังกัดจึงมี
บุคลากรในด้านนี้ไม่เพียงพอ  

 

 *๒) ร้อยละของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มีการจดั
การศึกษาพิเศษผา่นเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการจดั
การศึกษาพิเศษ (เรยีนร่วม) 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ตัวชี ้ว ัดที ่คงเดิมที ่ม ีการเพิ ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี พ.ศ. ๒๕๘๐ 
หมายเหตุ พิจารณา/หารือเพิ่มเติมถึง
เกณฑ์การประเม ินค ุณภาพการจัด
การศึกษาพิเศษ ใช้เกณฑ์ของอะไร? 

 

กลยุทธ ์
๓.๓.๒.๑ สำรวจข้อมูลเด็กที่
มี 
ความต้องการพเิศษ เพื่อ
เตรยีมความพร้อมในการ

*๑) ร้อยละของข้อมูลเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษท่ีได้รับการ
ส่งต่อไปยังระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๗๕ 
 

ร้อยละ ๑๐๐   



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๗๘ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
รองรับการใหบ้ริการ
การศึกษา 
กลยุทธ ์
๓.๓.๒.๒ พัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนให้มีทักษะ
ความรู้ ความสามารถใน
การจัดการศึกษาสำหรับ
ผู้เรยีนในกลุ่มที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

**๑) จำนวนบุคลากรที่ได้เข้า
ร ่ วมพ ัฒนาท ั กษะความรู้  
ความสามารถในการจัดการ
เรียนสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มี
ความต้องการพิเศษ 

๕ 
โครงการ/
กิจกรรม 

๑๐ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑๐ 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี ้ว ัดที ่ม ีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที ่ปรึกษา 
โดยมีการแก้ไขตัวชี้วัดใหม่ จากเดิมเป็น
การวัดจำนวนของกิจกรรมที่บุคลากรต้อง
เข้าร่วม เป็นจำนวนของบุคลากรที่ได้เข้า
ร่วมโครงการ เพื่อเป็นการกระจายโอกาส
ในการเข ้าร ่วมพ ัฒนาท ักษะความรู้  
ความสามารถในการจัดการเรียนสำหรับ
ผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ 

 

เป้าประสงค์ 
๓.๓.๓ โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เพิ่มสูงขึ้น 

**๑) ร ้อยละของนักเร ียนมี
คะแนนผลการทดสอบทาง
ก า ร ศ ึ ก ษ า ร ะด ั บ ช าต ิ ขั้ น
พื ้นฐาน (O-Net) ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ ๕๐ ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
๕๐ ขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
๕๐ ขึ้นไป 

ตัวชี ้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา 
โดยมีการแก้ไขค่าเป้าหมายในแต่ละ
ช่วงปีท่ีดำเนินการ 
  
หมายเหตุ ในการพิจารณาค่าเป้าหมาย 
ควรพ ิจารณาโดยเท ียบเกณฑ ์ค่ า
เ ป ้ า หม าย  จ ากกา รทดสอบทา ง
การศึกษาระดับชาติ เทียบพัฒนาการ 
และเกณฑ์การทดสอบร้อยละ ๕๐ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๗๙ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
กลยุทธ ์
๓.๓.๓.๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

***๑) จำนวนโครงการ/กิจกรรม
ที ่ส ่งเสร ิมและสนับสนุนการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๕ 
โครงการ/
กิจกรรม 

 

๕ 
โครงการ/กิจกรรม 

 

๕ 
โครงการ/กิจกรรม 

 

พ ิจารณา/หาร ื อก ับหน ่ วย งานที่
เกี่ยวข้องอีกครั้ง 

 

กลยุทธ ์
๓.๓.๓.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ที่พัฒนานักเรียนให้มี
สมรรถนะด้านการใช้
ความรู้และทักษะในชีวิต
จริง (Literacy) 

**๑) ร ้อยละของโรงเร ียน
ระด ับม ัธยมที ่ส ่งเสร ิมและ
สนับสนุนการพัฒนานักเรียนให้
มีสมรรถนะด้านการใช้ความรู้
แ ล ะ ท ั ก ษ ะ ใ น ช ี ว ิ ต จ ริ ง 
(Literacy) 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๖๕  ร้อยละ ๘๐ ตัวชี ้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา 
จากเดิมที่เป็นการวัดโครงการ/กิจกรรม 
เปลี่ยนเป็นร้อยละของการดำเนินการ 

 

เป้าประสงค์ 
๓.๓.๔ นักเรียนมีทักษะ
ความรู้และความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

**๑) ร้อยละของโรงเรียนสอง
ภาษาที่ผ่านการประเมิน 
CFER หรือ YCT 

ร้อยละ ๒๐  ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๕๐ ตัวชี ้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา 
โดยมีการแก้ไขตัวชี ้ว ัดใหม่ ที ่อิงกับ
มาตรฐานสากล เพื่อกำหนดเกณฑ์ใน
การประเมินของค่าเป้าหมาย 
 
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๘๐ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
**๒) ร ้อยละของนักเร ียนมี
ก ิ จกรรมการปฏ ิบ ั ต ิ ตนที่
สะท้อนการมีความใส่ใจในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ ๘๐  ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ตัวช้ีวัดที่มีการปรบัตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรกึษา 
โดยมีการแก้ไขตัวช้ีวัดใหม่และ
ปรับเปลีย่นค่าเปา้หมาย 

 

*๓) ร้อยละของโรงเรียนที่มี
ผลงานของนักเรียนท่ีเกดิจาก 
การนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๑๐๐ คงเดิมตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ์ 
๓.๓.๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนา
ท ั ก ษ ะ ค ว า ม ร ู ้ แ ล ะ
ความสามารถด้าน EQ 

**๑) ร้อยละของนักเรียนได้รับ
การศึกษาให้มี EQ ในระดับปกติ 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ตัวช้ีวัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา 

 

กลยุทธ ์
๓.๓.๔.๒ พัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาตา่งประเทศ 

**๑) ร้อยละของโรงเรียนสอง
ภาษาที่ผ่านการประเมิน 
CFER หรือ YCT 

ร้อยละ ๒๐  ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๕๐ ตัวช้ีวัดที่มีการปรบัตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรกึษา 
โดยมีการแก้ไขตัวช้ีวัดใหม่ ท่ีอิงกับ
มาตรฐานสากล เพื่อกำหนดเกณฑใ์น
การประเมินของค่าเป้าหมาย 
 
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๘๑ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
กลยุทธ ์
๓.๓.๔.๓ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองที่ด ี

**๑) ร้อยละของนักเรยีนมี
กิจกรรมการปฏิบตัิตนท่ี
สะท้อนการมคีวามใส่ใจในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ ๘๐  ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ตัวช้ีวัดที่มีการปรบัตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรกึษา 
โดยมีการแก้ไขตัวช้ีวัดใหม่และ
ปรับเปลีย่นค่าเปา้หมาย 

 

กลยุทธ ์
๓.๓.๔.๔ ส่งเสริมและ
สนับสนุนนักเรยีนให้มี
ความสามารถทาง 
ด้านเทคโนโลย ี

*๑) ร้อยละของโรงเรียนที่มี
ผลงานของนักเรียนท่ีเกดิจาก
การนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

เป้าประสงค์ 
๓.๓.๕ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

*๑) ร้อยละของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
สมรรถนะเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

กลยุทธ ์
๓.๓.๕.๑ มีระบบตดิตาม
และประเมินผลสมรรถนะ
ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

*๑) ร้อยละของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ของกรุงเทพมหานครผ่านการ
ประเมินสมรรถนะในระดับด ี

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๘๒ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค์ 
๓.๓.๖ การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

**๑) ร้อยละของสถานศึกษา
ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมีอัตลักษณ ์

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ตัวช้ีวัดที่มีการปรบัตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรกึษา  

 

 *๒) ร้อยละของการนำ
ฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อ
ใช้ประโยชน์ใน 
การวางแผน การบริหารจัด
การศึกษา การตดิตามและ
ประเมินผล 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

กลยุทธ ์
๓.๓.๖.๑ ปรับปรุงระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรง เ ร ี ยนในส ั งกั ด 
ก ร ุ ง เ ทพมหานคร  ให้
สอดคล ้องก ับบร ิบทของ
โรงเรียนแต่ละระดับ และ
เป ็ น ไ ปต ามมาต รฐาน
การศึกษาของชาติ 

ร้อยละของการพัฒนาและการ
ปรับปรุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด 
กรุงเทพมหานคร ใหส้อดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียนแต่ละ
ระดับ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติดี
มากขึ้น 
 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๘๐ ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการปรับเปลี่ยนและ
เพิ่มเตมิค่าเป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๘๓ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
กลยุทธ ์
๓.๓.๖.๒ จัดทำระบบข้อมลู
สารสนเทศเพื่อคาดการณ์
จำนวนนักเรยีนใหม่และ
อัตราการเคลื่อนของจำนวน 
นักเรียน โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลประชากรวัยเรยีนใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อวาง
แผนการจดัช้ันเรียนให้
เพียงพอต่อความต้องการ 

**ระดับความสำเร็จเชิง
กระบวนการในการจัดทำ
ระบบข้อมลูสารสนเทศ  

-นำร่องการนำ
ข้อมูลไป

ดำเนินการ 
-ติดตาม

ประเมินผล 
-ขยายผลการ
นำไปปฏิบตั ิ

พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ความสำเร็จเชิง
กระบวนการใน
การจัดทำระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัดที่มีการปรบัตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรกึษา 

 

กลยุทธ ์
๓.๓.๖.๔ พ ัฒนาระบบ
เทคโนโลย ี ด ิ จ ิ ท ั ล เพื่ อ
การศึกษา การจัดการเรียน
การสอน ที ่มีความยืดหยุ่น 
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ 
โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที ่

*** ร้อยละของโรงเรียนระบบ
เทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการศึกษาที่
สูงขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ พิจารณา/หารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอีกครั้ง 

 

๓.๓.๗ ศึกษาและพัฒนา
เน ื ้อหาการเร ียนร ู ้ตาม
อัธยาศัยที่สอดคล้องกับ 

จำนวนเขตที่มีการสำรวจความ
ต ้ อ งก า รกา ร เ ร ี ยน ร ู ้ ต าม
อัธยาศัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนแต่ละ

๕๐ เขต ๕๐ เขต ๕๐ เขต ตัวชี ้ว ัดคงเด ิมที ่มาจากแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 
๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เนื ่องจากมี
ความเหมาะสมท ั ้ ง เป ้ าหมายและ

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๘๔ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนแต ่ละช ่วงวัย
และกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี 
กรุงเทพมหานคร 

ช่วงวัยและกลุ ่มเป้าหมายใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

หลักการทางวิชาการที่สามารถปฏิบัติ
ได้ 

กลยุทธ์ 
๓.๓.๗.๑ สำรวจความ
ต้องการการเรียนรูต้าม
อัธยาศัยของ ประชาชน
ในช่วงวัยและ
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
อย่างสม่าเสมอ 

 
จำนวนเขตทีมีการสำรวจความ
ต ้ อ งก า รกา ร เ ร ี ยน ร ู ้ ต าม
อัธยาศัยของ ประชาชนในช่วง
วัยและกลุ ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
อย่างสม่ำเสมอ 

๕๐ เขต 
(ทุก ๕ ปี) 

๕๐ เขต 
(ทุก ๕ ปี) 

๕๐ เขต 
(ทุก ๕ ปี) 

เป็นตัวชี้วัดคงเดิมที่มาจากแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 
๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และการปรับ
ตัวช้ีวัดจากวงอภิปราย โดยที่มีการปรับ
ค่าเป้าหมายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
การพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
หมายเหต ุ
-ภายหลังปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
ขอให้มีการทบทวนและพิจารณา
ตัวช้ีวัดนี้ใหม่ตามบริบทและ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
-ควรเพิ่มช่องทางการสำรวจความ
ต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวยัและ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
เช่น ผ่านดิจิทัลแพลตฟอรม์ เพื่อให้

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๘๕ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เข้าถึงประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น 

กลยุทธ์ 
๓.๓.๗.๒ นำข้อมูลทีไ่ด้
จากการสำรวจมา
ดำเนินการพัฒนาเนื้อหา
การเรยีนรู ้
ตามอัธยาศัยทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของ
ประชาชนแต่ละช่วงวัย
และกลุม่เป้าหมายในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

**๑) ระดับความสำเร ็จเชิง
กระบวนการในการนำข้อมูลที่
ได้จากการสำรวจมดำเนินการ
พัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตาม 
อัธยาศัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนแต่ละ
ช่วงวัยและกลุ ่มเป้าหมายใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ขยายผลการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยไปยังใน
พื ้นที ่อื ่น ๆ ของกรุงเทพมหานครการกำหนดมาตรการ
เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องต่อการนาเอาข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
มาดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ตัวช้ีวัดที่มีการปรบัตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรกึษา 

 

**๒) จำนวนเขตที่สามารถจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเร ียนรู้
ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน 

๑๕ เขต ๒๐ เขต ๕๐ เขต เป็นตัวชี้วัดตามหลักวิชาการและบริบท
ในการบริหารจัดการเมือง และการปรับ
ตัวชี้วัดจากวงอภิปราย โดยที่ผู้เข้าร่วม
ประชุมให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรมี 
การกำหนดมาตรการ เพ ิ ่ ม เ ต ิ มที่
เกี่ยวข้องต่อการนำเอาข้อมูลที่ได้จาก
การสำรวจมาดำเนินการพัฒนาการ
เร ียนรู ้ตามอัธยาศัยที ่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนแต่ละช่วง
ว ั ย และกล ุ ่ ม เ ป ้ า หม า ย ในพ ื ้ นที่
กรุงเทพมหานคร 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๘๖ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค์ 
๓.๓.๘ พัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรยีนรู้ตามอัธยาศัย 

**๑) ร้อยละของศูนย์การ
เรียนรูไ้ดร้ับการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานของ
สำนักงานนันทนาการและ
ส่งเสริมการเรียนรู ้

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๑๐๐ เป ็นต ัวชี ้ว ัดคงเด ิมจากแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 
๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เนื ่องจากมี
ความเหมาะสม ท ั ้ งเป ้าหมายและ
หลักการทางวิชาการที่สามารถปฏิบัติ
ได้ 

 

 **๒) จำนวนศูนย์การเรียนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพค่าเป้าหมาย 

๑๐  แห่ง ๑๐  แห่ง ๑๐  แห่ง เป ็นต ัวชี ้ว ัดคงเด ิมจากแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 
๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เนื ่องจากมี
ความเหมาะสมท ั ้ ง เป ้ าหมายและ
หลักการทางวิชาการที่สามารถปฏิบัติ
ได้ 

 

๓.๓.๘.๑ ส่งเสริมและ
พัฒนาพ้ืนท่ีของศูนย์การ
เรียนรู้กรุงเทพมหานครให้
ตอบสนองความต้องการ
การเรยีนรู้ตามอัธยาศัย 

**๑) จำนวนศูนย์การเรียนรู้ที่
ได้รับการส่งเสรมิ/พัฒนา/
ปรับปรุง พ้ืนท่ีใช้สอยให้
ตอบสนองความต้องการการ
เรียนรูต้ามอัธยาศัย หรือให้มี
พื้นที่ Co-Working Space 

๑๐  แห่ง ๑๐  แห่ง ๑๐  แห่ง ตัวช้ีวัดที่มีการปรบัตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรกึษา 

 

***เป้าประสงค์ ๓.๓.๙ 
พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้ตาม

**๑) จำนวนนวัตกรรมทีไ่ดร้ับ
การพัฒนาเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูต้ามอัธยาศัย 

๑ รูปแบบ ๑ รูปแบบ ๑ รูปแบบ พิจารณา/หารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๙ และ
ตัวช้ีวัดอีกครั้ง 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๘๗ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
อัธยาศัย/ส่งเสริม พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ให้
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมี
ความหลากหลาย 

**๒) จำนวนระบบและกลไก
การเรยีนรู้ตามอัธยาศัยทีไ่ดร้ับ
การพัฒนาเข้าถึงได้ง่ายและมี
ความหลากหลาย 

๑ ระบบ ๑ ระบบ 
 

๑ ระบบ พิจารณา/หารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๙ และ
ตัวช้ีวัดอีกครั้ง 

 

***กลยุทธ์ ๓.๓.๙.๑ 
ส่งเสริม พัฒนานวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรูต้ามอัธยาศัยในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร/พัฒนา
ระบบและกลไกสนับสนุน
การเรยีนรู้ตามอัธยาศัย 

**๑) ร้อยละของศูนย์การ
เรียนรู้กรุงเทพมหานครที่นำ
นวัตกรรมมาใช้เพื่อการ
ส่งเสริม พัฒนากระบวนการ
เรียนรูต้ามอัธยาศัยในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ตัวชี ้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา 
โดยมีข้อเสนอให้ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี ้วัด
ของเขตด้วย 

 

**๒) จำนวนระบบและกลไกล
สนับสนุนการเรยีนรู้ตาม
อัธยาศัยที่ไดร้ับการพัฒนาค่า
เป้าหมาย 

๑ ระบบ ๑ ระบบ 
 

๑ ระบบ ตัวช้ีวัดที่มีการปรบัตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรกึษา 

 

ก ล ย ุ ท ธ์  ๓ . ๓ . ๙ . ๒ 
สนับสนุนการนำเข้าข้อมูล
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเข้า
สู ่ระบบและกลไกที ่ได้รับ
การพัฒนา 

***๑) ร้อยละของการนำข้อมลู
แหล่งเรียนรู ้เข้าสู ่ระบบและ
กลไกลการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ที่ได้รับการพัฒนา  

   (ต้องให้เป็นตัวช้ีวัดของเขตด้วย)  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๘๘ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
กลยุทธ์ ๓.๓.๙.๓ การให้
ข้อมูลข่าวสารและบริการ
ช ่องทางการเร ียนร ู ้ตาม
ประชาชนเพ ื ่อสร ้างการ
เข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย 
 

***๑) ร้อยละของประชาชนที่
เข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย 

   พิจารณาและหารือกับหน่วยงานอกีครั้ง  

***๒) ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
ของประชาชนผู้ใช้บริการ การ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยผ่านระบบ
และกลไกที่ได้รับการพัฒนา 

   พิจารณาและหารือกับหน่วยงานอกีครั้ง  

เป้าประสงค์ ๓.๓.๑๐ 
พัฒนาเครือข่ายและกลไก
การใช้ประโยชน์การเรยีนรู้
ตามอัธยาศัยแก ่
ประชาชนกลุ่มและช่วงวัย
ต่าง ๆ 

**๑) จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคส่วนตา่ง ๆ ใน 
การจัดกิจกรรม ส่งเสริมการ
เรียนรูต้ามอัธยาศัยแก ่
ประชาชน 

๖ เครือข่าย ๑๐ เครือข่าย ๑๕ เครือข่าย ตัวช้ีวัดที่มีการปรบัตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรกึษา
ต้องให้เป็นตัวช้ีวัดของเขตด้วย 

 

**๒) ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ 
การจัดการเรยีนรู้ ตาม
อัธยาศัย 

ระดับ ๔ ระดับ ๔ ระดับ ๔ ตัวช้ีวัดที่มีการปรบัตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรกึษา 

 

กลยุทธ์ 
๓.๓.๑๐.๑ ส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้ตามอัธยาศัย 

* * จ ำ น วน เ ค ร ื อ ข ่ า ย ท ี ่ มี
ศักยภาพ และมีความพร้อมใน
การส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเร ียนร ู ้ตามอัธยาศ ัยใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

๖ 
เครือข่าย 

๑๐ 
เครือข่าย 

๑๕ 
เครือข่าย 

เป ็นต ัวชี ้ว ัดคงเด ิมจากแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 
๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และการปรับ
ตัวชี้วัดจากวงอภิปราย โดยการปรับค่า
เป้าหมายของจำนวนเครือข่ายให้มี

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๘๙ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
จำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละช่วงปี เช่น 
ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ปรับค่า
เป ้าหมายจาก ๓ เคร ือข่าย เป ็น ๕ 
เครือข่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความ
ท้าทายมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๙๐ 

ตารางท่ี ๑๓ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ระดับเป้าหมาย 
๑. กรุงเทพมหานคร ต้อง
ให ้ความสำค ัญแก ่กลุ่ ม
ว ัฒนธรรมต ่าง ๆ อย ่าง
เสมอภาคเท่าเทียม รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้สมาชิกของ 
แต่ละกลุ่มวัฒนธรรมมีพื้นที่
ในการแสดงต ัว ส ืบทอด
และเกิดการยอมรับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและ
การดำเนินชีวิต 
๒. กรุงเทพมหานครต้องมี
พื ้นที ่เพื ่อการเรียนรู ้ทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลายทั้ง
ในเชิงรูปแบบและลักษณะ
กิจกรรมในกรุงเทพ 
มหานคร 

*๑.ร้อยละของชาว
กรุงเทพมหานครที่เรียนรู ้
และร่วมสืบทอดวัฒนธรรม
ของกลุ่มตน 

 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

*๒.จัดทำโครงการสำรวจ 
ศึกษาและค้นหาอัตลักษณ ์
ของกรุงเทพมหานคร 

 

๑ ๑ ๑ ตัวชี ้ว ัดที ่คงเดิมที ่ม ีการเพิ ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 
 
ควรม ีการดำ เน ินการการสำรวจ
การศึกษาและค้นหาอัตลักษณ์โดยขอ
ความร่วมมือกับสำนักงานเขตซึ่งเป็น
หน่วยงานภารกิจในพ้ืนท่ี  
 
หมายเหตุ ทั ้งนี ้อาจรวมการประกวด 
อัตลักษณ์ใหม่ๆ ของกรุงเทพมหานคร
ด้วย (หน่วย = โครงการมีการสำรวจทกุ 
๕ ปี) 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๙๑ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
๓. กรุงเทพมหานครต้อง
ส่งเสริมให้กลุ่มวัฒนธรรม
ต่าง ๆ อยู่ร่วมกันได้อย่างมี 
ความสุขและปรองดอง เมื่อ
ม ีก ิจกรรมท ุกคนพร ้อม
ช ่ ว ย เ หล ื อก ั น โ ด ย ไ ม่
แบ่งแยก 
๔. กรุงเทพมหานครต้อง
ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์
ของกรุงเทพมหานคร เอง 
จากความหลากหลายของ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ที ่ดำรง
อยู่ใกรุงเทพมหานคร 
๕. กรุงเทพมหานครมีแผน
ส ่ ง เสร ิ มค ุณธรรมทาง
ศาสนาสาหรับคนทุกช่วงวัย 

**๑) หน่วยงานของกรุงเทพ 
มหานครมีแผนงานหรือโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมทางศาสนาเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
ครอบคร ัวสถาบ ันการศ ึกษา 
สถาบันทาศาสนาชุมชน และ
ภาคเอกชน (อย ่ างน ้ อย ๑ 
แผนงาน/โครงการ) 

๑ ๑ ๑ ตัวชี ้ว ัดที ่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา
สอดคล ้ องก ั บกรอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๙๒ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค์ 

๓.๔.๑ สร้างเนื้อหาความรู้
ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

 
 
*๑) สร้างข้อมูลความรู้ และ
พัฒนาปรับปรุงเนื้อหาความรู้
ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขต
กรุงเทพมหานคร โดย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง(เรื่อง/ปี) 

 

๖ 

(เรื่อง/ปี) 

 

๖ 

(เรื่อง/ปี) 

 

๖ 

(เรื่อง/ปี) 

ตัวชี ้ว ัดที ่คงเดิมที ่ม ีการเพิ ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ การสร้างชุด
ข้อมูลความรู้ไม่สามารถตอบสนองต่อ
การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ที่หลากหลาย
ของกรุงเทพมหานคร เพราะเนื้อจาก
เนื้อหาของแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ไม่มีความ
ทันสมัยและไม่สอดคล้องต ่อสภาพ
ความเป็นจริงของชุมชนและสังคมพหุ
วัฒนธรรม และไม่ได้เกิดจากการมีส่วน
ร ่วมในการค ิดและสร ้างสรรค ์จาก
สมาชิกในชุมชน 

 

๓.๔.๒ เสริมสรา้ง
กระบวนการเรียนรู ้
ทางเลือกด้านพหุ
วัฒนธรรมของชุมชน 
และประชาชน
กรุงเทพมหานคร 

**๑) จำนวนแหล่งเรียนรู ้ใน
พื ้นที ่เขตกรุงเทพมหานครมี
การเสริมสร้างกระบวนการ
เร ี ยนร ู ้ ทาง เล ื อกด ้ านพหุ
ว ัฒนธรรมของช ุมชนและ
ประชาชนกรุงเทพมหานคร 

๖ แห่ง 

ต่อป ี

๖ แห่ง 

ต่อป ี

๖ แห่ง 

ต่อป ี

ตัวชี ้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา
การส่งเสริมให้มีกลไกลการมีส่วนร่วม
ของประชาชนกรุงเทพมหานครได้มี
โอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มคนที่มี
ว ัฒนธรรมที ่แตกต่างและเหมือนกัน
สามารถมีส่วนร่วมการสร้างสรรค์ด้าน
วัฒนธรรมในพื้นที ่

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๙๓ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
๓.๔.๒ พัฒนาและส่งเสรมิ
ให้มีพ้ืนท่ีเพื่อการเรียนรู้
ทางพหุวัฒนธรรมที่
หลากหลายทั้งในเชิง
รูปแบบและลักษณะ
กิจกรรมใน
กรุงเทพมหานคร 

**๑.จำนวนโครงการ/กิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีพื้นที่เพื่อการเรียนรู ้ทางห
พหุวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้ง
ในเช ิงร ูปแบบและลักษณะ
กิจกรรมในกรุงเทพมหานคร 

๔ 
โครงการ/
กิจกรรม 

๕ 
โครงการ/กิจกรรม 

๖ 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี ้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา
ส่งเสริมการเปิดพื้นท่ีการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมหรือการจัดกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรม สร้างความเข้าใจ แก่คนใน
กลุ่มวัฒนธรรมที่เหมือนหรือแตกต่าง
กัน เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน 
และสร้างสรรค์ให้กร ุงเทพมหานคร 
เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับทุกคน 
 

 

**๒) ระด ับความสำเร ็จเชิง
กระบวนการในการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีพื้นที่เพื่อการเรียนรู้
ทางพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ทั้งในเชิงรูปแบบและลักษณะ
กิจกรรมในกรุงเทพมหานคร 

จัดทำโครงการ
นำร่อง 

 

ขยายผลการ
พัฒนาไปยังใน
พื้นที่อ่ืน ๆของ

กรุงเทพมหานคร 

ขยายผลการ
พัฒนาไปยังใน
พื้นที่อ่ืน ๆของ

กรุงเทพมหานคร 

 

๓.๔.๓ พัฒนากลไกและ
เครือข่ายการขับเคลื ่อน
ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ด ้ า น พ หุ
ว ั ฒ น ธ ร ร ม ใ น พ ื ้ น ที่
ก ร ุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ก่
ประชาชนกลุ่มและช่วงวัย
ต่าง ๆ 

**๑) สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพหุ
วัฒนธรรม 

เพิ่มขึ้นปีละ 
๑ 

เครือข่าย 

เพิ่มขึ้นปีละ 
๑ 

เครือข่าย 

เพิ่มขึ้นปีละ 
๑ 

เครือข่าย 

ตัวช้ีวัดที่มีการปรบัตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรกึษา
กิจกรรมเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรม
ควรมีเครือข่ายวัฒนธรรมภายในพ้ืนท่ี 
หรือบุคคลากรที่ทำหน้าหน้าส่งเสริม
วัฒนธรรมในพื้นที่ ควรมสี่วน เพื่อให้

 

**๒) จัดกิจกรรมเครืองข่ายท่ี
สร้างใหม่มเีรียนรู้ในด้าน 
พหุวัฒนธรรม 

อย่างน้อยปีละ 
๑ 

กิจกรรม 

อย่างน้อยปีละ 
๑ 

กิจกรรม 

อย่างน้อยปีละ 
๑ 

กิจกรรม 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๙๔ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
**๓) ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เครืองข่ายท่ีสร้างใหม่มีเรียนรู้
ในด้านพหุวัฒนธรรม 

ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ เกิดการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม และมี
การสืบทอดทางวัฒนธรรม 

 

**๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร 

๑๒ ครั้ง 
ต่อป ี

๑๒ ครั้ง 
ต่อป ี

๑๒ ครั้ง 
ต่อป ี

ตัวชี ้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา
กิจกรรมด้านพหุวัฒนธรรม ที่มีอยู่ของ
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่นั ้นเป็น
กิจกรรมตามวาระและเทศกาลสำคัญ 
ยังขาดการสร้างสรรค์กิจกรรมเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งในเชิง
รูปแบบและลักษณะกิจกรรม และควร
ให้ความสำคัญต่อการบูรณาการการ
เชื่อมโยงการทำงานด้านวัฒนธรรมของ
แต่ละภาคส่วนต่าง ๆ 

 

๓.๔.๔ รณรงคส์ร้างความรู้
ความเข้าใจด้านพหุ
วัฒนธรรมแก่ประชาชนใน
พื้นที่โดยใช้ช่องทางสื่อท่ี

**๑) เผยแพร่ความรู้ดา้นพหุ
วัฒนธรรมผา่นสื่อของ
กรุงเทพมหานครและ
สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ 
 

๗ 
ช่องทาง ต่อปี 

๗ 
ช่องทางต่อปี 

๗ 
ช่องทางต่อปี 

ตัวช้ีวัดที่มีการปรบัตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรกึษา 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๙๕ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
หลากหลายของ
กรุงเทพมหานคร 

**๒) ระดับความเข้าใจเฉลี่ย
ประชาชนท่ีได้รบัการแผนแพร่
ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่าน
สื่อของกรุงเทพมหานครและ
สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ 

มากกว่าร้อยละ
๘๐ 

มากกว่าร้อยละ 
๘๐ 

มากกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ตัวช้ีวัดที่มีการปรบัตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรกึษา 
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                            ๑๙๖ 

๕.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมืองที่มีความคล่องตัวและกระชับในระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
จากการศึกษาทบทวนตัวชี้วัดและการกำหนดวิสัยทัศน์ในประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ มหานครกระชับ ได้มี

การนำกรอบแนวคิดในการพัฒนาเมืองรูปแบบเมืองกระชับ (Compact City) เป็นแนวคิดหลัก มีวัตถุประสงค์
ลดการกระจายตัวเพื่อให้พื้นที่เมืองมีความหนาแน่นสูง และเกิดการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เน้นการใช้
ที่ดินผสมผสาน และมีแนวคิดหลักในการส่งเสริมระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ลดมลภาวะจากรถยนต์ส่วนตัวและการประหยัดพลังงาน รวมทั้งมีโครงข่ายถนนที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริม
การเดินเท้าที่สะดวก มีระบบขนส่งมวลชนที่ใกล้ระหว่างแหล่งอาศัย ที่ทำงานและส่งเสริมการเดินทางเท้าและ
การใช้รถจักรยาน ซึ่งเดิมในยุทธศาสตร์ที่ ๔ มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (ยุทธศาสตร์ย่อย ๔.๑) และการสร้างศูนย์ชุมชนย่อย (Sub Center) 
เป็นระบบตามลำดับความสำคัญและศักยภาพพ้ืนที่ให้เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ (ยุทธศาสตร์ย่อย 
๔.๒)  ซึ่งทั้ง ๒ ประเด็นจะมุ่งเน้นการลดการกระจายตัวในพื้นที่เมืองมีความหนาแน่นสูง และเกิดการใช้งาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เน้นการใช้ที่ดินผสมผสาน แต่ยังขาดองค์ประกอบในส่วนของการส่งเสริมระบบการ
ขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ และการจัดทำแผนของการพัฒนาย่านให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม เพื่อให้เกิด
การขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ที ่ ๔ ให้ประสบความสำเร็จได้  และจากแนวคิดข้างต้น จึงได้มีการทบทวน
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์อื่นๆ  ที่สามารถดำเนินการร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพื่อให้
ยุทธศาสตร์มหานครกระชับของกรุงเทพมหานครสำเร็จได้  ทั้งนี้ จากการประชุมหารือได้ข้อสรุปในการผนวก
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงามไม่มีสายไฟฟ้า 
สายโทรศัพท์รกรุงรัง ซึ่งในประเด็นของปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงามและเป็นอันตรายต่อ
ผู้ใช้ทางเดินเท้า จะทำให้เกิดปัญหาการเข้าถึงพื้นที่ เส้นทางสัญจร ทางเดินเท้าและการเชื่อมต่อการเดินทางท่ี
ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด 
การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก  และเมื่อมีการผนวกประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยทั้งสอง (๒.๑ และ ๒.๓) เข้า
มารวมอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ จะช่วยทำให้องค์ประกอบของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพ่ือการพัฒนาเมือง
ของกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้จึงได้มีการปรับชื่อยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์มากขึ้น จาก “มหานครกระชับ” เป็น “การพัฒนาเมืองที่มีความคล่องตัวและกระชับในระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ” 

คณะผู้วิจัยได้นำเสนอการปรับแก้เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
ตลอดจนค่าเป้าหมายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ และศักยภาพปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มท่ี ๑ ตัวชี้วัดที่คงเดิมท่ีมีการเพิ่มเติมค่าเป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐  ตัวชี้วัดกลุ่มนี้ยังสามารถสะท้อน
ความเป็นเมือง และสามารถวัดค่าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรปรับค่าเป้าหมายใหม่ เพื่อที่จะให้
สามารถนำไปใช้วัดผลหรือดำเนินการได้ตรงวัตถุประสงค์การพัฒนาเมืองมากขึ้ น เช่น  เป้าประสงค์ ๔.๑.๒ 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ชั้นในและเขตกรุงเทพมหานครชั้นกลาง เป้าประสงค์ 
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                            ๑๙๗ 

๔.๑.๓ รักษาสัดส่วนการใช้ที่ดินแบบผสมผสานทั้งแนวราบและแนวตั้งให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป้าประสงค์ 
๔.๑.๔ ส่งเสริมการใช้พื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน เป้าประสงค์ ๔.๑.๕ พัฒนาพื้นที่ที่ถูก
ปิดล้อมให้เกิดการเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ และเป้าประสงค์ ๔.๑.๕ ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการ
พัฒนาเมือง ให้เป็นไปตามผังเมืองรวม ในส่วนของการผนวกประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชน
ทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่คงเดิมยังคงเน้นไปที่  
๒.๓.๒ การจราจรคล่องตัว (กลยุทธ์ ๒.๓.๒.๒ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประสานสัญญาณไฟจราจรตามทาง
แยกตลอดจนมี CCTV และหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปถึงที่หมายภายในเวลา ๕ นาที เพื่อจัดการจราจรในกรณีเกิด
อุบัติเหตุหรือกรณีที่จอดฝ่าฝืนกฎหมาย) เป้าประสงค์ ๒.๓.๓ เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง (กลยุทธ์ ๒.๓.๓.๑ 
เพ่ิมท่าเรือโดยสารและปรับปรุงทางเดินเส้นทางไปยังท่าเรือโดยสารให้มีความปลอดภัย)   

กลุ่มท่ี ๒ ตัวชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา  ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้
จะเกิดจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบเสนอและมีความเห็นว่าสามารถดำเนินการได้  รวมถึงตัวชี้วัดบางตัวที่ที่
ปรึกษาได้เสนอต่อหน่วยงานแล้วมีความเห็นตรงกัน โดยตัวชี้วัดจำนวนหนึ่งผูกกับการจัดทำผังเมืองรวม ซึ่งการ
กำหนดค่าเป้าหมายหรือการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ตัวชี้วัดในประเด็นนี้จำเป็นต้องดำเนินการภายหลังผัง
เมืองรวมจัดทำแล้วเสร็จ และตัวชี้วัดส่วนใหญ่เน้นไปที่ของการจัดทำแผนของการพัฒนาย่านให้สอดคล้องกับ
ผังเมืองรวม โดยหน่วยงานและคณะผู้วิจัยเห็นว่า ตัวชี้วัดเหล่านี้ยังควรที่จะต้องดำเนินการต่อไป โดยควร
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายใหม่ เช่น  เป้าประสงค์ ๔.๑.๑ สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการขยายตัวของ
การใช้ที่ดินและความหนาแน่นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในและเขตกรุงเทพมหานครชั้นกลาง ที่
ปรึกษาได้เสนอให้คงตัวชี้วัดไว้ ๒ ตัวคือ  ๑) ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน ใน
ระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร  ๒) ระยะเวลาเดินทางเฉลี ่ยระหว่างแหล่งชุมชนกับแหล่ง
สาธารณูปการในระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร  โดยเป็นการเก็บข้อมูลทุกรูปแบบการขนส่งมวลชน 
(รถ ราง เรือ)  ทั้งสองตัวชี้วัดจะสามารถวัดประสิทธิภาพระบบขนส่งมวลชนทุกระบบของกรุงเทพมหานครได้ 
เป้าประสงค์ ๔.๒.๑ ให้มีการจัดตั้ง BRA (Bangkok Regional Administration) เพื่อทำหน้าที่พัฒนาศูนย์
ชุมชนย่อย ได้มีการเพิ่มตัวชี้วัด เป็น ๒ ตัวและปรับค่าเป้าหมายเพื่อให้มีการดำเนินงานที่เหมาะสมมากขึ้นคือ 
ในระยะ ๕ ปีแรก (๖๖-๗๐) ควรต้องมีโครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการจัดตั้ ง BRA 
(Bangkok Regional Administration) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ BRA ที่เหมาะกับการบริหารงานของศูนย์
ชุมชน จากนั้น ในปี  ๗๑-๗๕ และ ๗๖-๘๐ จึงจะดำเนินการจัดตั้ง BRA  ตามศูนย์ชุมชนย่อยที่คาดการณ์ไว้  
สำหรับยุทธศาสตร์ที่  ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงามไม่มีสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์รกรุงรัง 
เป้าประสงค์ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีการจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มี
สายไฟฟ้ารกรุงรัง (มีการปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา รวมถึงมีการปรับ
ค่าเป้าหมายใหม่ เนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีนโยบายและเริ่มดำเนินการที่จะนำสายต่าง ๆ ลงใต้ดิน
อยู่แล้ว) เป้าประสงค์ ๒.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัต
ลักษณ์และทัศนียภาพในการรับรู้ของเมือง (การปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่
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โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

                            ๑๙๘ 

ปรึกษา รวมถึงมีการปรับค่าเป้าหมายใหม่ เนื ่องจากตัวชี้วัดในกลุ่มนี ้ยังไม่ได้มีการดำเนินการในช่วงปี
ดำเนินการที่ผ่านมา และเพื่อให้การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของกลยุทธ์ในการปรับภูมิทัศน์และกายภาพของ
เมือง จึงให้มีการศึกษาวิเคราะห์เส้นทางที่มีศักยภาพ เพื่อนำมาจัดทำแผนหรือผังการพัฒนา) ยุทธศาสตรย์่อย 
๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก เป้าประสงค์  ๒.๓.๑ การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้ (เน้นการจัดเก็บ
ปริมาณผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนทางรางและทางเรือ และการศึกษาความเป็นไปได้ของเส้นทางในการ
จัดทำระบบขนส่งมวลชนทางน้ำที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ) เป้าประสงค์ ๒.๓.๒ การจราจรคล่องตัว (เน้น
แก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงของถนน โดยมีการขยายถนน หรือตัดถนนใหม่ (จำนวนโครงข่าย) เป้าประสงค์  
๒.๓.๓ เพ่ิมทางเลือกในการเดินทาง (การปรับปรุงและเพ่ิมจำนวนทางเท้าให้ให้มีความปลอดภัย) 

กลุ่มที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่ยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ ในกลุ่มนี้ยังต้องมีการประชุม
หารือระหว่างหน่วยงาน สำนักที ่เกี ่ยวข้อง และคณะผู้วิจัยอีกครั ้งเพื ่อหาข้อสรุป เช่น ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๔.๒ เป้าประสงค์ ๔.๒.๒ ส่งเสริมพัฒนาชุมชนระดับย่านและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ (พ้ืนที่ชุมชน
ระดับย่าน อาจจะไม่สอดคล้องการรูปแบบการพัฒนาเมือง/ตามผังเมืองรวมที่กำลังประกาศใช้) ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ ยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๑  เป้าประสงค์ ๒.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมือง
และส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับรู้ของเมือง  (เป็นตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของค่า
เป้าหมาย ในการสร้างความร่วมมือ แต่ยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ในส่วนของค่าเป้าหมายรวมถึงตัวชี้วัดต้อง
แยกตามพันธกิจของหน่วยงาน เพื่อกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ และทำให้เกิดสภาพบังคับในการนำไป
ดำเนินการตามแผนที่กำหนด, คำจำกัดความ/นิยามของตัวชี้วัดบางตัวที่ต้องหารือสำนักโยธาธิการและผังเมือง) 
ยุทธศาสตร์ ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก (ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายบางตัว ต้องมีการหารือเพิ ่มเติม เช่น จุดเชื ่อมต่อของจำนวนแห่งที ่มีการเชื ่อมโยงอย่างมี
ประสิทธิภาพไปยังที่พักอาศัยและอาคารสำนักงานต่าง ๆ , ที่มาและความร่วมมือของการได้ข้อมูลระบบขนส่ง
มวลชนทั้งหมดทั้งที่อยู่ในกำกับและไม่ได้อยู่ในกำกับของกรุงเทพมหานคร สำหรับตัวชี้วัดกลยุทธ์  ๒.๓.๒.๕ มี
พัฒนาระบบ Application วางแผน การเดินทางที่ผสานการเดินทางต่างรูปแบบและจุดเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ 
(Multimodal Trip Planning) ร่วมกับ platform อ่ืนๆ เป็นต้น 
 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๑๙๙ 

ตารางท่ี ๑๔ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๔.๑ เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ  
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ระดับเป้าหมาย 
กรุงเทพมหานครเติบโต
อย่างเป็นระเบยีบตามผัง
เมืองรวม 

      

เป้าประสงค์ 
๔.๑.๑ สร้างแรงจูงใจและ
ส่งเสริมการขยายตัวของ
การใช้ที่ดินและความ
หนาแน่นประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครช้ันในและ
เขตกรุงเทพมหานครชั้น
กลาง 

** ๑. ระยะเวลาเดินทาง
เฉลี่ย (หน่วย/นาที)  
ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับ
แหล่งงาน ในระบบขนส่ง
มวลชนของกรุงเทพมหานคร  
(รถ/ราง/เรือ)  

๕๐ นาที 
 

๔๐ นาที 
 

๓๐ นาที 
 

เป็นการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวัด
ประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชน 
ให้ครบทุกระบบขนส่งมวลชนของ
กรุงเทพมหานคร  
 
ค่าเป้าหมายขยับจากปี ๖๑-๖๕ มาเป็น 
๖๖-๗๐   

 

 ** ๒. ระยะเวลาเดินทาง
เฉลี่ย (หน่วย/นาที)  
ระหว่างแหล่งชุมชนกับแหล่ง
สาธารณูปการในระบบขนส่ง
มวลชนของกรุงเทพมหานคร  
(รถ/ราง/เรือ)  

๑๕ นาที 
 

๑๐ นาที 
 

๑๐ นาที 
 

เป็นการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวัด
ประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชน 
ให้ครบทุกระบบขนส่งมวลชนของ
กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการจัดเกบ็ 

- แยกตามพื้นท่ีการบริหาร
กรุงเทพมหานคร  ๖ โซน 

- แหล่งสาธารณูปการ ได้แก่ 
โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยบริการ
ของภาครัฐ  
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๐๐ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ค่าเป้าหมายขยับจากปี ๖๑-๖๕ มาเป็น 
๖๖-๗๐   

กลยุทธ์  
๔.๑.๑.๑ เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องผังเมือง
และ การปฏิบัติให้เป็นไป
ตาม ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 

* ๑. เพิ่มการประชาสมัพันธ์ 
(จำนวนครั้งของการจัด 
Road Show ตามเขต, 
จำนวนการประชาสัมพันธ์ 
ต่อปี)  

๖ ครั้ง/ป ี ๖ ครั้ง/ป ี ยังไม่ได้พิจารณา
ค่าเป้าหมาย

ร่วมกัน 

  

กลยุทธ์  
๔.๑.๑.๒ ปรับปรุงกฎ 
กระทรวงใช้บังคับผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานครให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์
และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป 

* ๑. มีการปรับเปลีย่นหรือ
ปรับปรุงกฎกระทรวงใช้
บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครตาม
กำหนดเวลา  

๑ ๑ ๑ ค่าเป้าหมายตั้งตามการที่กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมรุงเทพมหานคร
มีกำหนดใช้บังคับห้าปี และยังสามารถ
ขยายเวลาได้ ที่ใสไ่ว้ ๑ คือ สอดคล้อง
ตามรอบกำหนดเวลาดังกล่าว 

 

เป้าประสงค์  
๔.๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พื้นที่ในเขตกรุงเทพ  
มหานครช้ันในและเขต
กรุงเทพมหานครช้ันกลาง 

      

กลยุทธ์  
๔.๑.๒.๑ ปรับปรุงพ้ืนท่ี 
เฉพาะแห่ง (Project Plan) 
และแผนฟื้นฟูเมือง (Urban 
Regeneration) ในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

* ๑. จำนวนโครงการ
ปรับปรุงพื้นที่เฉพาะแห่ง 
และจำนวนแผนฟ้ืนฟูเมือง 
(เป็นโครงการศึกษาความ
เป็นไปได้ (Feasibility 
Study)  

๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ   



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๐๑ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ช้ันใน และ เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครช้ันกลาง 
เป้าประสงค์  
๔.๑.๓ ส่งเสรมิการใช้พื้นที่
ที่มีศักยภาพรอบบริเวณ
สถานีขนส่งมวลชน 

* ๑. จำนวนพื้นที่บริเวณรอบ
สถานีขนส่งมวลชนท่ีมีการ
พัฒนา  

๑ พื้นที ่ ๑ พื้นที ่ ๑ พื้นที ่   

 * ๑. ร้อยละของการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและอาคารเพื่อ
การพาณิชย์บริเวณโดยรอบ
พื้นที่บริเวณสถานีขนส่ง
มวลชนที่ถูกพัฒนา (TOD) 
เพิ่มขึ้นจากเดมิ  
 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๑๐๐   

กลยุทธ์  
๔.๑.๓.๑ การพัฒนา พื้นที่ท่ี
มีศักยภาพรอบสถานี ขนส่ง
มวลชน (TOD) 

** ๑. จำนวนโครงการ (เช่น 
โครงการ TOD เอง มี
มาตรการทางผังเมืองอย่างไร 
อย่างเช่นสีในผังเมืองเองก็จะ
ถูกเปลี่ยนเวลามรีถไฟฟ้าไป
ลง-ผลักดันการเปลี่ยนสี)  

๑ โครงการ  ๑ โครงการ ๑ โครงการ ของเดิม มีข้อสังเกตของสำนักการวาง
ผังและพัฒนาเมืองและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ว่า จุดสำคัญที่จะต้องนำมา
พิจารณาก่อนก็คือ เรื่องของพื้นที่ที่เป็น
จุดตัดของรถไฟฟ้า 

 

เป้าประสงค์ ๔.๑.๔  
พัฒนาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมให้
เกิดการเชื ่อมต่อกับพื ้นที่
โดยรอบ 

** ๑. จำนวนพื้นที่ท่ีถูกปิด
ล้อมท่ีไดร้ับการพัฒนาใหเ้กิด
การเช่ือมต่อกับพ้ืนท่ีโดยรอบ 

๑ พื้นที ่ ๑ พื้นที ่ ๑ พื้นที ่ ควรมีการพิจารณา ว่าพื้นที่ท่ีถูกปิด
ล้อมจะเป็นลักษณะแบบใด  
รูปแบบการพัฒนาให้เกดิการเชื่อมต่อ
กับพ้ืนท่ีโดยรอบ (ถนน จุดตดัของพื้นที่
ในการเช่ือมต่อ ทางเท้า เป็นต้น 
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
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หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๐๒ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
กลยุทธ์  
๔.๑.๔.๑ พัฒนาพ้ืนท่ี
เฉพาะแห่ง (Project Plan) 
บริเวณพื้นท่ีปิดล้อมในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครช้ันใน
และช้ันกลาง 

* ๑. จำนวนโครงการพัฒนา
พื้นที่เฉพาะแห่งบริเวณพื้นที่
ปิดล้อมในเขตพื้นท่ีกรุงเทพ  
มหานครช้ันในและชั้นกลาง  

๑ โครงการ  ๑ โครงการ ๑ โครงการ   

เป้าประสงค์  
๔.๑.๕ ควบคุมและ
ตรวจสอบการปฏิบตัิการ
พัฒนาเมือง ให้เป็นไปตาม
ผังเมืองรวม 

* ๑. อัตราการลดลงของการ
ละเมิดกฎหมายและ
มาตรการทางผังเมือง  

ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๒๕ เป็นงานประจำในการข้อมูลการแจ้ง
ตรวจสอบอาคาร แต่ยังไม่มีการ
ประมวลผลของตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายขยับจากปี ๖๑-๖๕ มาเป็น 
๖๖-๗๐  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๐๓ 

ตารางท่ี ๑๕ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๔.๒ กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย (Sub Center)  
เป็นระบบตามลำดับความสำคัญและศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ 

 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ระดับเป้าหมาย  
ส่งเสริมพัฒนาศูนย์ชุมชน
ย่อยในเมืองช้ันนอกเติบโต
ตามผังเมืองรวมอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

      

เป้าประสงค์  
๔.๒.๑ ให้มีการจัดตั้ง BRA 
(Bangkok Regional 
Administration) เพื่อทำ
หน้าท่ีพัฒนาศูนย์ชุมชน
ย่อย 

** ๑. จำนวนโครงการศึกษา
ความเป็นไปได้และความ
เหมาะสมในการจัดตั้ง BRA 
(Bangkok Regional 
Administration)  
 

๑  โครงการ - - เป็นการปรับปรุงตัวช้ีวัดเดิม “การ
จัดตั้ง BRA (Bangkok Regional 
Administration) ที่พร้อม” ให้เปน็
โครงการศึกษาความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมในการจดัตั้ง BRA 
(Bangkok Regional 
Administration)  ก่อนในปี  ๖๖-๗๐ 
จากนั้นจึงค่อยดำเนินการจัดตั้ง BRA 
จากการคาดการณ์จำนวนศูนย์ชุมชน
ย่อยโดยสำนัก ว่าน่าจะมีประมาณไม่
เกิน ๑๐ ศูนย ์

 

 ** ๑. การจัดตั้ง BRA 
(Bangkok Regional 
Administration) ที่พร้อม 

 ๕ ศูนย ์ ๕ ศูนย ์ เป็นการจัดตั้ง BRA จากการคาดการณ์
จำนวนศูนย์ชุมชนย่อยโดยสำนัก ว่า
น่าจะมีประมาณไม่เกิน ๑๐ ศูนย ์
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๐๔ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
กลยุทธ์  
๔.๒.๑.๑ กำหนดแนวทาง
การจัดตั้งศูนย์ชุมชนย่อยท่ี
จะเกิดขึ้น 

** ๑. จำนวนแนวทางการ
จัดตั้งศูนย์ชุมชนย่อยที่จะ
เกิดขึ้น  

๑๐ ศูนย์    เดิมเป็น เป้าประสงค์ ๔.๒.๓ จัดตัง้
ศูนย์ชุมชนย่อยที่มีการใช้ที่ดินอย่าง
หนาแน่นและผสมผสาน  
กลยุทธ์ ๔.๒.๓.๑  ปรับมาอยู่ใน
เป้าประสงค์  ๔.๒.๑ แทน  

 

กลยุทธ์  
๔.๒.๑.๒ พัฒนาศูนย์ชุมชน 
(Sub center) ให้กระจาย
ทั่วถึงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อย่างเป็นระบบตามลำดับ
ความสำคญัของศูนย์ ฯ 

* ๑. จำนวนศูนย์ชุมชนย่อย 
ที่มีศักยภาพและ
องค์ประกอบทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษาอย่างครบครัน 

- ๕ ศูนย ์ ๕ ศูนย ์ ปรับค่าเป้าหมายขยับปี ๖๑-๖๕   

เป้าประสงค์ 
๔.๒.๒ ส่งเสรมิพัฒนาชุมชน
ระดับยา่นและพื้นท่ีที่มี
ศักยภาพ ให้เชื่อมโยงกับ
ศูนย์ชุมชนย่อย 

*** ๑. จำนวนชุมชนระดับ
ย่าน ท่ีมีศักยภาพและ
องค์ประกอบทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ 
การศึกษาอย่างครบครัน  

๖ ชุมชน ๑๒ ชุมชน ๒๐ ชุมชน เดิม ข้อสังเกตของสำนักการวางผงัและ
พัฒนาเมืองร่วมกับคณะผู้วจิัยว่า 
หมายถึง ชุมชนระดับยา่นในระดบัชาน
เมืองและ เมืองช้ันนอก ซึ่งเป็นชุมชนที่
มีขนาดเล็กกว่า เล็กกว่าศูนย์ชุมชนย่อย 
ทั้งนี้ไม่มีความต้องการที่จะเพิม่จำนวน
ศูนย์ชุมชนระดับย่าน ซึ่งจะกลายเป็น 
การสนับสนุนการ เติบโตของเมืองอย่าง
ไร้ทิศทาง (Urban-Sprawl) ต้องการให้
คง Identity ของชุมชนตนไว้ ไม่ให้
ขยายกว่าน้ันในแต่ละพื้นท่ี และให้
เชื่อม Node เข้ากับศูนย์ชุมชนย่อย
ตามลักษณะ Hierarchy (ลำดับชั้น) 
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๐๕ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ค่าเป้าหมายขยับจากปี ๖๑-๖๕ มาเป็น 
๖๖-๗๐ 

กลยุทธ์  
๔.๒.๒.๑ ปรับปรุงชุมชน
ระดับยา่น และพัฒนาพ้ืนท่ี
ที่มีศักยภาพทางด้านการ
เชื่อมโยง ที่มีองค์ประกอบ
ครบครัน 

*** ๑. จำนวนชุมชนระดับ
ย่าน ที่มีศักยภาพและ
องค์ประกอบทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษาอย่างครบครัน 

๖ ชุมชน ๑๒ ชุมชน ๒๐ ชุมชน เหตุผลเดียวกับเป้าประสงค์  ๔.๒.๒   

เป้าประสงค์  
๔.๒.๓ จัดตั้งศูนย์ชุมชน
ย่อยที่มีการใช้ที่ดินอย่าง
หนาแน่นและผสมผสาน 

* ๑. จำนวนศูนย์ชุมชนย่อย  
(ท่ีมีศักยภาพและ
องค์ประกอบทาง 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษาอย่างครบครัน)  

- ๕ ศูนย ์ ๕ ศูนย ์ ปรับค่าเป้าหมายขยับปี ๖๑-๖๕   

กลยุทธ์  
๔.๒.๓.๓ กำหนดมาตรการ
การใช้ที่ดินอย่างหนาแน่น
และผสมผสานของศูนย์
ชุมชนย่อยที่จะเกิดขึ้น 

** ๑. จำนวนแผนการ
พัฒนาการใช้ที่ดินแต่ละ
ชุมชน 

- ๕ แผน ๕ แผน ปรับค่าเป้าหมายขยับปี ๖๑-๖๕   

เป้าประสงค์  
๔.๒.๔ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของศูนย์ชุมชนย่อย
เพื่อรองรับจำนวนประชากร
ที่เพ่ิมขึ้น 

* ๑. จำนวนแผนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์
ชุมชนย่อย เพื่อรองรับ
ปริมาณประชากรที่เพิ่มขึ้น 
 
 
 

- ๕ แผน ๕ แผน ปรับค่าเป้าหมายขยับปี ๖๑-๖๕   



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๐๖ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค์  
๔.๒.๔.๑ กำหนดมาตรการ
ทางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับปริมาณประชากรที่
เพิ่มขึ้นของศูนย์ชุมชนย่อย 

* ๑. จำนวนแผนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์
ชุมชนย่อย เพื่อรองรับ
ปริมาณประชากรที่เพิ่มขึ้น 

- ๕ แผน ๕ แผน ปรับค่าเป้าหมายขยับปี ๖๑-๖๕   

เป้าประสงค์  
๔.๒.๕ ส่งเสรมิการเชื่อมโยง
ศูนย์ชุมชนย่อยกับเขต
กรุงเทพมหานครช้ันกลาง
และกรุงเทพมหานครชั้นใน 

* ๑. จำนวนแผนพัฒนาศูนย์
ชุมชนย่อย ท่ีเชื่อมต่อกับเขต
กรุงเทพมหานคร ช้ันกลาง 
และกรุงเทพมหานครชั้นใน 

- ๕ แผน ๕ แผน ปรับค่าเป้าหมายขยับปี ๖๑-๖๕   

กลยุทธ์  
๔.๒.๕.๑ ส่งเสริมการ
เชื่อมโยงศูนย์ชุมชนย่อยกับ
เขตกรุงเทพช้ันกลางและ
กรุงเทพช้ันใน 

* ๑. มีระบบถนน (รถ) ราง 
เรือ เชื่อมโยงศูนย์ชุมชนย่อย 

- ๕ แผน ๕ แผน ปรับค่าเป้าหมายขยับปี ๖๑-๖๕  

เป้าประสงค์  
๔.๓.๑ ศึกษา ทบทวนความ
เหมาะสมของกรอบแนวคิด
เพื่อนำไปสู่การบรรลุผล
สำเร็จตามค่าเป้าหมายในการ
พัฒนาเมืองกรุงเทพ มหานคร 

* ๑. ทบทวนความเหมาะสม
ของเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
เรื่องเมืองกระชับ จำนวนครั้ง
ต่อช่วงปี  

๑ ๑ ๑ ค่าเป้าหมายขยับจากปี ๖๑-๖๕ มาเป็น 
๖๖-๗๐ 

 

 * ๑. ทบทวนการกำหนด
ขนาดเมือง (Size) ความ
หนาแน่นในเมือง (Urban 
Density) การใช้ที่ดินในเมือง 

๑ ๑ ๑ ค่าเป้าหมายขยับจากปี ๖๑-๖๕ มาเป็น 
๖๖-๗๐ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๐๗ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
(Urban Land Use) และ
การเช่ือมโยงในเมือง (Urban 
Linkage) ให้เกิดเป็นสัดส่วน
ที่เหมาะสม (Well-
Proportioned) (ช่วงปี
ดำเนินการ) 

กลยุทธ์  
๔.๓.๑.๓ กรุงเทพมหานคร
มีฐานข้อมูลสารสนเทศ
ขนาดใหญ่ (Big Data) 
สำหรับใช้ในการวิเคราะห์
ศักยภาพพื้นที ่

** ๑. จำนวนฐานข้อมูลใน
ระบบข้อมลูสารสนเทศของ
กรุงเทพ มหานครเพิม่ขึ้น 
(สผม.) (ร้อยละของ
ความสำเร็จ)  

ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ๖๐ ร้อยละ ๑๐๐ "รอเชื่อมโยง กลยุทธการพัฒนาชุด
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์
และการติดตามประเมินผล ท่ีคณะที่
ปรึกษาจะเสนอเป็นกลยุทธในทุกเป้า 
หมายยุทธศาสตร์" 
 
ค่าเป้าหมายขยับจากปี ๖๑-๖๕ มาเป็น 
๖๖-๗๐ 

 

กลยุทธ์  
๔.๑.๓.๔ กรุงเทพมหานคร
มีระบบข้อมลูกลางด้านภูมิ
สารสนเทศตามมาตรฐาน
โครงสร้าง เนื้อหา 
คุณลักษณะคณุภาพ ของ
ชุดข้อมูลภูมสิารสนเทศ
พื้นฐานตามมาตราส่วน ๑:
๔๐๐๐ 

** ๑. มีระบบฐานข้อมลูภมูิ
สารสนเทศกลางให้บริการ 
(สผม.) (ร้อยละของ
ความสำเร็จ)  

ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ๖๐ ร้อยละ ๑๐๐ "รอเชื่อมโยง กลยุทธการพัฒนาชุด
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์
และการติดตามประเมินผล ท่ีคณะที่
ปรึกษาจะเสนอเป็นกลยุทธในทุกเป้า 
หมายยุทธศาสตร์" 
 
 
ค่าเป้าหมายขยับจากปี ๖๑-๖๕ มาเป็น 
๖๖-๗๐ 

 

 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๐๘ 

ตารางท่ี ๑๖ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงามไม่มีสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์รกรุงรัง  
(ย้ายมาจากยุทธศาสตร์ที ่๒) 

 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็น
เ ม ื อ งท ี ่ ม ี ร ู ป แบบการ
จัดการภูมิทัศน์เมืองอย่าง
ยั่งยืน 

  
 

 
 

   

เป้าประสงค ์
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครมี
ก ารจ ั ด ระ เบ ี ยบ เม ื อง 
ปร ับปร ุงทัศนียภาพของ
เมืองให้แลดูสะอาด ไม่มี
สายไฟฟ้ารกรุงรัง  
 

**๑) ร้อยละของการ
ดำเนินการดําเนินการนำสาย
ต่าง ๆ ลงใต้ดิน (หน่วย/ร้อยละ)  

ร้อยละ ๕๐ 
ของค่า

เป้าหมายของ
ถนนสายหลัก 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ค่าเป้าหมายของ
ถนนสายหลัก 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ค่าเป้าหมายของ

ถนนสายรอง 

เป็นตัวชี ้ว ัดที ่มีการปรับเปลี ่ยนตาม
ข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำ
ของที ่ปร ึกษา รวมถึงม ีการปร ับค่า
เป ้าหมายใหม ่ เน ื ่องจาก ป ัจจ ุบัน
กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะนำสาย
ต่าง ๆ ลงใต ้ด ิน และได้ดำเนินการ
จัดทำ MOU รวมกับ KT ในการนำสาย
ต่าง ๆ ของถนนสายหลักความยาว 
๒,๔๐๐ กิโลเมตรลงใต้ดิน 

 

เป้าประสงค ์
๒.๑.๒ กรุงเทพมหานครมี
การปรบัปรุงองค์ประกอบ
ทางภูมิทศัน์เมืองและ
ส่งเสริมอตัลักษณ์และ
ทัศนียภาพในการรับรู ้
ของเมือง 

ใช้ตัวช้ีวัดเดียวกันกับค่า
เป้าหมายตามกลยุทธ์ 
๒.๑.๒.๑-๒.๑.๒.๔ 

     



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๐๙ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
กลยุทธ ์
๒.๑.๒.๑ ทำการปรับปรุง
พื้นที่กายภาพบริเวณ
เส้นทาง (Paths)** หรือ
ทางสัญจรทีส่ำคัญของ
กรุงเทพมหานครตาม 
ผังพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะที่ผัง
เมืองรวมกำหนดหรือ
พิจารณาเพิ่มเติมใน
อนาคต เช่น พื้นที่ถนน 
ทางเท้า ทางรถไฟ พื้นทีใ่ต้
ทางด่วน พื้นที่ริมทางรถไฟ 
แม่น้ำ ลำคลอง เป็นต้น มี
การจัดระเบียบ
องค์ประกอบของภูมิทัศน์
ถนน (Streetscape 
Elements) ให้มคีวาม
เหมาะสมและเพยีงพอต่อ
ความต้องการ ได้แก่ การจดั
ระเบียบพื้นที่หาบเร่แผง
ลอย การคัดเลือกหรือ
ปรับปรุงวัสดุพื้นผิวทาง
เท้า การคัดเลือกวัสดุพืช
พรรณและการดูแลรักษาท่ี
เหมาะสม งานจัดทำระบบ

**๑) จัดทำแผนและผังการ
พัฒนาตามแนวเส้นทางสำคัญ
ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตามผังพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะทีผ่ัง
เมืองรวมกำหนดหรือพิจารณา
เพิ่มเตมิในอนาคต (ช่วงปี
ดำเนินการ)  

ศึกษาและ
วิเคราะห์

เส้นทางที่มี
ศักยภาพที่เปน็
จุดรับรู้ของเมือง 

ดำเนินการจัดทำ
แผนและผังการ

พัฒนา 

ขับเคลื่อนแผน
ไปสู่การปฏิบตั ิ

เป็นตัวชี ้ว ัดที ่มีการปรับเปลี ่ยนตาม
ข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำ
ของที ่ปร ึกษา รวมถึงม ีการปร ับค่า
เป้าหมายใหม่ เนื ่องจาก ตัวชี ้วัดนี้ยัง
ไ ม ่ ไ ด ้ ม ี ก า รดำ เน ิ นการ ในช ่ ว งปี
ดำเนินการที่ผ่านมา และเพื ่อให้การ
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของกลยุทธ์ใน
การปรับภูมิทัศน์และกายภาพของเมือง 
จึงให้มีการศึกษาวิเคราะห์เส้นทางที่มี
ศักยภาพ เพื่อนำมาจัดทำแผนหรือผัง
การพัฒนา  

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๑๐ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน
และทางเท้า อุปกรณ์
ประกอบถนน เช่น ป้าย
สัญลักษณ์ต่าง ๆ จุดจอด
รถประจำทางซุม้บริการ  
ถังขยะ พ้ืนท่ีนั่ง เป็นต้น 

 

***๒) สร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกกรุงเทพมหานครตาม
ภารกิจท่ีเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาและดูแลพื้นที่บริเวณ
เส้นทางที่สำคญัของพื้นที่
กรุงเทพมหานครตามผังพัฒนา
พื้นที่เฉพาะที่ผังเมืองรวม
กำหนดหรือพิจารณาเพิ่มเติม
ในอนาคต (ช่วงปีดำเนินการ)  

ปรับปรุง
กฎหมายหรือ

แก้ไขข้อบัญญัติ
ให้นำไปสู่การ
สร้างความ

ร่วมมือ 

  เป็นตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนในส่วน
ของค่าเป้าหมาย ในการสร้างความ
ร่วมมือ แต่ยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้
ในส ่วนของค ่าเป ้าหมาย ในช ่วงปี   
พ.ศ .  ๒๕๗๑ –  ๒๕๗๕ และช ่ วง  
พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ ทั้งนี้ มีข้อเสนอ
ให้มีการแยกตัวชี้วัดที่ ๑ และ ๒ ตาม
พันธกิจของหน่วยงาน เพื ่อกำหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และทำให้เกิด
สภาพบังคับในการนำไปดำเนินการตาม
แผนที่กำหนด 

 

 **๓) จำนวนเส ้นทางการ
ส ัญจรหลักที ่ม ีความสำคัญ
ภายในกร ุงเทพมหานครที่
ไ ด ้ ร ั บการปร ับปร ุ งพ ื ้ นที่
ก ายภาพและจ ัด ระ เบ ี ยบ
องค์ประกอบของภูมิทัศน์ถนน
ตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่ผัง
เมืองรวมกำหนดหรือพิจารณา

ร้อยละ ๒๐ 
ของถนนสาย

หลักท่ีไดร้ับการ
ปรับปรุง 

ร้อยละ ๒๐ ของ
ถนนสายหลักท่ี

ได้รับการปรับปรุง 

ร้อยละ ๒๐ ของ
ถนนสายหลักท่ี

ได้รับการปรับปรุง 

เป ็นต ั วช ี ้ ว ั ดท ี ่ ม ีการปร ับเปล ี ่ยน 
ค่าเป้าหมายตามข้อเสนอของหน่วยงาน
หรือคำแนะนำของที่ปรึกษา เนื่องจาก 
ตัวชี ้ว ัดตามผังเมืองรวม ซึ ่งยังไม่ได้
กำหนดเส้นทางการสัญจรหลักท่ีชัดเจน 
-เสนอให้ม ีการย้ายตัวช ี ้ว ัดน ี ้ ไปยัง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มหานครกระชับ  

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๑๑ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เพิ ่มเติมในอนาคต (หน่วย/
เส้นทาง)  

 *๔) การประเมินผลความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน (หน่วย/ร้อย
ละ)  

๘๐ ๘๐ 
 

๘๐ 
 

 

ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

กลยุทธ ์
๒.๑.๒.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟู
ย่าน (Districts)*** ตามผัง
พัฒนาพื ้นที ่ เฉพาะที ่ผัง
เ ม ื อ ง ร วมกำหนดหรื อ
พ ิ จ า ร ณ า เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม ใน
อนาคตที่มีอัตลักษณ์และ
พัฒนาพื ้นท ี ่ช ุมชนอ ันมี
ความเป็นเอกลักษณ์ของใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร  

**๑) ศ ึกษาและว ิ เคราะห์  
กำหนดลำดับศักย์การพัฒนา
ย่านที่มีศักยภาพซึ่งเป็นจุดรับรู้
ข อ ง เ ม ื อ ง ภ า ย ใ น พ ื ้ น ที่
กรุงเทพมหานครตามผังพัฒนา
พ ื ้นท ี ่ เฉพาะท ี ่ผ ั งเม ืองรวม
กำหนดหรือพิจารณาเพิ่มเติมใน
อนาคต (ช่วงปีดำเนินการ) 

ศึกษาการ
พัฒนาย่านท่ีมี
ศักยภาพซึ่งเป็น
จุดรับรู้ของเมือ
งามผังพัฒนา

พื้นที่เฉพาะที่ผัง
เมืองรวม
กำหนด 

- - เป็นตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนในส่วน
ของค่าเป้าหมายใหม่ ให้มีความชัดเจน
มากขึ ้น และให้การดำเนินการของ
ตัวชี ้วัดนี้ ไปเชื ่อมโยงกับตัวชี ้วัดที่ ๒ 
(๒.๑.๒.๒) 

 

 **๒) ปรับปรุงพื้นที่กายภาพ
ภาย ในย ่ าน เพ ื ่ อส ่ ง เ ส ริ ม
ทัศนียภาพให้กับเมืองตามผัง
พัฒนาพื้นที่เฉพาะที่ผ ังเมือง
รวมกำหนดหร ือพ ิจารณา
เพ ิ ่มเต ิมในอนาคต (ช ่วงปี
ดำเนินการ)  

 ปรับปรุงพื้นที่
ภายในย่านกลุม่
เขตละ ๑ ย่าน 

ปรับปรุงพื้นที่ ๓ 
ย่าน ใน ๑ กลุ่ม

เขต 

เป็นตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนในส่วน
ของค่าเป้าหมายใหม่ ให้มีความชัดเจน
มากข ึ ้น  และกำหนดต ัวช ี ้ ว ั ด เป็น
กิจกรรม แทนตัวชี้วัดเดิมที่กำหนดเป็น
ช่วงปีที่ดำเนินการ ในส่วนของช่วงปีที่
ดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
เป ็นช ่วงศ ึกษาการพัฒนาย ่านท ี ่มี
ศักยภาพซึ่งเป็นจุดรับรู้ของเมืองามผัง
พัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะที่ผังเมืองรวมกำหนด 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๑๒ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ตามค ่ า เป ้ าหมายของต ัวช ี ้ ว ั ด  ๑ 
(๒.๑.๒.๒) 

 ***๓ ) จำนวนย ่ านหล ั ก ใน
กร ุงเทพมหานครที ่มความ
สำคัญภายในกรุงเทพมหานคร
ที ่ ได ้ร ับการปร ับปร ุงพ ื ้นที่
กายภาพตามผังพัฒนาพื ้นที่
เฉพาะที ่ผ ังเมืองรวมกำหนด
หร ือพ ิ จารณาเพ ิ ่ ม เต ิม ใน
อนาคต (หน่วย/ย่าน) 

   หารือกับสำนักโยธาธิการและผังเมือง
อีกครั้งในการปรับเปลี่ยนและแกไ้ข
ตัวช้ีวัด 

 

 ***๔) ส่งเสริมงานกิจกรรม
ภายในย่านตามผังพัฒนาพ้ืนท่ี
เฉพาะที่ผังเมืองรวมกำหนด
หรือพิจารณาเพิ่มเติมใน
อนาคตให้เกิดพื้นที่
เอนกประสงค์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนท่ี 
(ช่วงปีดำเนินการ)  

   หารือกับสำนักโยธาธิการและผังเมือง
อีกครั ้งในการปรับเปลี ่ยนและแก้ไข
ตัวช้ีวัด 

 

 ***๕) การประเม ินผลเชิ ง
คุณภาพชีวิตของคนภายในย่าน
ตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่ผัง
เมืองรวมกำหนดหรือพิจารณา
เพ ิ ่มเต ิมในอนาคต (หน ่วย/ 
ร้อยละ)  

๘๐ 
 

 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 
 

หารือกับสำนักโยธาธิการและผังเมือง
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีกครั้งในการ
ปรับเปลี่ยนและแก้ไขตัวช้ีวัด 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๑๓ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
กลยุทธ์ 
๒.๑.๒.๓ ส่งเสริมแนวทาง
การพ ัฒนาจ ุดศ ูนย ์ รวม
กิจกรรม (Nodes)****  
ตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่
ผ ังเม ืองรวมกำหนดหรือ
พิจารณาเพิ่มเติมในอนาคต
ภ า ย ใ น พ ื ้ น ที่
กรุงเทพมหานครเพื่อใช้งาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และสร้างสรรค์ 

***๑) ศึกษากำหนดตำแหน่ง
ของศ ูนย ์รวมก ิจกรรมเพื่อ
ส ่งเสร ิมการท่องเท ี ่ยวท ี ่มี
ศักยภาพต่อการพัฒนาพื้นที่
ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(ช่วงปีดำเนินการ)  

   หารือกับสำนักโยธาธิการและผังเมือง
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีกครั้งในการ
ปรับเปลีย่นและแก้ไขตัวช้ีวัด 

 

 ***๒) ปรับปรุงพื้นที่กายภาพ
เพื ่อส่งเสริมการใช้งานอย่าง
สร้างสรรค์บริเวณพื้นที ่ศูนย์
รวมก ิจกรรมตามผังพ ัฒนา
พื ้นท ี ่ เฉพาะที ่ผ ังเม ืองรวม
กำหนดหรือพิจารณาเพิ่มเติม
ในอนาคต (ช่วงปีดำเนินการ)  

   หารือกับสำนักโยธาธิการและผังเมือง
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีกครั้งในการ
ปรับเปลี่ยนและแก้ไขตัวช้ีวัด 

 

 ***๓) จำนวนพื ้นที ่ศูนย์รวม
กิจกรรมที่ได้รับการปรับปรุง
ภูม ิทัศน์ตามผังพัฒนาพื ้นที่
เฉพาะที ่ผ ังเมืองรวมกำหนด
หร ือพ ิ จารณาเพ ิ ่ ม เต ิม ใน
อนาคต (หน่วย/พื้นที่)  

   หารือกับสำนักโยธาธิการและผังเมือง
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีกครั้งในการ
ปรับเปลี่ยนและแก้ไขตัวช้ีวัด 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๑๔ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
กลยุทธ ์
๒.๑.๒.๔ อนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิสัญลักษณ์
(Landmarks)***** หรือ
จุดหมายตาที่สำคัญของ
กรุงเทพมหานคร ตามผัง
พัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะที่ผัง
เมืองรวมกำหนดหรือ
พิจารณาเพิ่มเติมใน
อนาคต  

**๑) มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อ
จ ัดทำแผนและผังกำหนดภูมิ
ส ัญล ักษณ์หรือจ ุดหมายตาที่
สำคัญของกรุงเทพมหานครตาม
ผังพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะที่ผังเมือง
รวมกำหนดหร ือพ ิจารณา
เพ ิ ่มเต ิมในอนาคต (ช ่วงปี
ดำเนินการ) 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
สื่อสารแผนและ
วางแผนในการ
พัฒนาพ้ืนท่ี/
ทัศนียภาพ 

ย่านที่ไดร้ับการ
พัฒนาอย่างน้อย 

๓ ย่าน 

ย่านที่ไดร้ับการ
พัฒนาอย่างน้อย 

๓ ย่าน 

ตัวชี ้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา 
โดยมีการปรับแก้ค่าเป้าหมายใหม่ เป็น
กิจกรรม 

 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
– ๒๕๖๘ 

ออกแบบย่าน
หลัก 

 ***๓) จัดทำแผนแนวทางส่งเสรมิ
และพัฒนาภมูิสญัลักษณ์หรือ
จุดหมายตาของเมืองตามผัง
พัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะที่ผังเมือง
รวมกำหนดหรือพิจารณา
เพิ่มเตมิในอนาคต (ช่วงปี
ดำเนินการ)  

   หารือกับสำนักโยธาธิการและผังเมือง
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีกครั้งในการ
ปรับเปลี่ยนและแก้ไขตัวช้ีวัด 

 

 ***๔) จำนวนพื้นที่ภูมสิัญลักษณ์
หรือจดุหมายตาของเมืองที่ไดร้ับ
การอนุรกัษแ์ละฟื้นฟูตามผัง
พัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะที่ผังเมือง
รวมกำหนดหรือพิจารณา
เพิ่มเตมิในอนาคต (หน่วย/จดุ)  

   หารือกับสำนักโยธาธิการและผังเมือง
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีกครั้งในการ
ปรับเปลี่ยนและแก้ไขตัวช้ีวัด 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๑๕ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
 * * *๕ )  จ ำนวนพ ื ้ นท ี ่ ภ ู มิ

สัญลักษณ์หรือจุดหมายตาที่
ได้รับการส่งเสริมแล้วเกิดภาพ
จำใหม่ที่มีคุณค่าของเมืองตาม
ผังพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะที่ผังเมือง
รวมกำหนดหร ือพ ิจารณา
เพิ่มเติมในอนาคต (หน่วย/จุด)  

   หารือกับสำนักโยธาธิการและผังเมือง
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีกครั้งในการ
ปรับเปลี่ยนและแก้ไขตัวช้ีวัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๑๖ 

ตารางท่ี ๑๗ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก 
(ย้ายมาจากยุทธศาสตร์ที ่๒) 

 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค ์
๒.๓.๑ การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบขนส่ง
มวลชนให้สามารถรองรับ
ความต้องการของ
ประชาชนได ้

***๑. ร้อยละของชาว
กรุงเทพมหานครที่พึงพอใจต่อ
การเข้าถึงและใช้บริการระบบ
ขนส่งมวลชนของ
กรุงเทพมหานคร (รถ/ราง/
เรือ)  

ร้อยละ ๖๐  
 

ร้อยละ ๗๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละของประชาชนท่ีมีความคิดเห็น
ในระดับ ๔ และ๕ จากการเก็บ
แบบสอบถามทั้งหมด โดย
แบบสอบถามจะต้องครอบคลุม
ประเด็นความสะดวกสบาย ความ
รวดเร็ว ความปลอดภัย และการเข้าถึง
ทั้งนี้ในการจัดเก็บแยกระหว่างรถ/ราง/
เรือ แต่ละประเภท เพื่อสามารถนำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ต่อไปได ้
 
ยังไม่ได้พิจารณาค่าเป้าหมายร่วมกัน 

 

 **๒. ร้อยละปริมาณ
ผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน
ที่เพ่ิมขึ้นต่อวัน  

เริ่มมีการเก็บ
ข้อมูลฐาน 

ร้อยละ ๕ จากปี
ฐาน 

ร้อยละ ๗ จากปี
ฐาน 

เป็นการจัดเก็บปรมิาณผู้ใช้บริการ
ระบบขนส่งมวลชนทางรางและทางเรือ
เท่านั้น สำหรับทางรถยังไมส่ามารถหา
วิธีการจัดเก็บที่แม่นยำได ้

 

กลยุทธ ์
๒.๓.๑.๑ เพิ่มระบบขนส่ง
มวลชนทางน้ำให้
ครอบคลมุพื้นท่ีมากขึ้น 

**๑. ร้อยละของการศึกษา
ความเป็นไปได้ของเส้นทางใน
การจัดทำระบบขนส่งมวลชน
ทางน้ำ  

๖๐  ๘๐ ๑๐๐ ปรับจากระบบขนส่งมวลชนระบบรางที่
มีการดำเนินการตามแผน มาเป็นระบบ
ขนส่งมวลชนทางน้ำที่อยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร 
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๑๗ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ฐานร้อยละเทียบจากจำนวนคลอง
ทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร 

  **๒. ร้อยละการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนทางน้ำให้
ครอบคลมุพื้นท่ีที่ได้มกีารศึกษา
ไว้  

 ๕๐ ๕๐ ฐานร้อยละเทียบจากเส้นทางที่ไดม้ี
การศึกษาความเป็นไปได้ในช่วงปีท่ีผ่าน
มา 

 

 **๓. ร้อยละของการเช่ือมต่อ
ข้อมูลหรือประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนทางน้ำให้
ครอบคลมุพื้นท่ีที่ได้มกีารศึกษา
ไว้  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ เป็นการส่งต่อข้อมูลที่ได้มีการศึกษา
เส้นทางที่ไดม้ีการศึกษาความเป็นไปได้
ในช่วงปีท่ีผ่านมา หรือมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเส้นทางที่ได้มี
การศึกษา 

 

กลยุทธ ์
๒.๓.๑.๒ ปรับปรุงทาง
เท้า/เส้นทางเชื่อมต่อมายัง
สถานีในเมือง ระบบรถ
รับส่งมายังสถานี 
(Feeder) สำหรับสถานี
ชานเมือง และจุดจอดรถ 
(park & ride) สำหรบั
สถานีนอกเมือง 

 
***๑. จำนวนแห่งที่มีการ
เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ
ไปยังท่ีพักอาศัยและอาคาร
สำนกังานต่าง ๆ  โดยวิธีการสร้าง
ทางเดิน เสน้ทางจักรยาน ระบบ
รถรบัส่ง จุดจอดรถที่เหมาะสม
และเพียงพอ (ร้อยละ)  
 
 
 
 
 

    
ตัวชี้วัดนี้ยังตกลงกนัไม่ได้ เป็นเร่ือง
ของจุดเชื่อมต่อ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๑๘ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค ์
๒.๓.๒ การจราจรคล่องตัว 

***๑. จำนวนของความร่วมมือ 
(MOU) ในการส่งต่อข้อมูลทีไ่ด้
จาก CCTV (จราจร/ความ
ปลอดภัย) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ด้านการจราจรและด้านอื่นๆ  
*** 

๒ ๒ ๒   

กลยุทธ ์
๒.๓.๒.๑ แก้ไขปัญหาการ
เช่ือมโยงของถนน โดยมี
การขยายถนน หรือตัด
ถนนใหม่ 

**๑. จำนวนโครงการเช่ือมโยง
โครงข่ายถนนในกลุม่เช่ือมโยง  

ปีละ ๒ ปีละ ๒ ปีละ ๒ กลุ่มเชื่อมโยงไดม้ีการศึกษากลุ่มของ
โครงข่ายถนนท่ีต้องมีการดำเนินการอยู่
แล้ว 

 

กลยุทธ ์
๒.๓.๒.๒ ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร ์เพื่อประสาน
สัญญาณไฟจราจรตามทาง
แยกตลอดจนมี CCTV และ
หน่วยเคลื่อนที่เร็วไปถึงที่
หมายภายในเวลา ๕ นาที 
เพื่อจัดการจราจรในกรณี
เกิดอุบัติเหตุหรือกรณีที่
จอดฝ่าฝืนกฎหมาย 

*๑. ทางแยกและพื้นที่ถนนที่มี
การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
หรือ CCTV อย่างสมบูรณ์  
(ร้อยละ)  

๖๐ ๗๐ ๘๐   

กลยุทธ ์
๒.๓.๒.๕ มีพัฒนาระบบ 
Application วางแผน 
การเดินทางที่ผสานการ

 
***๑. ร้อยละของการศึกษา
ข้อมูลการวางแผนการเดินทาง
ที่ผสานการเดินทางต่าง

 
๗๐ 

 
๙๐ 

 
๑๐๐ 

ข้อมูลที่ไดค้วรเป็นข้อมลูระบบขนส่ง
มวลชนท้ังหมดทั้งที่อยู่ในกำกับและ
ไม่ได้อยู่ในกำกับของกรุงเทพมหานคร 
และมีการศึกษาแผนการเดินทางที่

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๑๙ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เดินทางต่างรูปแบบและ
จุดเช่ือมต่ออย่างสมบูรณ์ 
(Multimodal Trip 
Planning) ร่วมกับ 
platform อื่นๆ  

รูปแบบและจุดเชื่อมต่ออย่าง
สมบูรณ์ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครทั้งหมด (ทั้งที่อยู่
ในกำกับและไม่ได้อยู่ในกำกับของ
กรุงเทพมหานคร) 

ผสานการเดินทางตา่งรูปแบบและจุด
เชื่อมต่อ 

 ***๑. ร้อยละของการพัฒนา 
Application ร่วมกับ 
platform อื่นๆ เพื่อให้เกิด
การใช้งานผ่านระบบเดียว 
(สำหรับการเดินทางใน
กรุงเทพมหานคร) 

ประสานเพื่อขอ
ความร่วมมือใน
การนำข้อมูล
จากการศึกษา
ของกทม. เข้า
ร่วมในการ

พัฒนา 
Application 
เพื่อให้เกิด 

platform เดียว
สำหรับ 

๗๐ ๘๐ เสนอหน่วยงานเนื่องจากมี 
Application อยู่แล้ว  

 

เป้าประสงค ์
๒.๓.๓ เพิ่มทางเลือกใน
การเดินทาง 

***๑. ร้อยละของผู้ที่ใช้บริการ
ทางเลือกมากขึ้น (รถ/ราง/
เรือ) 

 ร้อยละ ๕ จากปี
ฐาน 

ร้อยละ ๗ จากปี
ฐาน 

จากการเก็บข้อมลูฐานเป้าประสงค์ 
๒.๓.๑  

 

กลยุทธ ์
๒.๓.๓.๑ เพิ่มท่าเรือ
โดยสารและปรับปรุง
ทางเดินเส้นทางไปยัง
ท่าเรือโดยสารให้มีความ
ปลอดภัย 

*๑. จำนวนท่าเรือโดยสารที่
เพิ่มขึ้นและการปรับท่าเรือท่ีมี
อยู่เดิมใหท้างเดินปลอดภัย
สะดวกต่อการใช้งาน ท่าเรือ
โดยสารเปิดเพิ่ม/จำนวนท่าเรือ

๒ ๒ ๒   



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๒๐ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
โดยสารได้รับการปรับปรุง 
(จำนวนท่าเรือต่อปีโดยเฉลี่ย) 

๒.๓.๓.๒ การปรับปรุง
และเพิ่มจำนวนทางเท้าให้
มีความปลอดภัย 

***๑. ร้อยละของการซ่อมแซม
และปรับปรุงทางเทา้ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ร้อยละของการซ่อมแซมและปรับปรุง
ทางเท้าที่ได้รับการร้องเรยีน 

 

 **๒. ร้อยละของการประสาน
หน่วยงานที่เกีย่วข้องในการ
ซ่อมแซมและปรับปรุงทางเท้า 
เพื่อดำเนินการ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐   

 
 
 
 
 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

                        ๒๒๑ 

๕.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (มหานคร
ประชาธิปไตย) โดยชื่อนี้เป็นข้อเสนอในการเปลี่ยนชื่อยุทธศาสตร์จากมหานครประชาธิปไตย เพื่อสื่อความ
หมายถึง การเป็นมหานครที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเมือง และบริหารจัด
การเมือง เพื่อให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครของทุกคนและเป็นการพัฒนาเมืองให้เป็นรากฐานของการพัฒนา
ประชาธิปไตยให้หยั ่งราก ด้วยการเคารพสิทธิ ์เคารพเสียงของทุกคน ภายใต้แนวคิด Open Government 
ประกอบไปด้วย ๕ มิติ ได้แก่ มิติที่ ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล ๕.๓ กระจาย
อำนาจสู่ประชาชน ๕.๔ การเมืองสีเขียว และมิติที่ ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ ที่ผ่านมานั้นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ถือเป็น
หนึ่งในยุทธศาสตร์มหานครที่มีการดำเนินการมากที่สุดเป็นอันดับที่ ๒ หากแต่ในทางปฏิบัติจริงยุทธศาสตร์นี้กลับ
พบข้อจำกัดที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยตรง เช่น เป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่มีภารกิจที่ชัดเจน และขาด
หน่วยงานที่มีพันธกิจ หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ขณะเดียวกันยุทธศาสตร์นี้ยังติดกับข้อจำกัดทางกฎหมาย และ
ขาดการเชื่อมโยงในเชิงกลไกของยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวชี้วัดไม่ได้ตอบเป้าหมายหรือเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์โดยตรง ตัวชี้วัดที่ไม่ต่อเนื่อง หรือหากไม่บรรลุก็ไม่ได้ดำเนินการต่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในแผน
ยุทธศาสตร์ 
 ในส่วนของแนวคิดของยุทธศาสตร์และทิศทางที่ควรจะไปในช่วงของการพัฒนาแผนในระยะต่อไปนั้น 
คือ การเปลี่ยนแนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน และการตรวจสอบการทำงานภาครัฐ ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่มีข้อจำกัดในการบริหารจัดการใน
ปัจจุบัน อีกทั้งขาดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงมีการเสนอในการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
๒๐ ปี ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๕) ไปสู่กรอบแนวคิดการบริหารจัดการแบบร่วมมือกัน (Collaborative 
Governance) ที ่มุ ่งเน้นการสร้างความร่วมมือในการทำงานของทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน  
และพัฒนากรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด Open Government ด้วยการออกแบบกลไกเชิงสถาบันใหม่ 
แก้ไขกฎหมายเก่า ด้วยเหตุนี้ การปรับตัวชี้วัดของแผนในครั้งนี้ จึงให้ความสำคัญกับการทำให้กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองที่เปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการเมือง 
และขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาของเมืองด้วยข้อมูล 
 ในส่วนของลักษณะตัวชี้วัดที่ได้มีการทบทวน ปรับปรุงผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง สามารถจำแนกประเภทของตัวชี้วัดได้ ๓ ลักษณะ ดังต่อไปนี้  

กลุ่มท่ี ๑ ตัวชี้วัดที่คงเดิมท่ีมีการเพิ่มเติมค่าเป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่เป็น
ตัวชี้วัดเดิมในยุทธศาสตร์ที่ไม่ได้มีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนสาระสำคัญ เป็นเพียงการแก้ไขหรือค่าเป้าหมายให้
สอดคล้องกัน หรือแก้ไขค่าเป้าหมายใหม่ในลักษณะของกิจกรรมในแต่ละช่วงปี เพื่อกำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามที่กำหนด และส่วนหนึ่งตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ได้นำไปสู่การขับเคลื่อนในทางปฏบิัติ 
หรือมีการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ขณะเดียวกันตัวชี้วัดเดิมที่ไม่ได้แก้ไขเป็นตวัชี้วัด
ที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดใหม่ของยุทธศาสตร์ที่มีการเสนอ 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

                        ๒๒๒ 

กลุ่มที่ ๒ ตัวชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา ในส่วนนี้เป็น
ตัวชี ้ว ัดที ่มีการแก้ไขหรือปรับใหม่ ซึ ่งอาจมีความแตกต่างไปจากแผนเดิม หรือสาระสำคัญเปลี ่ยนไป  
และมีบางส่วนที่มีการเสนอให้ตัดออก และกำหนดตัวชี้วัดใหม่ขึ้นมาทดแทน เนื่องจาก ตัวชี้วัดเดิมนั้นไม่
สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ หรือมีข้อจำกัดในการขับเคลื่อน เช่น ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
ตัวชี้วัดขาดแนวทางที่ชัดเจนในการวัดผล หรือเป็นตัวชี้วัดที่เกินกว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานครจะดำเนินการได้  

กลุ่มท่ี ๓ ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่ยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้เป็นตัวชี้วัดที่
คณะที่ปรึกษาและหน่วยงานมีความเห็นร่วมกันที่จำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขให้สามารถนำไป
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ หากแต่มีข้อโต้แย้งที่ยังหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้ หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
รับผิดชอบโดยตรงนั้น ไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณาดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถตกลงหรือกำหนดตัวชี้วัดร่วมกัน
ได้ ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ นั้น ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ มีหลายประเด็นที่ยังคงต้องมีการพิจารณาหารือและกำหนด
ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้อีกครั้ง เนื่องจาก ตัวชี้วัดหลายตัวเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมาย และเกินกว่าขอบเขตอำนาจของ
หน่วยงานในกรุงเทพมหานครจะสามารถดำเนินการได้เอง อีกทั้งตัวชี้วัดบางส่วนนั้นมีความเกี่ยวโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครในด้านอื่น ๆ ด้วย  
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โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๒๓ 

ตารางท่ี ๑๘ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าหมาย มหานครที่มี
การบูรณาการ 
ความร่วมมือหน่วยงาน
ให้บริการสาธารณะในพื้นที่  
เป้าประสงค ์
๕.๑.๑ เครือข่ายความร่วมมือ
ในการจัดบริการสาธารณะ 

  
 
 

 

 
 

 
 

  
 

กลยุทธ ์
๕.๑.๑.๑ พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการให้บริการ
สาธารณะ  
(ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์) 

*๑) แก้ไขปัญหาเร่งด่วนท่ีต้อง
ระดมทรัพยากรจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไข 
 
(การประเมินความพึงพอใจ
ของเรื่องที่ได้รับการแก้ไข) 

จำนวนข้อตกลง
ความร่วมมือใน
การแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร องค์
ความรู้ระหว่าง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ

บริการสาธารณะ
ในพื้นที่อย่างน้อย

ปีละ  
๑ หน่วยงาน 

 
 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให ้
บริการสาธารณะ

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

ดำเนินการแกไ้ข
เรื่องเร่งด่วนได้ใน 
๒๔ ชม. ในบาง

ประเด็น 
(เรื่องไม่อยากที่

สามารถจัดการได้
ก่อน) 

ต ัวช ี ้ ว ัดท ี ่คงเด ิมท ี ่ม ีการเพ ิ ่ม เติม 
ค่าเป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ และมีการ
ปรับแก้ค่าเป้าหมายใหม่ที ่เป็นการระบุ
กิจกรรมแบบละเอียดในแต่ละช่วงปีที่
ดำเนินการ  
หมายเหตุ 
ศูนย์ร ับเร ื ่องราวร้องทุกข์  สำนักงาน
เลขานุการปลัด มี ๔ ขั้น รับแจ้ง ประสาน 
ติดตาม รายงาน 
ระบบ/การบริหารจัดการ อยู่ในช่วงการ
พัฒนากำหนดระยะเวลาในการแก้ไข จาก
ประเภทเรื ่อง เรื ่องง่าย – ประจำจาก
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หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๒๔ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
 หน ่วยงานเด ียว (แก ้ตรงตามความ

ต้องการ) - เร่งตอบสนองความเร่งด่วน 
เรื่องยาก - แก้ไขร่วมกัน (เครือข่าย) 

กลยุทธ ์
๕ . ๑ . ๑ . ๒  พ ั ฒ น า
ความก ้ าวหน ้ าในแต ่ละ
ประเด็นร้องเรียนได้อย่าง
ทันท่วงท ี
 
 
 

*ระบบท ี ่ ประชาชนสามารถ
ติดตามสถานะปัจจ ุบ ันของข้อ
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 
 
 

ปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
ตั้งคณะทำงาน
เพื่อกำหนด

บทบาทหน้าที่ใน
การรวบรวม 
จัดทำ และ

นำเสนอข้อมูล 
ปี พ.ศ.๒๕๖๖  
ออกแบบระบบ
สารสนเทศข้อมูล

ข้อร้องเรียน 
ปี พ.ศ.๒๕๗๐  
Dash board ที่

รายงาน
ความก้าวหน้า 

การดำเนินงานใน
ประเด็นข้อ
ร้องเรียน 

ปี พ.ศ.๒๕๗๑-
๒๕๗๕  

เช่ือมต่อฐานข้อมูล
ด้านความก้าวหน้า
ในโครงการบริการ
สาธารณะระหว่าง
หน่วยงานในพื้นที ่
ปี พ.ศ.๒๕๗๒-

๒๕๗๔  
ใช้ระบบการตดิตาม
ประเด็นข้อร้องเรียน

ได้อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพ 
ปี พ.ศ.๒๕๗๕  

ประเมินผลระบบ
ติดตามประเด็นข้อ
ร้องเรียนเพื่อปรบั

ระบบใหญ ่

๗๖-๘๐ 
ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการใช้
ระบบร้อยละ ๙๐ 

อยู่ที่ระดับ ๕ 

ต ัวช ี ้ ว ัดท ี ่คงเด ิมท ี ่ม ีการเพ ิ ่ม เติม 
ค่าเป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ และมีการ
ปรับแก้ค่าเป้าหมายใหม่ที่เป็นการระบุ
กิจกรรมแบบละเอียดในแต่ละช่วงปีที่
ดำเนินการ 
หมายเหต ุ
(ขอรายชื่อหน่วยงานท่ีเป็นคณะทำงาน) 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๒๕ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ข้อเสนอแนะ 

หรือการตดิตาม
การดำเนินการ

ต่าง ๆ  

ปี พ.ศ.๒๕๗๑  
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการใช้
ระบบร้อยละ ๗๐  
ไม่ต่ำกว่าระดับ ๔  
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 

๑๐ ทุกป ี
ปี พ.ศ.๒๕๗๕  

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการใช้
ระบบร้อยละ ๗๐ 

อยู่ที่ระดับ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๒๖ 

ตารางท่ี ๑๙ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค์ 
๕.๒.๑ ประชาชนสามารถ
เข้ามามสี่วนร่วมในกิจการ
ของกรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน
นโยบายและการ
ดำเนินงาน ทั้งผ่านกลไกท่ี
เป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการ โดยนโยบายมี
เป้าหมายเพื่อประชาชน
อย่างแท้จริง 

*สร้างเวที/กลไก/เครือข่าย
ประชาคมทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการเพื่อให้
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมใน
การวางแผน ตัดสินใจ และ
ติดตามตรวจสอบการทำงาน
ของกรุงเทพมหานคร 

- กลไก/เครือข่าย
ประชาคมมีการ
ประชุมอย่าง
สม่ำเสมอทุก

เดือนและมีผลทำ
ให้การดำเนินงาน

ของกรุงเทพ 
มหานครมีการ
ขับเคลื่อนเพื่อ
ประโยชน์ของ

ประชาชนร้อยละ  
๕๐ ของงาน 

 

- กลไก/เครือข่าย
ประชาคมม ี

การประชุมอยา่ง
สม่ำเสมอ 

ทุกเดือนและมีผล
ทำให้ 

การดำเนินงาน
ของ

กรุงเทพมหานคร 
มีการขบัเคลื่อน
เพื่อประโยชน ์
ของประชาชน

ครบ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ของงาน 

๕.๑ (ตัวช้ีวัดร่วม) 
ดำเนินการแกไ้ข
เรื่องเร่งด่วนได้ใน 
๒๔ ชม. ในบาง
ประเด็น (เรื่องไม่
อยากท่ีสามารถ
จัดการได้ก่อน) 

ต ัวช ี ้ว ัดท ี ่คงเด ิมท ี ่ม ีการเพ ิ ่ม เติม 
ค่าเป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ และมีการ
ปรับแก้ค่าเป้าหมายใหม่ที่เป็นการระบุ
กิจกรรมแบบละเอียดในแต่ละช่วงปีที่
ดำเนินการ 
 
หมายเหต ุ
Open platform 
Social network 
๖๖-๗๐ กำหนดใช้ 
๗๑-๗๕ ดผูลตอบรับ/ประเมินผล 

 

พัฒนาช่องทางทั้ง
ที่เป็นทางการ 
และไม่เป็น
ทางการ 

เป้าประสงค์ 
๕.๒.๒ มุ่งสร้างระบบ
งบประมาณแบบมสี่วน
ร่วมที่ประชาชนสามารถมี
ส่วนร่วมในการวางแผน 

*กำหนดให ้สำน ักงานเขต
จัดทำแผนพัฒนาเขตที่มาจาก
การม ีส ่ วนร ่ วมของหน ่วย
นโยบาย ช ุมชน และภาค
ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ ใ ห้

- สำนักงานเขต
จัดทำแผนพัฒนา
เขตที่มาจากการ

มีส่วนร่วม 
 

- สำนักงานเขต
จัดทำแผนพัฒนา
เขตที่มาจาก 
การมีส่วนร่วม 
 

- ประเมินผล
ความพึงพอใจ 
ทั้งคุณภาพและ
ปริมาณ 
 

ต ัวช ี ้ว ัดท ี ่คงเด ิมท ี ่ม ีการเพ ิ ่ม เติม 
ค ่ า เ ป ้ า ห ม า ย ไ ป ย ั ง ป ี  ๒ ๕ ๘ ๐ 
แผนพัฒนาเขต ที่ได้รับการคัดสรรที่จะ
ร่วมกับกลุ่มเขตในอนาคตแล้ว โดยทุก
เขตต้องดำเนินการทั้ง ๕ ด้าน  

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๒๗ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ตัดสินใจการใช้
งบประมาณ 

กรุงเทพมหานครนำแผนส่วนนี้
เข ้ามาพิจารณาเพื ่อจัดสรร
งบประมาณให้กับสำนักงาน
เขต 

- สำนักงานเขต
ดึงแผนพัฒนาเขต
เข้ามาร่วมในการ

นำเสนอขอ
งบประมาณ 

 
-กรุงเทพมหานคร 
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้แต่

ละเขตโดยดึง 
แผนการพัฒนา

เขตมา
ประกอบการ

พิจารณา 
 

ตั้งงบประมาณ 
ทำได้ในปี ๖๘  
ปี ๗๐ เห็นผล
จากการดำเนิน

โครงการ 
 

- สำนักงานเขตดึง
แผนพัฒนาเขต
เข้ามาร่วมในการ
นำเสนอขอ
งบประมาณ 
 
-กรุงเทพมหานคร 
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้แต่
ละเขตโดยดึง
แผนการพัฒนา
เขตมา
ประกอบการ
พิจารณา 
 

-ประเมินผลความ
พึงพอใจ ทั้ง
คุณภาพและ
ปริมาณ 
 
 
- กลไกถาวรและ

มีการนำแผน
ไปสู่การปฎิบัติ 

 
- การนำเสนอ
งบประมาณจาก
ชุมชน 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๒๘ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ประเมินความพึง
พอใจ จาก open 

platfoem 
(๕.๒.๑) 

 
ขึ้นแผนใหม ่

เอาแผนเดิมที่
ได้มาทำต่อ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๒๙ 

ตารางท่ี ๒๐ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๓ การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค ์
๕.๓.๑ กรุงเทพมหานครมี 
ความพร้อมในการรับโอน
ภารก ิจจากร ัฐบาลในการ
ให ้บร ิการสาธารณะตาม 
ทีก่ฎหมายกำหนด 
 

***๑. แก้ไขพระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ 
มาตรา ๘๙ 

๑. เสนอร่าง
แก้ไขต่อ

กระทรวงมหาด 
ไทยและ

คณะรัฐมนตร ี
๒. เสนอร่างแก้ไข
ต่อ ส.ส.ในเขต 

กรุงเทพมหานคร
เพื่อเสนอร่าง
แก้ไขต่อพรรค
การเมือง และ/ 
หรือเสนอแกไ้ข
กฎหมายต่อ

รัฐสภา 
๓. เสนอร่าง
แก้ไข ต่อ

คณะกรรมการ
กระจายอำนาจ 
เพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตร ี

กรุงเทพมหานคร
ขับเคลื่อนเพื่อ
ออกข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร

หรือระเบียบ
กรุงเทพมหานครให้

สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัต ิ

กรุงเทพมหานคร
ขับเคลื่อนเพื่อ
ออกข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร
หรือระเบียบ

กรุงเทพมหานคร
ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัต ิ

ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่ยัง
หาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ เนื ่องจาก มี
ส่วนเกี ่ยวเนื ่องกับยุทธศาสตร์ย่อยที่ 
๗.๑ กฎหมาย และบางส่วนเกินกว่า
ข อ บ เ ข ต อ ำ น า จ ห น ้ า ท ี ่ ข อ ง
กร ุ ง เทพมหานคร จ ึ ง ให ้หาร ือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งอีกครั้ง 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๓๐ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
๔. เมื่อมี

พระราชบัญญัติ
หรือกฎกระทรวง
ออกมาบังคับใช้
กรุงเทพมหานคร

ขับเคลื่อนเพื่อออก
ข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร
หรือระเบียบ

กรุงเทพมหานคร
ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัต ิ

 **๒. กรุงเทพมหานครยืนยัน
ความพร้อมในการรับถ่ายโอน
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
ต่อคณะกรรมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
กระจายอำนาจ 

ร้อยละ ๕๐ ของ
ภารกิจท่ีรับการ

ถ่ายโอนตาม
กฎหมายการ

กระจายอำนาจและ
แผนปฏิบัติการ
(๑๓ ภารกิจ) 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ภารกิจท่ีรับการ

ถ่ายโอนตาม 
กฎหมายการ

กระจายอำนาจ 
และแผนปฏิบัติ

การ (๒๕ ภารกิจ) 

รูปแบบการ
กระจายอำนาจ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ตัวชี ้ว ัดที ่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา 
 
หมายเหตุ หน่วยเริ่ม ๒๕ ภารกิจ 
(จาก ๖๘ ภารกิจเหลืออีก ๒๕ ภารกิจที่
รอการถ่ายโอน) ภายในปี ๗๕ 
ติดการแก้กฎหมายถ่ายโอนงบประมาณ
กับบุคลากร ที่ผ่านมามากระจายอำนาจ
มาเฉพาะภารกิจ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๓๑ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค ์
๕.๓.๓ ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจ ัดทำบร ิการหรือ
ก ิ จกรรมสาธารณะท ี ่ มี
ประส ิ ทธ ิ ภาพและเกิ ด
ประโยชน์แก ่ประชาชนใน
พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร  

 
 
 

***เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดทำบรกิาร
หรือทำกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ  
เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ลาน
ก ิ จกรรมช ุ มชน โรงเร ี ยน
ประชาธิปไตย ฯลฯ  

- ช่วงปี พ.ศ.
๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

กรุงเทพมหานคร
เป็น 

พี่เลี้ยงก่อน 
- ปี พ.ศ.๒๕๖๔-
๒๕๖๕ ประชาชน
รับผดิชอบเอง แต่ 
กรุงเทพมหานคร 
สนับสนุนด้านอื่น 

ๆ เช่น 
งบประมาณ องค์

ความรู้  
- ร้อยละ ๒๕  
ของกิจกรรม

ทั้งหมดเสนอเข้า
มาทำได ้

สำเร็จลุล่วง 

- ร้อยละ ๕๐ ของ
กิจกรรมทั้งหมดที่
เสนอเข้ามาทำได้

สำเร็จลุล่วง 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของ
กิจกรรมทั้งหมดที่
เสนอเข้ามาทำได้

สำเร็จลุล่วง 

ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่ยัง
หาข้อตกลงร ่วมกันไม ่ได ้ หาร ือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๓๒ 

ตารางท่ี ๒๑ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๔ การเมืองสีขาว 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค ์
๕.๔.๑ กรุงเทพมหานคร  
มีกลไกการร้องเรียน 
ตรวจสอบ และแกไ้ขเรื่อง
การทุจริตทีเ่ข้าถึงง่าย 
สะดวก รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และ 
ไม่ซ้ำซ้อน 

**๑. บูรณาการช่องทาง
และระบบการร้องเรียน
เกี่ยวกับพฤติกรรม
คอร์รัปช่ัน ให้เช่ือมโยงเป็น
ระบบและมีประสิทธภิาพ 
รวมทัง้ 
มีการแสดงผล 
การร้องเรียนเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 
 

- มีการบรูณาการ
กลไกการร้องเรียน
ทั้งช่องทางออนไลน์ 

จดหมาย และ
โทรศัพท์ให้เช่ือมโยง

กัน 
- มีการประชาสมัพันธ์
ช่องทางการร้องเรียน 

การทุจริตให้
ประชาชนทราบ 

-มีกลไกที่คอยตอบ
คำถามและช้ีแจง 

ข้อกล่าวหาการทุจรติ
ต่อสังคม 

 
(เริม่จากการศึกษา

การใช้ข้อมลูทั้งหมด
ที่มี และลักษณะ
ของเรื่องร้องเรยีน 
แยกออกเป็นเรื่องที่

- การช้ีแจงข้อ
กล่าวหา มีความ
รวดเร็วขึ้นเฉลี่ย 
ร้อยละ ๒๕ เมื่อ

เทียบกบั 
ช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕ 
-ประชาชนตดิตาม
ความคืบหน้าการ
ร้องเรียนได้ผา่น
ระบบออนไลน ์

 
(เปิดโมดูลร้องเรียน
, ทุจริตกระบวร
การมีส่วนร่วม และ
เรื่องอื่นๆ  
 
๖๖-๖๘ platform
เรื่องร้องเรยีนของ
ประชาชน  

- ระดับความพึง
พอใจและความ

เช่ือมั่นของ
ประชาชน 

ที่ใช้ช่องทางการ
ร้องเรียนและ

ติดตามผลเกนิร้อย
ละ ๗๕  

จากผู้ใช้บรกิาร
ทั้งหมด 

 

ตัวช้ีวัดที่มีการปรบัตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรกึษา 
 
หมายเหต ุ
กก กำลังทำเรื่องการจัดตั้งศูนย์เกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียนเรื ่องการทุจริต แต่ระบบ
และกลไกการทำงานแยกส่วนกันอยู่  
เรื ่องกฎหมายและการดำเนินการทาง
วินัย  
 
สามารถติดตามการทำงานของกทม. ท่ี
มี ส อด ร ั บก ั บคว ามต ้ อ งก า รของ
ประชาชน 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๓๓ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ทำเองได้ และ
ร่วมกนัทำ 

สามารถบูรณาการ
ข้อมูลได ้

พัฒนา platform 
ให้เป็นระบบเดียว 
๗๐ จดัโมดูลเรื่อง
ร้องเรียนได้  
เปิดโมดูลร้องเรียน
, ทุจริตกระบวร
การมีส่วนร่วม 
และเรื่องอื่นๆ ) 

๖๘-๗๐ platform
เรื่องทุจริต- เปิด
อีก ๑ โมดลู และ
ประเมินท่ีเปิด
มาแล้ว 
. 
ปี ๗๐ ทำโมดูล
พร้อมกัน) 

เป้าประสงค์ 
๕.๔.๒ มรีะบบ 
การสอบสวนและลงโทษ
การทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
กลไกป้องกันการทุจริต
คอร์รัปช่ันในอนาคต 

* ๑ .  ม ี ก ร ะ บ ว น ก า ร
สอบสวนและลง โทษท ี ่
ร ว ด เ ร ็ ว โ ป ร ่ ง ใ ส และม ี
ประสิทธิภาพ 

- ระยะเวลาการ
ดำเนินการสอบสวน
และพิจารณาโทษเร็ว
ขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยเดิม 
การลงโทษทางวินยั 
ใช้ตัวเวลามาตรฐาน
ในการดำเนินมา
กำกับ  
 

- ระยะเวลาการ
ดำเนินการสอบสวน
และพิจารณาโทษ
เร็วขึน้เทยีบกับ

ค่าเฉลีย่ในช่วง พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

- สดัส่วนของการ
แก้ปัญหาต่อ

สัดส่วนของการ

- ระยะเวลาการ
ดำเนินการสอบสวน
และพิจารณาโทษ
เร็วขึน้กว่าคา่เฉลีย่ 
ในช่วง พ.ศ.๒๕๖๖-

๒๕๗๐ 
- สดัส่วนของการ

แก้ปัญหา 
ต่อสดัสว่นของการ

ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๓๔ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
- สัดส่วนของการ

แก้ปัญหาต่อสัดส่วน
ของการร้องเรียน  
คิดเป็น ๑ ใน ๓ 

ร้องเรียน คดิเปน็ ๒ 
ใน ๓ 

ร้องเรียนคิดเปน็
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 *๒. สร ้างกลไกป้องกันการ
ทุจริตในอนาคต ควบคู่ไปกับ
สร้างและพัฒนากลไกบริหาร
ความเสี่ยงด้านทุจริต 
 
 

- ทุกหน่วยงาน
สามารถดำเนินการ
ตามแผนการบริหาร

ความเสีย่งด้าน 
การทุจริตอยา่งมี

ประสิทธผิล 
 

- สร้างกลไกป้องกัน
การทุจริต 

- ตัวเลขของการ
กระทำผดิซ้ำ  

(ในกรณีทีไ่ม่ใช่โทษ
ร้ายแรงถึงขั้นไล่

ออก) ลดลง ๑ ใน ๓ 

- ทุกหน่วยงาน
สามารถดำเนินการ
ตามแผนการบริหาร
ความเสีย่งด้านการ

ทุจริตอยา่งมี
ประสิทธผิล 
- พัฒนากลไก

ป้องกันการทุจริต
ให้มีประสิทธภิาพ 
- ตัวเลขของการ
กระทำผดิซ้ำ (ใน
กรณีทีไ่ม่ใช่โทษ
ร้ายแรงถึงขั้นไล่

ออก) ลดลง ๒ ใน ๓ 

- วัดร้อยละของ
หน่วยงาน 

ที่มีกรณีทุจรติลดลง
ในแต่ละป ี

- สร้างและพัฒนา
กลไกที่มีอยู่แล้วให้

สอดรับกับ
สถานการณ ์

ที่เปลีย่นแปลงไป 
- ตัวเลขของการ
กระทำผดิซ้ำ (ใน
กรณีทีไ่ม่ใช่โทษ
ร้ายแรงถึงขั้นไล่

ออก) ลดลงร้อยละ 
๘๐ 

ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

 

 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๓๕ 

ตารางท่ี ๒๒ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค ์
๕.๕.๑ ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการนำเสนอกิจกรรมเพื่อ
สน ับสน ุนการจ ัดบร ิการ
สาธารณะ 
 

*๑. จัดตั้งประชาคม 
หรือเครือข่ายพลเมือง
กรุงเทพมหานคร เพื่อรบัฟัง
ความเห็นของประชาชนในพื้นที่ 
และตดิตามผลการดำเนินงาน
ตามวิสยัทัศน์ กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.๒๕๗๕ 

- รับฟังความเห็น 
ปีละอยา่งน้อย ๓ 

ครั้ง ความพึง
พอใจ - 

กระบวนการ
ทำงาน 

- มีประชาชน
หลายเพศ หลาย
อาชีพ และหลาย
ช่วงอายุเขา้รว่ม 
มีส่วนร่วมมาก

ยิ่งขึ้น 

- รับฟังความเห็น 
ปีละอยา่งน้อย ๖ 

ครั้ง 
- ความเห็นจาก

เครือข่ายพลเมือง
กำหนดผล 

การดำเนนิการตาม
ยุทธศาสตร ์

 ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

 *๒. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมและ
การรับรูผ้่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสาร การทำประชาพิจารณ์  
การมีส่วนร่วมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ การจดัเวทีสาธารณะให้
กลุ่มประชาชนที่มีความคิดเห็น
ต่างกันเกี่ยวกับการดำเนินการ

- เริ่มการทำ
ประชาพิจารณใ์น

เรื่องสำคญั 
- ริเริ่มจดัทำ
สื่อ/โครงการ/

กิจกรรม/
รายการของ

กรุงเทพมหานค

- จัดทำประชา
พิจารณ์ทุก

โครงการใหญ่ของ
กรุงเทพมหานคร 
- รายการของ

กรุงเทพมหานคร
กับสื่อมวลชน
อย่างน้อย ๕ 

- จัดทำประชา
พิจารณ์ทุก

โครงการใหญ่ของ
กรุงเทพมหานคร 
- รายการ/กิจกรรม

ของ
กรุงเทพมหานคร

ตัวช้ีวัดทีค่งเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๓๖ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ของกรุงเทพมหานครได้มา
แลกเปลีย่นถกเถียงอย่าง 
เปิดกว้างผ่านเวทีท่ี
กรุงเทพมหานครจัดขึ้น โดย
กรุงเทพมหานครสามารถร่วมมือ
กับสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ  

รกับสื่อมวลชน
อย่างน้อย  
๒ รายการ/
กิจกรรม 

 
 
 

รายการ ความ
นิยมไมเ่กินอันดับ 

๑๐ ของสื่อ
ประเภทนั้น ๆ 

 

กับสื่อประเภท
ต่างๆ 

-รายการของ
กรุงเทพมหานคร
กับสื่อมวลชน

อย่างน้อย  
๕ รายการได้รับ
ความนิยมไม่เกิน
อันดับ ๑๐ ของ
สื่อประเภทน้ัน ๆ 
- สื่อ/กิจกรรม/
รายการของ

กรุงเทพมหานคร 
ที่จัดขึ้นมี

ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ 

ของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๓๗ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค ์
๕.๕.๒ ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนไดเ้สียมีช่องทางใน
การเข้ามาร่วมบริหารงาน
กับกรุงเทพมหานคร 
 

*เปิดโอกาสให้ประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียมา 
ร่วมดำเนินงานกับ
กรุงเทพมหานคร  
เช่น ห้องสมุดชุมชน  
การจัดการขยะ พิพิธภัณฑ์ 
ฯลฯ   

- ช่วงปี พ.ศ.
๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

ให้
กรุงเทพมหานคร
เป็นพี่เลี้ยงก่อน 
- ปี พ.ศ.๒๕๖๔-

๒๕๖๕  
ให้ประชาชน
รับผิดชอบแต่

กรุงเทพมหานค
ร สนับสนุนด้าน

อื่น ๆ เช่น 
งบประมาณ  
องค์ความรู ้

-อย่างน้อย ๕ 
ภารกิจได้รบั
การจัดทำ 

- อย่างน้อย  
๑๐ ภารกิจ 

ได้รับการจัดทำ 
 

- อย่างน้อย  
๑๕ ภารกิจ 

ได้รับการจัดทำ 
 
 

ตัวช้ีวัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐ 

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

                   ๒๓๘ 

๕.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว และการเรียนรู้ 

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ได้กำหนดให้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ มีประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยทั้งสิ้น ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย (๑) ศูนย์กลางด้านการเกษตรอุตสาหกรรม และบริการสีเขียว (๒) ศูนย์กลางการค้า การเงิน และการ
ลงทุน (๓) ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก (๔) ศูนย์กลางธุรกิจตามฐานนวัตกรรม – วัฒนธรรม และ (๕) 
ศูนย์กลางการจัดประชุมนิทรรศการ ภายหลังได้มีการพิจารณาปรับรูปแบบของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้
กระชับ และสามารถปฏิบัติได้ตามประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที ่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที ่ของ
กรุงเทพมหานคร เหลือ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย (๑) เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน (๒) 
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก และ (๓) เมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการ 

จากสภาพการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีผลกระทบที่รุนแรงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินเข้ามาสอดแทรกในสังคมไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบที่รุนแรงและกระจายตัวเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ทำให้รูปแบบการพัฒนาเมืองต้องมีการ
ปรับตัวด้วยการนำรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนไป โดยอาศัยเทคโนโลยี มากขึ้น ทั้งในรูปแบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบ การเร ียนรู ้หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ หรือกา รใช้ Application ที ่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 
ๆ ทั ้งภาครัฐและเอกชนในการมุ ่งพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองหลวงของเอเชีย ในด้านเศรษฐกิจ 
ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของเอเชีย รวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ 
การจัดประชุมและนิทรรศการ ที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ฉะนั้น
เพื่อให้การดำเนินการด้านเศรษฐกิจและการเรียนรู้มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น จึงได้มีการปรับชื่อ
ยุทธศาสตร์จาก “มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้” เป็น “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว และการเรียนรู้” เพื่อสะท้อนการเป็นแหล่งของการพัฒนาและยกระดับ
เศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพของระบบการท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ อีกทั ้งมีการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ การจัดประชุมและ
นิทรรศการได้ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ฉบับปรับปรุง 

ในประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๖ “มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู ้” จึงได้มีการปรับปรุง
รายละเอียดตัวชี้วัด ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒๓ ตัวชี้วัด (๑) เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและ
การลงทุน (๘ ตัวชี้วัด) (๒) กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก (๑๔ ตัวชี้วัด) และ (๓) เมือง
แห่งการจัดประชุมนิทรรศการ (๑ ตัวชี้วัด) ) โดยมีลักษณะของตัวชี้วัดต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่าเป้าหมายไปยังปี  ๒๕๘๐ มีการปรับปรุงและพัฒนาทุก
ตัวชี้วัดในทั้ง ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ทำให้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการ
เรียนรู้ ไม่มีตัวชี้วัดที่คงเดิม หากแต่ปรับปรุงในรายละเอียดเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความท้าทาย



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

                   ๒๓๙ 

ของสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี แต่
ยังคงยึดถือในหลักการเดิมที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ของเอเชียและ
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มที่ ๒ ตัวชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของท่ีปรึกษา จากการหา
ข้อสรุปร่วมกับหน่วยงานเพ่ือปรับตัวชี้วัดให้มี รายละเอียด ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินการที่เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงและเป้าหมายที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ได ้เช่น ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมเก่ียวกับการปรับใช้
เครื่องมือทางการผลิต การเงิน การตลาด และการบรรจุภัณฑ์ในสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และมี
ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมของกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการปรับตัวชี้วัดร่วมกันตามคำแนะนำของที่ปรึกษาให้สามารถ
วัดผลและประเมินผลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีค่าเป้าหมายที่ท้าทายและหน่วยงานยอมรับ สามารถ
นำไปปฏิบัติได้ 

กลุ่มที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่ยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ เป็นรูปแบบหลักในการ
ปรับตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และความท้าทายในปัจจุบัน และเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่การดำเนินการของกรุงเทพมหานครในการมุ่งสู่
การเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ของเอเชียตามเป้าหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
๒๐ ปี จึงมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดแต่ยังต้องหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายที่หน่วยงานสามารถนำไป
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เช่น ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึง application ด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่
เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าเป้าหมายการดำเนินงานจากร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้งานที่เพ่ิมขึ้น ในแต่ละปีจาก
จำนวนผู้เข้าใช้เดิม หลังจากท่ีมีการพัฒนา application แล้ว เป็นต้น 

อย่างไรก็ดีภาพรวมของการปรับตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการ
เรียนรู้  ในหลายตัวชี้วัดที่มีการปรับปรุงเนื้อหาหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดบางส่วน  และในหลายตัวชี้วัดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายให้ท้าทายมากยิ่งข้ึน อยู่บนพื้นฐานของการปรับปรุงและพัฒนาบทบาทหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพการดำเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  “มหานครแห่ง
เอเชีย” ในส่วนของการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองหลวงของเอเชีย ในด้านเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของเอเชีย รวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ การจัดประชุม
และนิทรรศการ ที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 
 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๔๐ 

ตารางท่ี  ๒๓ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค ์
๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครเกิด
การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่
ข้อมูลด้านการประกอบธุรกจิ
แ ล ะ ก า ร ล ง ท ุ น  ด ้ า น
การเกษตร ด้านผลิตภัณฑ์
ชุมชน ด้านการท่องเที ่ยว 
ด ้านว ัฒนธรรม ด ้านการ
บร ิการ และด้านอื ่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

***๑. ร้อยละที ่เพิ ่มขึ ้นของ
ประชาชนท ี ่สามารถข ้าถึง
ข้อมูลด้านการประกอบธุรกิจ
และการลงทุน ด้านการเกษตร 
ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม ด้าน
การบริการ และด้านอื ่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 

ปี ๖๖ จัดทำ 
ระบบข้อมลู 
ทดลองระบบ

และจัดทำข้อมูล
ฐานประชาชนท่ี

เข้าถึงระบบ 
  

๖๗-๗๐  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

๒๐ ต่อป ี

ร้อยละ ๒๐ ต่อป ี 
 

ร้อยละ ๒๐ ต่อป ี 
 

 

 

 

- เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่

ทันสมัยเพื่อที่จะสามารถรองรับการนำ

ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ กับผู้มสี่วนได้ส่วน

เสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ที่ปรึกษามีการปรับตัวช้ีวัดและค่า

เป้าหมายใหม่ รอพิจารณาร่วมกับ

หน่วยงานอีกครั้ง 

 

 

กลยทุธ ์
๖.๑.๑.๑ การบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านการประกอบธุรกจิ
แ ล ะ ก า ร ล ง ท ุ น  ด ้ า น
การเกษตร ด้านผลิตภัณฑ์
ชุมชน ด้านการท่องเที ่ยว 
ด ้านว ัฒนธรรม ด ้านการ
บร ิการ และด้านอื ่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่ามีประสิทธิภาพ 

***๑. ร้อยละความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการข้อมลู และเผยแพร่สู่
สาธารณะ 
 
 

 

 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 

 

นิยาม: 
ขั้นตอนที่ ๑ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการบรูณาการระบบ
ฐานข้อมูลด้านธรุกิจ การลงทุน และ
การท่องเที่ยวฯ (ร้อยละ ๒๐) 
ขั้นตอนท่ี ๒ มีการประชุม
คณะกรรมการฯ อย่างน้อยปลีะ ๓ ครั้ง 
(ร้อยละ ๒๐) 
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                                 ๒๔๑ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๓ ไดร้ับข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามที่คณะ
กรรมการฯ กำหนด (ร้อยละ ๒๐) 
ขั้นตอนที่ ๔ มีการนำข้อมูลที่ได้มา
รวบรวมและสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
(ร้อยละ ๒๐) 
ขั้นตอนที่ ๕ มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่าง
น้อย ๓ ช่องทาง ในทุก ๆ เดือน  
(ร้อยละ ๒๐) 
(นำคะแนนท่ีได้ในแตล่ะขั้นตอนมาบวก
รวมกัน ขั้นตอนท่ี ๑+ขั้นตอนท่ี ๒+
ขั้นตอนท่ี ๓+ขั้นตอนท่ี ๔+ขั้นตอนท่ี 
๕) 
หน่วยงานรับผิดชอบ: ทุกหน่วยงาน 

กลยุทธ ์
๖.๑.๑.๒ พัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้มีความสามารถ
ในการจัดการข้อมูล 
 

 
**๑. ร้อยละบคุลากรที่ผ่าน
การฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการ
บริหารจดัการข้อมลู ด้วย
หลักสตูรออนไลน์ ตามระดับ
ความเชี่ยวชาญ 

 
ร้อยละ ๘๐  

ของบุคลากรผ่าน
การอบรมระดับดี
ขึ้นไปแต่ละระดับ 

 
 

 
ร้อยละ ๑๐๐  

ของบุคลากรผ่าน
การอบรมระดับ
ดีขึ้นไปแตล่ะ

ระดับ 
 

 
ร้อยละ ๑๐๐  

ของบุคลากรผ่าน
การอบรมระดับดี
ขึ้นไปแต่ละระดับ 

 

 

หลักสตูรที่พัฒนาจะมีเนื้อหาหลาย

ระดับตามความเช่ียวชาญของบุคลากร 

 

ยังไม่ได้พิจารณาค่าเป้าหมายร่วมกัน 
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                                 ๒๔๒ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค ์
๖.๑.๒ พัฒนาการจ ัดการ
ทางด้านการผลิต การเงิน 
การตลาด และการบรรจุ
ภัณฑ์ที ่เกี ่ยวข้องกับสินค้า
เกษตร สินค้าอุตสาหกรรม
เกษตรและบริการสีเขียวในเขต
กรุงเทพมหานคร 

    ที่ปรึกษาเห็นควรให้ตัดตัวช้ีวัดเป้าประสงค์
ออก เนื ้อจากทับซ้อนกับตัวชี ้ว ัดระดับ 
กลยุทธ ์
 
 

 

 กลยุทธ ์
๖.๑.๒.๑ สนับสนุนความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับ
ใช ้ เคร ื ่องม ือทางการผลิต 
การเงิน การตลาด และการ
บรรจุภัณฑ์ในสินค้าเกษตร 
สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร 
และบร ิการส ี เข ียวในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
**๑. ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่าน
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการปรับใช้
เครื ่องมือทางการผลิต การเงิน 
การตลาด และการบรรจุภัณฑ์ใน
สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม
เกษตร และมีความรู้ที ่สามารถ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชนไ์ด้ 
 

 
ร้อยละ ๘๐  

ของบุคลากรผ่าน
การอบรมระดับด ี

 
 

 
ร้อยละ ๙๐ 

ของบุคลากรผ่าน
การอบรมระดับ

ด ี
 

 
ร้อยละ ๑๐๐  

ของบุคลากรผ่าน
การอบรมระดับด ี

 

 
ฐานการข้อมูลเกษตรกร คือ เกษตรกรที่
ลงทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 

กลยุทธ ์
๖.๑.๒.๒ สนับสนุนให้เกดิ
ความร่วมมือระหว่าง 
กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน 

 
***๑. มีการพัฒนาความร่วมมือ 
สร้างข้อตกลงความร่วมมือการ
พัฒนาร่วมกนั กับเครือข่าย

 
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ปีละ ๑ องค์กร / 

๑เขต 

 
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ปีละ ๑ องค์กร / 

๑เขต 

 
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปี
ละ ๑ องค์กร / ๑

เขต 

 
มีการพัฒนาความร่วมมือ สรา้งข้อตกลง
ความร่วมมือการพัฒนาร่วมกัน กับ

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๔๓ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
และหน่วยงาน รัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง 

ภาครัฐภาคเอกชน เพิ่มขึ้น อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

เครือข่ายภาครฐัภาคเอกชน เพิ่มขึ้น อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
(มีการออกแบบโครงการต่อเนื่องทีส่ามารถ
ดึงหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเข้ามาร่วม
กันพัฒนาด้านการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ) 
หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักพัฒนา 

เป้าประสงค ์
๖.๑.๓ สนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการและ
แรงงานฝีมือในกรุงเทพ มหา
นคร (skill labor) 

      

กลยทุธ์  
๖.๑.๓.๑ การพัฒนาทักษะใน
การประกอบอาชีพ 

***๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ผ่านการอบรมทักษะในการประกอบ
อาชีพเละและมคีวามรู้ทีส่ามารถ
นำไปใช้ใหเ้กิดประโยชนไ์ด ้
 

ร้อยละ ๘๐  
ของบุคลากรผ่าน
การอบรมระดับด ี

 

ร้อยละ ๙๐ 
ของบุคลากรผ่าน
การอบรมระดับ

ด ี
 

ร้อยละ ๙๐ 
ของบุคลากรผ่าน
การอบรมระดับด ี

 

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักพัฒนา 
 
หลักสูตรเป็นหลกัสูตรต่อเนื่อง 

 

เป้าประสงค ์
๖.๑.๔ ยกระดับ/พัฒนา
คุณภาพผลผลิตและ
บริการ  

***๑. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับตราผลติภณัฑ์
กรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Brand) ในระดับที่สูงขึ้น 

ร้อยละ ๕๐ ของ
ผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้
ระดบัสูงขึ้น 

 

ร้อยละ ๕๐ ของ
ผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้
ระดบัสูงขึ้น 

 

ร้อยละ ๕๐ ของ
ผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้
ระดบัสูงขึ้น 

 

๑. ร้อยละของผลติภณัฑ์ที่ได้รับตรา
ผลิตภณัฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Brand) ได้รับการพัฒนาในแต่ละระดับ
อย่างต่อเนื่อง 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๔๔ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
 
 

  **เพิ่มระดับผลิตภณัฑ ์
*** จำนวนผลิตภณัฑ์ที่ได้รับ 

กลยุทธ ์
๖.๑.๔.๑ สนับสนุนความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับ
ใช้เครื่องมือทางการผลติ 
การเงิน การตลาดและการ
บรรจภุัณฑ ์

**๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้เครื่องมือทางการผลิต 
การเงิน การตลาด และการ
บรรจุภัณฑ์ ในระดับดีมาก  

ร้อยละ ๘๐  
ของบุคลากรผ่าน
การอบรมระดับด ี

 
 

ร้อยละ ๘๐  
ของบุคลากรผ่าน
การอบรมระดับ

ด ี
 

ร้อยละ ๘๐  
ของบุคลากรผ่าน
การอบรมระดับด ี

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการอบรมมี
ความรู ้ความเข้าใจในการใช ้ เคร ื ่ องม ือ
ทางการผลิต การเงิน การตลาด และ
การบรรจุภัณฑ์ ในระดับดี 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักพัฒนาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๔๕ 

ตารางท่ี ๒๔ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๒ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค ์
๖.๒.๑ นักท่องเที่ยวมี
ความมั่นใจด้านความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ท่องเที่ยว 
 

***๑. ร้อยละความเช่ือมั่นด้าน
ความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในสัดส่วนท่ี
เท่ากันที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 

 

การเก็บแบบสอบถามผา่นระบบ
ออนไลน์ โดยพิจารณาจากนักท่องเที่ยว
ที่มีความเชื่อมั่นในระดับมากและมาก
ที่สุด 

 

กลยทุธ ์
๖.๒.๑.๑ การพัฒนา 
application เพื่อ สรา้ง
ความเช่ือมั่นดา้นความ
ปลอดภัยให้นกัท่องเทีย่ว 

***๑. ร้อยละของประชาชนท่ี
เข้าถึง application ด้าน
ความปลอดภัย  

ปี ๖๖ 
พัฒนาและ

ทดลองระบบ
application 
ด้านความ
ปลอดภัย 

 
๖๗-๗๐ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๘๐ ในแตล่ะปี
จากจำนวนผู้
เข้าใช้เดิม 

 
 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๘๐ ในแตล่ะปี

จากจำนวนผู้เข้า
ใช้เดิม 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๘๐ ในแตล่ะปี

จากจำนวนผู้เข้า
ใช้เดิม 

  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๔๖ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค ์
๖.๒.๒  อำนวยความสะดวก
และพร้อมรับนักท่องเที ่ยว
กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ
ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น 

      

กลยทุธ ์
๖.๒.๒.๑ จัดหาสิ่งอำนวยความ
สะดวกให ้น ั กท ่องเท ี ่ ยว 
สำหรับกลุ ่มคนพิการและ
ผู้สูงอายุ  

 
***๑. จำนวนการการปรับปรุง
อารยสถาปตัย (universal 
design) ที่เหมาะสมกับผู้
พิการและผู้สูงอาย ุ

 
๒ พื้นที่/เขต/ป ี

 
 

 

 
๒ พื้นที่/เขต/ป ี

 
๒ พื้นที่/เขต/ป ี

 
อารยสถาปตัย (universal design) 
เช่น ทางลาดสำหรับผู้พิการทาง
ร่างกาย พ้ืนผิวต่างสมัผสัสำหรับผูพ้ิการ
ทางการมองเห็น เป็นต้น 

 

 ***๒. จัดทำสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่รองรับการท่องเที่ยว
สำหรบันักท่องเที่ยวทุกกลุม่ ทั้ง
ในและต่างประเทศ 

๒ บริการ/เขต/
ปี 

 
 

๒ บริการ/เขต/ป ี ๒ บริการ/เขต/ป ี สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ป้าย
ประชาสมัพันธ์ภาษาต่างประเทศ เป็น
ต้น 

 

เป้าประสงค ์
๖.๒.๓ กรุงเทพมหานครมี
มาตรฐานด้านการบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่จะช่วย
อำนวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวในระดับสากล 
สามารถแข่งขันกับเมือง

      



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๔๗ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ท่องเที่ยวช้ันนำในภมูิภาค
อาเซยีนและเอเชียได้อย่าง
ภาคภูม ิ

กลยทุธ ์
๖.๒.๓.๑ พัฒนาระบบการ
จัดการ ข้อมลูด้านการ
ท่องเที่ยวทีส่ามารถอำนวย
ความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวในระดับสากล 
สามารถแข่งขันกับเมือง
ท่องเที่ยวช้ันนำในภมูิภาค
อาเซยีนและเอเชียได้อย่าง
ภาคภูม ิ

***๑. ร้อยละของประชาชนท่ี
เข้าถึง application ด้าน
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของ
กรุงเทพมหานคร  

ปี ๖๖ 
พัฒนา และ

ทดลอง
application 
ด้านฐานข้อมูล
การท่องเที่ยว 

 
๖๗-๗๐ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๘๐ ในแตล่ะปี
จากจำนวนผู้
เข้าใช้เดิม 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๘๐ ในแตล่ะปี

จากจำนวนผู้เข้า
ใช้เดิม 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๘๐ ในแตล่ะปี

จากจำนวนผู้เข้า
ใช้เดิม 

  

เป้าประสงค ์
๖.๒.๔ กรุงเทพมหานครมี
ผลติภณัฑ์ชุมชนทีม่ี
เอกลักษณ์และเป็นจดุขาย
ทางการท่องเทีย่วเป็นของ
ตนเอง 

      



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๔๘ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
กลยทุธ ์
๖.๒.๔.๑ มีการส่งเสรมิการ
เผยแพรผ่ลติภณัฑ์ชุมชน 
ผ่านการจดังานส่งเสรมิ
การตลาดท่องเทีย่วทั้งภายใน
และต่างประเทศ (Road 
Show/Trade Show) 

**๑. จำนวนการจัดกจิกรรมการ
เผยแพรผ่ลติภณัฑ์ชุมชน ผ่าน
การจดังานส่งเสรมิการตลาด
ท่องเที่ยวทั้งภายในและ
ต่างประเทศ (Road 
Show/Trade Show)  

๔ ครั้งต่อป ี ๔ ครั้งต่อป ี ๔ ครั้งต่อป ี   

เป้าประสงค ์
๖.๒.๕ แหล่งท่องเที่ยว
และ 
ทรัพยากร การท่องเที่ยว
ในพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานครได้รับ
การส่งเสริมพัฒนา 
อนุรักษ์และฟื้นฟู ให้มี
ศักยภาพพร้อมที่จะ
รองรับนักท่องเที่ยวได้
อย่างมีคุณภาพ 

      

กลยทุธ ์
๖.๒.๕.๑ ฟื้นฟูทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว และแหล่ง

***๑. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวมี
การพัฒนาหรือฟื้นฟูทรัพยากร
ด้านการท่องเที่ยว ให้มีศกัยภาพ

พัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยว ๑ 

แหล่ง 

พัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยว ๑ แหล่ง 

/เขต/ป ี

พัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยว ๑ แหล่ง 

/เขต/ป ี

  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๔๙ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ท่องเที่ยวเดมิใหม้ีศักยภาพ
พร้อมทีจ่ะรองรับ
นักท่องเที่ยวได้อยา่งมี
คุณภาพ 

พร้อมทีจ่ะรองรับนกัท่องเทีย่ว
ได้อย่างมคีณุภาพ 

/เขต/ป ี

กลยทุธ ์
๖.๒.๕.๒ ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัตศิาสตร์
ของเมอืงและศลิปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นพื้นที่หรือย่านเกา่ที่
มีความนา่สนใจ 

**๒. มกีารพัฒนาชุดข้อมูลและ
เผยแพร่ข้อมลูทางประวัตศิาสตร์
ของเมอืงและศลิปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นพื้นที่หรือย่านเกา่ที่มี
ความน่าสนใจ ผ่านช่องทาง
ออนไลน ์

๔ ครั้งตอ่ป ี ๔ ครั้งตอ่ป ี ๔ ครั้งตอ่ป ี แต่ละปจีะมีการจัดทำข้อมลูและ
เผยแพร่ (ไตรมาสละ ๑ ครั้ง) 

 

กลยุทธ์  
๖.๒.๕.๓ การส่งเสริม
ประชาสมัพันธ์องค์กร 
(Corporate Branding) 
และการส่งเสริมการตลาด
ของกรุงเทพมหานคร 

**๑. จัดกิจกรรมส่งเสรมิการ
ประชาสมัพันธ์ และการ
บริการดา้นการท่องเที่ยว
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) 

๒ กิจกรรม/ป ี ๒ กิจกรรม/ป ี ๒ กิจกรรม/ป ี *** การจัดกิจกรรมร่วมกับภาคี
เครือข่ายดา้นการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ  

 

เป้าประสงค ์
๖.๒.๖ หน่วยงานดา้นการ
ท่องเที่ยว 
มีศักยภาพในการ

***๑. ร้อยละการเข้าถึงระบบ 
application เพื่อบรหิาร
จัดการระบบฐานข้อมลูสำหรับ

๖๖  
พัฒนาระบบ
ทดลองใช้ และ
เก็บสถิติการใช้

การเข้าถึงเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๗๐ 

การเข้าถึงเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๘๐ 

 

 

  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๕๐ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ดำเนินงาน 
ด้านการท่องเที่ยวได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงเป็นองค์กรทีเ่ป็นที่
รู้จักของสาธารณชนด้านการ
ท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร
ในวงกว้าง 

บุคลากรที่เกีย่วข้องกับด้าน
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
One stop app 
 

งาน
application 

 
๖๗-๗๐ 

การเข้าถึง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

๕๐ 

 

กลยุทธ ์
๖.๒.๖.๑ พัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวของ
กรุงเทพ มหานครทั้งภายใน
และนอกหน่วยงานกรุงเทพ 
มหานคร มีความรู้ความ 
สามารถพร้อมที่จะปฏิบัติ
ภารกิจตามขอบเขตงาน 

***๑. ร้อยละของบุคลากรใน
ด้านการท่องเที่ยวของ
กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการ
เสรมิสร้างองค์ความรู้และ
ทักษะ ผ่านระบบออนไลน์   

ร้อยละ ๘๐  
ของบุคลากร
ผ่านการอบรม

ระดับด ี
 

ร้อยละ ๘๐  
ของบุคลากรผ่าน
การอบรมระดับด ี

 

ร้อยละ ๘๐  
ของบุคลากรผ่าน
การอบรมระดับด ี

 

หลักสตูรการอบรมมีหลายระดับ ซึ่ง
บุคลากรเมื่อผ่านการอบรมในระดบั
แรก จะต้องเข้าสู่การอบรมในระดบั
ถัดไป 

 

 ***๒. ร้อยละของบุคลากร
นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่
ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการ
ให้บริการด้านท่องเที่ยว
พื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์   

ร้อยละ ๘๐  
ของบุคลากร
ผ่านการอบรม

ระดับด ี
 

ร้อยละ ๘๐  
ของบุคลากรผ่าน
การอบรมระดับด ี

 

ร้อยละ ๘๐  
ของบุคลากรผ่าน
การอบรมระดับด ี

 

หลักสตูรการอบรมมีหลายระดับ ซึ่ง
บุคลากรเมื่อผ่านการอบรมในระดบั
แรก จะต้องเข้าสู่การอบรมในระดบั
ถัดไป 

 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๕๑ 

ตารางท่ี ๒๕ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค์ 
๖.๓.๑. กรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์กลางการจัด
ประชุมนิทรรศการ  
การแสดงสินค้า และการ
ท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรง
บันดาลใจหรือ 
การให้รางวัลแก่พนักงาน 
(MICE) 

      

กลยุทธ์ 
๖.๓.๑.๑ สร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดประชุมนิทรรศการ  
การแสดงสินค้า และการ
ท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรง
บันดาลใจหรือการให้รางวัล
แก่พนักงาน (MICE) 

***๑. จำนวนกิจกรรมที่ กทม. 
ทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เกี่ยวกับการประชุมหรือ
นิทรรศการ ระดับนานาชาติ 
อำนวยความสะดวกในการจดั
กิจกรรม mice ภายใต้
ทรัพยากรและข้อกฎหมายของ 
กทม. 

๓ กิจกรรม/ป ี
 

๓ กิจกรรม/ป ี
 

๓ กิจกรรม/ป ี
 

*** การจัดกิจกรรมร่วมกับภาคี
เครือข่ายดา้นการจดัประชุม 
นิทรรศการ ระดับนานาชาต ิ

 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

                            ๒๕๒ 

๕.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาความเป็นมืออาชีพของระบบบริหารและความคล่องตัวในการจัดการเมือง 

 ภายใต้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๗ มิติของ
การบริหารการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของระบบบริหารและความคล่องตัวในการจัดการเมือง เปรียบเสมือน
กับกลไกหลักที่มีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ในภาพรวม ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา การ
บริหารจัดการภายในทั้งประเด็นกฎหมาย การบริหารจัดการแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและ
งบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครมีระบบการทำงานแบบ Siloed Organization  
นั่นคือ การทำงานในลักษณะแยกส่วน การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือองค์ความรู้ระหว่างกันมีค่อนข้างน้อย อีกทั้ง 
ไม่มีการเชื่อมโยงหรือทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน  ขาดการบูรณาการและการทำงาน
ร่วมกันของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำ เร็จ  ฉะนั้นเพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
สามารถเป็นกลไกในสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพได้  กรุงเทพมหานครจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
ในการบริหารไปสู่องค์กรที่เน้นความว่องไว คล่องตัว และขับเคลื่อนการทำงานด้วยนวัตรรม (Agility and 
Innovation Culture) กล่าวคือ จะต้องมุ่งเน้นการสร้างแนวทาง วิธี กระบวนการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาหรือ
ปรับปรุงรูปแบบการบริการจัดการภายในให้มีความคล่องตัว ทั้งนี้ยังรวมถึงมีการปรับวิธีการทำงาน แนวคิด 
และระบบคิดภายในองค์กรให้สามารถสร้างนวัตกรรม และทำงานบนความคล่องตัวได้ อีกทั้งมุ่งเน้นการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญหาด้านการทำงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบัน
สามารถดำเนินการได้สะดวก รวดเร็ว และให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า จึงเป็นที่มาและเหตุผลของการปรับชื่อของ
ยุทธศาสตร์ อันเป็นการสื่อความหมายของการบริหารจัดการที่คล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยปรับจาก 
“มหานครบริหารจัดการ” ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการเพื่อให้มีมประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว เป็น “มหา
นครการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของระบบบริหารและความคล่องตัวในการจัดการเมือง”  ซึ่งจะทำให้การ
ดำเนินการและการบริหารจัดการเมืองของกรุงเทพมหานครมีการปรับตัวและสามารถขับเคลื ่อนแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ไปสู่เป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ภายใต้การสนับสนุนของ
การบริหารแบบมืออาชีพและมีขความคล่องตัวในการจัดการเมือง 
 จากการประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ ๗ ในประเด็นของการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
พัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและบริบท สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
สามารถจำแนกลักษณะตัวชี้วัด ๓ ลักษณะ ได้ดังต่อไปนี้  

กลุ่มที่ ๑ ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่าเป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐   ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนสาระ ทิศทางของตัวชี้วัดไปจากเดิมมากนัก มีเพียงการปรับค่าเป้าหมายเดิม ของปี ๒๕๖๕-๒๕๗๕ 
และต่อยอดค่าเป้าหมายเพิ่มเติมไปยังปี ๒๕๘๐ ใหม่ ซึ่งตัวชี้วัดในกลุ่มนี้เป็นตัวชี้วัดที่สามารถตอบสนองต่อการ
เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นมืออาชีพของระบบบริหารและความคล่องตัวในการจัดการเมือง เช่น ร้อยละ
ความสำเร็จของภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่มีการขับเคลื่อนผ่านความร่วมมือจากการดำเนินงานของเครือข่าย ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดที่ผลักดันให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันผ่านเครือข่าย หรือร้อยละของความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อภาพลักษณ์ของทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในด้านความเป็นมืออาชีพ และคุณธรรม ซึ่ง



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

                            ๒๕๓ 

เป็นตัวชี้วัดในระดับเป้าประสงค์ที่เป็นผลจากกลยุทธ์ที่ผลักดันให้การทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมี
ความเป็นมืออาชีพ เป็นต้น 

กลุ่มที่ ๒ ตัวชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา  ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่มีการตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานและที่ปรึกษาว่าจะการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมทั้งสาระ ทิศทาง 
และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถปรับตัวและสามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ไปสู่เป้าหมายได้ เช่น ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plan) ซึ่งตัวชี้วัดนี้จะช่วยผลักดันให้การบริหารแผนมีระบบการ
จัดการที่เป็นระบบ สามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ หรือร้อยละของจำนวนตำแหน่งว่างใน
ภาพรวมของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งตัวชี้วัดนี้หน่วยงานได้เสนอให้ทางที่
ปรึกษาพิจารณา เนื่องจากกรุงเทพมหานครยังมีข้อจำกัดและความล่าช้าในการสรรหาบุคลากรเพื่อทดแทน
ตำแหน่งที่ว่าง โดยที่ปรึกษาเห็นสมควรให้การพัฒนาในประเด็นดังกล่าว จึงได้มีความเห็นร่วมกันในการ
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเพ่ือให้การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครมีความต่อเนื่อง เป็นต้น 

กลุ่มที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่ยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ อันเนื่องมาจากท่ีปรึกษามุ่ง
ให้ตัวชี้วีดสามารถผลักให้เกิดของการบริหารการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของระบบบริหารและความคล่องตัว
ในการจัดการเมืองจึงได้มีการปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ซึ่งยังไม่ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงาน เช่น ร้อยละ
ความสำเร็จของการนำผลการประเมินมาพัฒนา/ ปรับปรุงการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ปรึกษา
เห็นควรว่าทุกโครงการที่มีความต่อเนื่องจะต้องมีการนำเอาผลการประเมินมาพัฒนา/ ปรับปรุงการดำเนินงาน
ทั้งหมด หรือร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารผลงาน ที่ปรึกษาเห็นควรให้มีการดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.๒๕๗๐ หรือร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร  ที่ปรึกษาได้มีความเห็นเพ่ิมเติมจากตัวชี้วัดว่าควรมีการวัดความพึงพอใจของผู้ที่ใช้ระบบ 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป เป็นต้น 
 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๕๔ 

ตารางท่ี ๒๖ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ๗.๑ กฎหมาย 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ัง
ที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

เป้าประสงค ์
๗.๑.๑ กรุงเทพมหานครมี
กฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร
ใหม่ 

**๑) ทบทวนกฎหมาย 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง และ
แนวทางปฏิบัติของ
กรุงเทพมหานคร  

๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ 
ทบทวน

พระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบริหาร
ราชการกรงุเทพ 
มหานคร พ.ศ.

๒๕๒๘ 

ประสานทบทวน
ภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง
กับหน่วยงานต่าง 
ๆ ตามระเบียบ
บริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.๒๕๒๘ 

 

 ตัวชี ้ว ัดที ่ม ีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที ่ปรึกษา
ปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดใหม่ในลักษณะ
ของกิจกรรมในแต่ละช่วงปีที่ดำเนินการ 
โดยพิจารณาจากพันธกิจของหน่วยงาน  

 

๒๕๖๙ – ๒๕๗๐ 
จัดทำข้อเสนอการ
ทบทวน พ.ร.บ. 
ระเบยีบบริหาร
ราชการกรงุเทพ 

มหานคร  
พ.ศ.๒๕๒๘ 

 **๒) ตราหรือประกาศใช้
ข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่งที่
เกี่ยวกับกระบวนการทาง
กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ
ของกรุงเทพมหานครให้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลง 

ออกแบบและเสนอ
แนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไข

ข้อบัญญัติ/ระเบียบ
ทีส่อดคล้องกับการ

เปลีย่นแปลง 

ประกาศใช้/
ทบทวนประกาศ

ข้อบัญญัติ 
ระเบียบ คำสั่ง และ
แนวทางปฏิบตัิของ
กรุงเทพมหานคร 

 ตัวชี ้ว ัดที ่ม ีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที ่ปรึกษา
ปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดใหม่ในลักษณะ
ของกิจกรรมในแต่ละช่วงปีที่ดำเนินการ 
โดยกำหนดต ัวช ี ้ ว ัดท ี ่ม ีการต ่อยอด
กิจกรรมในแต่ละช่วงปีท่ีดำเนินการ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๕๕ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ัง
ที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 *๓) แก้ไขปรับปรุงระเบยีบ 
ข้อบัญญัติใหส้อดรับกับภารกิจ
ของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร  

ทบทวนและ
ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบัญญัต/ิ
กฎหมายที่

สอดคล้องกับ
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบัญญัต/ิ
กฎหมายที่

สอดคล้องกับ
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

กฎหมาย 
ข้อบัญญัติใหม่ที่
สอดคล้องกับ
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

ตัวชี ้ว ัดที ่คงเดิมที ่ม ีการเพิ ่มเติมค่า
เป้าหมายไปยังปี พ.ศ. ๒๕๘๐ 
หมายเหตุ 
สำน ักตามภารก ิจต ้องทบทวนแก ้ ไข
ปรับปรุงระเบียบ ข้อบัญญัติให้สอดรับกับ
ภารกิจของหน่วยงาน และสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ควรทำ
แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ และช่วง ๖๖-๗๐ 
จัดการกับของเก่า 

 

เป้าประสงค ์
๗.๑.๒ ปรับปรุงโครงสร้าง
ของหน่วยงานด้านกฎหมาย
ให้สามารถทำหน้าที่
ให้บริการทางกฎหมายแก่
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
และหน่วยงาน

**๑) ปรับปรุงการทำงานของ
หน่วยงานทางกฎหมาย ให้
เป็นหน่วยงานท่ีวางหลักเกณฑ์  
แนวทางการใช้และตีความ
กฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ 
คำสั่ง และแนวทางปฏิบตัิของ
กรุงเทพมหานคร  

ปี ๒๕๖๖  
ปรับปรุงการทำงาน
ของสำนักงาน
กฎหมายและคดี 
(Reorganize) 

หน่วยงาน 
ทางกฎหมาย
สามารถวาง

หลักเกณฑ์ แนว
ทางการใช้และ
ตีความกฎหมาย

ของ
กรุงเทพมหานคร 

หน่วยงาน 
ทางกฎหมาย
สามารถวาง
หลักเกณฑ ์

แนวทางการใช้และ
ตีความกฎหมาย

ของ
กรุงเทพมหานคร 

ตัวชี ้ว ัดที ่ม ีการปร ับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา โดย
มีการปรับค่าเป้าหมายใหม่ และกำหนดค่า
เป้าหมายในลักษณะที่ต่อยอดกันในแต่ละ
ช่วงปีท่ีดำเนินการ  
หมายเหตุ ในช่วงของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ เป็นการปรับปรุงการทำงานและ
ปรับโครงสร้างการทำงานของสำนักงาน

 

ปี ๒๕๖๗–๒๕๖๘ 
ปรับปรุงกับระเบียบ
และกฎหมาย 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๕๖ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ัง
ที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

กรุงเทพมหานครได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

ปี ๒๕๖๙ – ๒๕๗๐  
ปรับโครงสร้างการ
ทำงานของสำนักงาน
กฎหมายและคดี 

กฎหมายและคดี ให ้สามารถปร ับปรุง
ระเบียบและกฎหมาย เพื่อวางแนวทางใน
การรวบรวมข้อมูลทางกฎหมาย เพื่อใช้วาง
ห ล ั ก เ ก ณ ฑ์   
แนวทางการใช้และตีความกฎหมายของ
กรุงเทพมหานคร 

 **๒) พัฒนาคณุภาพงานบรกิาร
ด้านกฎหมาย  

ร้อยละ ๖๐ ของ
ความพึงพอใจอยู่

ที่ระดับ ๕  

ร้อยละ ๘๐ ของ
ความพึงพอใจอยู่

ที่ระดับ ๕ 

ร้อยละ ๙๐ ของ
ความพึงพอใจอยู่ที่

ระดับ ๕ 
และดำเนินการ
ทบทวนจากแบบ
ประเมินอย่างน้อย 
๑ เรื่องที่ไม่ซ้ำกับ
ปีก่อนหน้าในทุกปี 

ตัวชี ้ว ัดที ่ม ีการปร ับตามข ้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา โดยมี
การปรับค่าเป้าหมายใหม่ 
หมายเหตุ  
ในการพัฒนาค ุณภาพงานบร ิการด ้าน
กฎหมาย ให้มีการทบทวนการดำเนินงานจาก
แบบประเมินและดำเนินการปรับปรุงอย่าง
น้อยปีละ ๑ เรื ่อง ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

 

 **๓) เสริมสร้างองค์ความรู ้ทาง
กฎหมายที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ 

จัดใหม้ีกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
และใช้กรณศีึกษา
ที่เกี่ยวข้องกบัข้อ

กฎหมายของ
กรุงเทพมหานคร

จัดใหม้ีกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
และใช้กรณศีึกษา
ที่เกี่ยวข้องกบัข้อ

กฎหมายของ

จัดใหม้ีกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
และใช้กรณศีึกษา
ที่เกี่ยวข้องกบัข้อ

กฎหมายของ

เป็นตัวชี ้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา โดยมี
การรวบตัวชี ้วัดที่ ๕ และ ๖ มารวมอยู่ใน
ตัวช้ีวัดที่ ๓ โดยใช้ค่าเป้าหมายเดียวกัน 
หมายเหตุ  เสร ิมสร ้างองค ์ความร ู ้ทาง
กฎหมาย เช่น 

 

จัดอบรมบุคลากรทางกฎหมาย 
หร ือนิต ิกรในการนำกฎหมาย
ระดับชาติมาใช้ในท้องถิ ่น และ



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๕๗ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ัง
ที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

การบังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

อย่างน้อย 
ปีละ ๑ ครั้ง 

กรุงเทพมหานคร
อย่างน้อย 

ปีละ ๑ ครั้ง 

กรุงเทพมหานคร
อย่างน้อย 

ปีละ ๑ ครั้ง 

๑) กฎหมายที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม  
๒) ความสอดคล้อง/การพิจาณาข้อบัญญัติ 
๓) ดำเนินการรวบรวมกรณีศึกษาในประเด็น
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร 

เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ของบ ุคลากรทางกฎหมายให้
สามารถเป็นนักกฎหมายที ่ร ่าง
กฎหมายหรือให้คำแนะนำในการ
ร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติได้อย่างมือ
อาชีพ และสามารถให้คำแนะนำ
บุคลากรทางกฎหมายที่สังกัดสำนัก
หร ือเขตของกร ุ งเทพมหานคร 
รวมท ั ้ งพ ัฒนาบ ุ คลากรทาง
กฎหมาย 

 **๔) พัฒนาศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
กลางท ี ่ สน ับสน ุนหน ่วยงาน
เจ้าหน้าที ่

จัดหมวดหมู่ของ
กฎหมายทั้งในส่วน
ของกฎหมายของ

กรุงเทพ 
มหานครและ
กฎหมายของ

หน่วยงานภายใน
ของกรุงเทพ 

หมวดหมู่ของข้อมูล
ทางกฎหมายที่มี

ความครบถ้วนและ
สามารถให้บริการ/

สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได ้

จัดทำกรณีศึกษาใน
การพิจารณาคดี 
สังเคราะห์คดตี่าง 

 ๆและการแก้ไข
ปัญหาในกรณี

พิพาท 

เป็นตัวชี ้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของ
หน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา โดย
เสนอให้มีการจัดทำศูนย์ข้อมูลทางกฎหมาย
ของกรุงเทพมหานคร ในลักษณะของศูนย์
ข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
ของกรุงเทพมหานคร 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๕๘ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ัง
ที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

มหานคร และจัดทำ
ผังเช่ือมโยง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๕๙ 

ตารางท่ี ๒๗ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ๗.๒ การบริหารและประเมินผลแผน 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ัง
ที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

๗.๒.๑ การสร้างความ
ร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การ
พัฒนากรุงเทพมหานคร 

  
 

 
 

   

กลยุทธ ์
๗.๒.๑.๑ การสร้างความ
ร่วมมือในการบริหาร
แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร และแผน
แม่บทต่างๆ และแผน
เฉพาะด้าน 

**๑. จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อน
ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์

รอหารือ
หน่วยงาน 

รอหารือหน่วยงาน รอหารือหน่วยงาน เป็นตัวช้ีวัดที่มาจากความเห็นของ
หน่วยงาน ยังไม่มีค่าเป้าหมาย 
เนื่องจากยังไม่สามารถหาข้อมูลฐาน
เดิมของการดำดเนินงานของ สยป.ได ้

 

*๒. ร้อยละความสำเร็จของ
ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ทีม่ีการ
ขับเคลื่อนผ่านความร่วมมือ
จากการดำเนินงานของ
เครือข่าย 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ คงเดิมเพิ่มแค่ค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ ์
๗.๒.๑.๓ การขับเคลื่อน
แผนงานบูรณาการภารกิจ
เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

 
*๑. จำนวนแผนงานท่ีมีการบูร
ณาการร่วมกันหน่วยงานตา่ง 
ๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
(จำนวนแผนงานต่อประเด็น
ยุทธศาสตร์)  
 

 
๒ 
 

 
๒ 
 

 
๒ 

 
คงเดิมเพิ่มแค่ค่าเป้าหมาย 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๖๐ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ัง
ที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 **๒. ร้อยละความสำเรจ็ใน
การขับเคลื่อนแผนงานบูรณา
การภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การ
พัฒนากรุงเทพมหานคร 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ตัวช้ีวัดที่เพิ่มเตมิจากความเห็นของ
หน่วยงานและทางที่ปึกษาเห็นชอบ  
นิยาม ความสำเรจ็ในการขับเคลื่อน
แผนงานบูรณาการภารกิจเชิง
ยุทธศาสตร์? 

 

เป้าประสงค ์
๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการ
บริหารแผนและการ
ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

    -   

กลยทุธ ์
๗.๒.๒.๑ การพัฒนาระบบ
การบรหิารจดัการ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
(BMA Digital Plan)  

**๑. ร้อยละความสำเรจ็ใน
การพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (BMA 
Digital Plan) 

N/A N/A N/A เป็นตัวช้ีวัดที่มาจากความเห็นของ
หน่วยงาน ยังไม่มีค่าเป้าหมาย 
เนื่องจากยังไม่สามารถหาข้อมูลฐาน
เดิมของการดำดเนินงานของ สยป.ได ้

 

กลยุทธ ์
๗.๒.๒.๒ การผลักดันผลการ
ประเมินเพื่อเพิม่
ประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

***๒. ร้อยละความสำเร็จของ
การนำผลการประเมินมา
พัฒนา/ ปรับปรุงการ
ดำเนินงานของ
กรุงเทพมหานคร 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ ๑๐๐ นับเฉพาะโครงการต่อเนื่องเท่านั้น  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๖๑ 

ตารางท่ี ๒๘ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค์ ๗.๓.๑  
การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของ
กรุงเทพมหานครใหม้ี
ทักษะ ความรู้
ความสามารถ มีความเป็น
มืออาชีพท่ีเหมาะสมกับ
การบริหารมหานครและ
เป็นผู้มีคณุธรรมและ
จริยธรรม 
 
 

 
***๑) ความสำเรจ็ในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครตาม 
หลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็น 
มืออาชีพ 
 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 

 
ร้อยละ ๙๐ 

 

  
หน่วยงานเห็นควรคงเปา้ประสงคแ์ละ
ตัวช้ีวัดนี้ไว้" 
ที่ปรึกษาเห็นควรตัดทิ้ง 
 

 

*๒) ร้อยละของความเช่ือมั่น 
ของประชาชนต่อภาพลักษณ ์
ของทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครในด้าน 
ความเป็นมืออาชีพ และคณุธรรม 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 

 
ร้อยละ ๙๐ 

 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

คงเดิมเพิ่มแค่ค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ ์
๗.๓.๑.๑ พัฒนาสมรรถนะ
ของทรัพยากรบุคคล ให้มุ่ง
สู่ความเป็นมืออาชีพ" 

 
***๑. ร้อยละของสายงานที่มี
การพัฒนาสมรรถนะประจำ
สายงาน (Functional 
competency) 
 

 
ร้อยละ ๕๐ 
ของสายงาน 
ที่มีการพัฒนา 

สมรรถนะ
ประจำ 
สายงาน 

 
ร้อยละ ๗๐ 
ของสายงาน 
ที่มีการพัฒนา 

สมรรถนะประจำ 
สายงาน 

 
ร้อยละ ๙๐ 
ของสายงาน 
ที่มีการพัฒนา 

สมรรถนะประจำ 
สายงาน 

 
ตัวช้ีวัดมีการเสนอปรับจากหน่วยงาน 
ที่ปรึกษาไดม้ีความเห็นเพิ่มเติมและมี
การปรับตัวช้ีวัดและคา่ป้าหมาย  
 
นิยาม จำนวนสายงานที่ม ี
การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๖๒ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
 ***๒. ร้อยละความสำเร็จของ

การพัฒนาสมรรถนะบคุลากร
ประจำสายงาน (Functional 
competency) 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๑๐๐ ที่ปรึกษามีความเห็นว่าการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรประจำสายงาน
จะต้องมีการพัฒนาทุกปีและเพิ่ม
จำนวนขึ้นเรื่อยๆ  

 

๗.๓.๑.๒ สำรวจและ
ประเมินศักยภาพกำลังคน
ของกรุงเทพมหานครตาม 
หลักสมรรถนะ 
 

***๑. ร้อยละความสำเร็จของ 
การสำรวจและประเมิน
ศักยภาพกำลังคนของ 
กรุงเทพมหานครตาม 
หลักสมรรถนะ  

ร้อยละ ๗๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 
 

(ย้ายมาจาก ๗.๓.๒.๒) 
* ท ี ่ปร ึกษาไม ่แน ่ ใจว ่าหน ่วยงาน
ต้องการจะดำเนินการอะไร ต้องการ
ความเห็นจากหน่วยงานเพิ่มเติม 

 

๗.๓.๑.๓ พัฒนาการ
ให้บริการของ
กรุงเทพมหานครใหม้ี
คุณภาพ    

**๑. ร้อยละความสำเรจ็ของ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ นิยาม : ผลรวมของจำนวนหน่วยงานท่ี
มีการพัฒนาคณุภาพ 
การให้บริการไดต้ามเกณฑ์ที่
กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานภาครัฐ
กำหนด หารด้วยจำนวนหน่วยงาน
ทั้งหมดที่ทำการพัฒนา คูณด้วย ๑๐๐ 

 

๗.๓.๑.๔ ส่งเสริมด้าน
คุณธรรมความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
ตามหลักธรรมาภิบาลและ
ส่งเสริมให้

**๑. ร้อยละผลคะแนนในการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ วัดจากการประกาศผลการประเมนิจาก
สำนักงาน ป.ป.ช. ในแต่ละ
ปีงบประมาณ โดยต้องมีการดำเนนิการ
ประสานทุกหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครรับผดิชอบในแต่ละ
ข้อมูล) 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๖๓ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
กรุงเทพมหานครมี
ภาพลักษณ์ทีด่ีขึ้น 

ทั้งนี้ทางหน่วยงานไม่สามารถ
ดำเนินการเพื่อบรรลุ ร้อยละ ๑๐๐ ได้
ด้วยข้อจำกัดบางอย่าง ทั้งนี้ขอรักษา
มาตรฐานเดิมไว ้

เป้าประสงค์ 
๗.๓.๒.ทบทวนและ
ปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง 
และโครงสร้างอัตรากำลัง 
ให้มีความเหมาะสมและ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

 
*๑. ร้อยละของความสำเร็จ
ของการทบทวนและปรับปรุง
กรอบอัตรากำลัง และ
โครงสร้างอัตรากำลังให้มีความ
เหมาะสมและรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
ร้อยละ ๙๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
เห็นควรคงเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายไว้ตามเดิม 
(ช่วยขยายวิธกีารวัดผล) 

 

๗.๓.๒.๑ ปรับโครงสร้าง
และอัตรากำลังให้มีขนาด
ที่เหมาะสม 

**๑. ร้อยละความสำเรจ็ของ
โครงสร้างและกรอบ
อัตรากำลังที่ได้รับการปรับปรุง
ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

 
ร้อยละ ๘๐ 

 
ร้อยละ ๙๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

นิยาม  :   ขนาดที่เหมาะสม หมายถึง 
ขนาดของโครงสร้างของหน่วยงาน 
ที่สอดคล้องกับภารกจิที่ได้รับ 

 

๗.๓.๒.๒ การบริหาร
จัดการกำลังคนเพื่อรองรับ
การเปลีย่นแปลง และ
ควบคุมค่าใช้จ่ายด้าน
บุคคลของ

**๑.  ร้อยละของจำนวน
ตำแหน่งว่างในภาพรวมของ
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร 
อยู่ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

ร้อยละ ๗ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๓ (หมายเหตุ :  
ผลสำรวจในปีงบ-ประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ พบว่า สัดส่วนของจำนวน
ตำแหน่งว่าง 
ในภาพรวมของ กรุงเทพมหานคร 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๖๔ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
กรุงเทพมหานครให้อยู่ใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสม 

เมื่อเปรยีบเทียบกับกรอบอตัรากำลัง 
คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๗) 

 *๒. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี
การใช้กำลังคนประเภทอ่ืน
หรือใช้วิธีการจ้างงานรูปแบบ
อื่นดำเนินการเพื่อทดแทน
ข้าราชการ 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๙๐   

๗.๓.๓ การพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว และ
สนับสนุนการบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร 

***๑) ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี่อระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ นิยาม : ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 
ความพึงพอใจในประเด็นเรื่อง 
การสรรหาบุคคล การบริหารผลงาน 
และการปรับปรุงระบบงาน  
คูณ ๑๐๐  หารด้วยระดบัคะแนนความ
พึงพอใจสูงสุด 

 

๗.๓.๓.๑ พัฒนาระบบการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคล
ให้มีความคล่องตัวและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

**๑. ร้อยละของตำแหน่งที่
สามารถสรรหาบุคลากรได้
เพียงพอกับอัตราว่างภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด  

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ นิยาม  การพัฒนาระบบการสรรหาและ
เลือกสรรให้มีความคล่องตัวด้วยการ
ปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องให้สอดรับกับการเพิ่มช่อง
ทางการสรรหาและเลือกสรรที่
หลากหลาย เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการสรรหาด้วยการ
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หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๖๕ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
ปรับปรุงระบบงาน ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลา ดำเนินการ รวมถึงนำ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้พัฒนา
ระบบการสรรหาและเลือกสรรของ
กรุงเทพมหานครให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถดึงดดู 
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบ
ราชการ 

๗.๓.๓.๒ พัฒนาระบบการ
บริหารผลงาน 

***๑.  ร้อยละความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบการบรหิาร
ผลงาน 

ร้อยละ ๑๐๐   นิยาม : ผลรวมของความสำเร็จในการ
ดำเนินการในแต่ละขั้นตอนดังน้ี 
ร้อยละ ๒๐ : ออกแบบระบบ 
ร้อยละ ๔๐ : นำเสนอ อ.ก.ก./ก.ก. 
ร้อยละ ๖๐ : จดัทำคู่มือและสร้าง 
ความเข้าใจ 
ร้อยละ ๘๐ : นำร่องการนำระบบไปใช้
ปฏิบัติงาน และประเมินผลเพื่อแกไ้ข 
ร้อยละ ๑๐๐ : ขยายผลสู่การปฏบิัติ
จริง 

 

๗.๓.๓.๓ ปรับปรุง
ระบบงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ

ร้อยละของจำนวนระบบงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีการ

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ นิยาม : จำนวนระบบงานท่ีม ี  
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หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๖๖ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
หน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ปรับปรุง/พัฒนาแล้วเสร็จและ
นำไปใช้งานได้จริง ** 

การปรับปรุง/พัฒนาแล้วเสรจ็และ
นำไปใช้งานได้จริง หารด้วยจำนวน
ระบบงานตามแผนท่ีกำหนด x ๑๐๐ 
 
 

เป้าประสงค์ 
๗.๓.๔ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานคร 
ให้มีประสิทธิภาพ 

 
***๑.  ร้อยละของหน่วยงานท่ี
เข้าถึงข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคลและนำไปใช้ประโยชน์
ได ้

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

" 
ปรับชื่อเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดที่ ๑) 

ให้สั้น กระชับ และเหมาะสมกับภารกิจ
ของกรุงเทพมหานคร ตัวช้ีวัด  

โดยค่าเป้าหมายคงเดมิ" 

 

๗.๓.๔.๑ พัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านทรัพยากร
บุคคลของ
กรุงเทพมหานคร 
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

**๑.  ร้อยละความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรบคุคลของ
กรุงเทพมหานคร 
ให้สามารถใช้งานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

ร้อยละ ๑๐๐ 
(กรุงเทพฯมีระบบ
สารสนเทศด้าน

ทรัพยากรบุคคลที่
สามารถนำไปใช้งาน

ได้จริง) 

ประเมินจากความ

พึงพอใจของ

ผู้ใช้งาน 

   

 ***๒. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร  

 ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละของผู้ใช้ระบบฯ ที่มีความ
คิดเห็นในระดับ ๔ และ๕ จากการเก็บ
แบบสอบถามทั้งหมดในการพัฒนา
ต่อไปได ้
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      ๒๖๗ 

ยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๔ การคลังและงบประมาณ 
 เนื่องจากยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป็นยุทธศาสตร์ย่อยที่มีแนวคิดและความ
เฉพาะตัวสุง จึงได้มีการอธิบายถึงแนวคิดแยกออกจากภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ ๗ ซึ่ง แนวคิดที่สำคัญของ
ยุทธศาสตร์ย่อยนี้ที่จะก้าวไปให้ถึง คือ ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) ซึ่งเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนสามารถเข้ามาหารือ ถกเถียง มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การจัดลำดับความสำคัญของ
การใช้จ่ายด้านงบประมาณ การควบคุม และการกำหนดนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ ระบบงบประมาณดังกล่าวจะ
ช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินการ การจัดทำงบประมาณ สร้างความรับผิดรับชอบ (Accountability) 
ต่อประชาชนในพ้ืนที ่
 การดำเนินงานที่ผ่านมาของยุทธศาสตร์นี้ ในการปรับตัวชี้วัดครั้งที่ผ่านมา ที่ปรึกษาได้มุ่ง เน้นในเรื่อง
ของ (๑) ความสามารถในการบริหารงบประมาณซึ่งครอบคลุมทั้งด้านรายรับรายจ่าย การมีระบบข้อมูลทาง
การเงินที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงทางการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงาน
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งมีการใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมมาประกอบเพื่อประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายในด้านต่าง ๆ (๒) การพัฒนามาตรฐาน แนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี การตรวจสอบ
ภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี 
งบประมาณ การตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง และ (๓) การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองโดยงบประมาณเชิงรุก 
ครอบคลุมถึงการวางแผนงบประมาณที่เหมาะสมกับกิจกรรม ระยะเวลา การลงทุน การวางแผนครุภัณฑ์ การ
ซ่อมบำรุง ตลอดจนการวางแผน และบริหารจัดการหนี้ที่ดีเพื่อการลงทุน (๔) การสร้างการมีส่วนร่วมโดยการ
สร้างระบบความรับผิดรับชอบ (accountability) ทางการเงินการคลัง และการให้ผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมในการ
ดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม จากการประเมินถึงตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องซึ่งมีจำนวนมากและบางตัวชี้วัดอาจเป็นตัวชี้วัด
ที่เป็นภาระงานประจำของหน่วยงาน ตัวชี้วัดอาจไม่ได้สื่อถึงการดำเนินการเชิงรุก และอาจมีความทับซ้อนกัน
ของตัวชี ้วัดในหลาย ๆ ประเด็น และอาจขาดกระบวนติดตามเพื ่อกำกับให้การดำเนินงานบรรลุผลตาม
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่มีการตั้งไว้ 

ดังนั้น สิ่งสำคัญท่ีอาจต้องนำมาประกอบการตัดสินใจปรับปรุงตัวชี้วัดนี้จึงเป็นเรื่องของสภาพปัญหาให้
การดำเนินการด้านการคลัง งบประมาณ และการจัดหารายได้ ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้  

1) ประเด็นเรื่องการหารายได้ เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมีการกู้เงินลงทุน ทำให้
ต้องมีการปรับปรุงการหารายได้ให้มีเพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในเรื่องของกฎหมายที่ไม่
เอ้ืออำนวยให้สามารถจัดเก็บรายได้ได้ดั่งเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน อีกท้ังกระบวนการที่
จะให้ประชาชนเข้ามาเสียค่าธรรมเนียมนั้นยังมิได้รับการปรับปรุงให้เกิดความสะดวก นอกจากนี้ 
กทม. ยังเผชิญกับปัจจัยภายนอกด้านนโยบายที่อาจเป็นข้อจำกัดในการจัดเก็บรายได้ ซึ่งในระดับ
ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้มากไปกว่าระดับในปัจจุบัน  
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      ๒๖๘ 

2) การพัฒนารายได้ประเภทใหม่ ๆ เนื่องจากรายการภาษีประเภทใหม่ ๆ ยังต้องผ่านกระบวนการ
ทางด้านกฎหมาย และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ซึ่งในทางนโยบายและทางการ
เมืองอาจต้องมีการพิจารณาด้วยความระมัดระวัง และอาจใช้เวลามากกว่าที่กำหนด 

3) การบริหารภาระหนี้สิน และก่อภาระผูกพัน ที่อาจส่งผลต่อสถานะการเงินการคลังในอนาคต ซึ่ง
การบริหารจัดการจำเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ รวมถึงองค์ความรู้เชิงลึกและการ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการหนี้สิน  

4) การบริหารทรัพย์สินอาจยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามที่ควรจะเป็น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
วางแผนและการบริหารจัดการบริหารทรัพย์สินยังทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจาก
ฐานข้อมูลของทรัพย์สินยังมีลักษณะแยกส่วน ไม่ได้มีฐานข้อมูลในลักษณะบูรณาการที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลและนำมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ 

5) ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้บูรณาการอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การนำข้อมูล
เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนบริหารจัดการยังมีข้อจำกัด 

6) ตัวชี้วัดที่เป็นอยู่อาจไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือกกำกับการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง การ
บัญชี การบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็น
โจทย์ใหญ่ที่นอกเหนือจากการปรับปรุงตัวชี้วัดแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องมีการนำเสนอตัวชี้วัดใหม่ที่
จะสามารถผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาข้างต้นได้ 

 สิ่งที่ควรจะเป็นในยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ การดำเนินการเพ่ือปรับปรุงสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนระบบงบประมาณ การลงทุน และการจัดหารายได้ให้แก่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณจากทุกภาคส่วน  
 ลักษณะของตัวชี้วัด สามารถจำแนกประเภทของตัวชี้วัดได้ ๓ ลักษณะ ได้ดังต่อไปนี้  

กลุ่มที่ ๑ ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิ่มเติมค่าเป้าหมายไปยังปี ๒๕๘๐  
ยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๔ ประกอบไปด้วย 
๑. ตัวชี ้ว ัดในประเด็นเรื ่องแผนที่ภาษี เพื ่อการบริหารการจัดเก็บภาษีท้องถิ ่น โดยยังคงมีการ

ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ควรมีการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และปรับเพิ่มค่าเป้าหมาย (ในกรณีที่กฎ 
ระเบียบหรือข้อจำกัดเชิงนโยบายมีการปรับเปลี่ยน) 

๒. การสำรวจและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ถูกปล่อยว่าง มิได้ใช้ประโยชน์ 
๓. การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มาจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร  
๔. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจาก ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มที่ ๒ ตัวชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของท่ีปรึกษา  
ยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๔ ประกอบไปด้วย 
๑. การมีแผนในการรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
๒. มีสัดส่วนรายได้จากภาษีท้องถิ่นท่ีจัดเก็บเองต่อรายได้รวมเพ่ิมขึ้น 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

      ๒๖๙ 

๓. มีสัดส่วนของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างชำระต่อรายได้ภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเองลดลง 
๔. สัดส่วนภาระชำระหนี้ต่อรายได้เฉลี่ยของกรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม 
๕. พัฒนารายได้จากทรัพย์สินและการลงทุน 
๖. การจัดการทรัพย์สินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์ (Idle Assets) 
๗. ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี การงบประมาณ  และการตรวจสอบ

ควบคุมภายในให้ถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
๘. มีแผนงบประมาณสำหรับรายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

(รวมรายจ่ายซ่อมบำรุง) และมีการทบทวนแผนทุกปี 
กลุ่มที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่ยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  
ยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๔ ประกอบไปด้วย 
๑. การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
๒. การพัฒนารายได้ประเภทใหม่ ๆ ที่อาจยังไม่สามารถกำหนดเป้าหมายที่เพ่ิมข้ึนในลักษณะที่มีความ

ท้าทายได ้
๓. การพัฒนาชุดข้อมูลประกอบการตัดสินใจในประเด็นเรื่อง ผู้รับเหมา/Contractors ให้เป็นปัจจุบัน 

โดยเป็นประเด็นว่าหน่วยงานใดควรเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์จะทำใน
ลักษณะใด และหน่วยงานใดควรเป็นหน่วยงานในการประมวลข้อมูล 

๔. เพ่ิมตัวชี้วัด เรื่องระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม และการออกแบบระบบเก็บค่าธรรมเนียมที่
สะดวกสำหรับประชาชน โดยอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ และบนพื้นฐานของการดำเนินการที่คุ้มค่ากับการลงทุน
ในด้านระบบการจัดเก็บ 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๗๐ 

ตารางท่ี ๒๙ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
เป้าประสงค ์
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานคร
สามารถรักษาวินัยทาง
การเงินการคลังทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว 

๑. มีแผนรักษาวินัยทางการเงิน
การคลังของกรุงเทพมหานคร** 

เพิ่ม
กระบวนการ
ติดตามแผน 
โดยมีการ
รายงาน

ผู้บริหารทุกปี 
และมีการ
ทบทวน

ปรับปรุงแผน
ทุก ๕ ปี 

เพิ่มกระบวนการ
ติดตามแผน โดยมี

การรายงาน
ผู้บริหารทุกปี 

และมีการทบทวน
ปรับปรุงแผนทุก 

๕ ปี 

 สร้างกระบวนการกำกับติดตามใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เป็น
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้กับ
ผู้บริหาร และเป็นการปฏิบัตติาม
แนวทางของกระทรวงการคลัง 

 

 ๒. สดัสว่นรายได้จากภาษี
ท้องถิ่นที่จัดเก็บเองต่อรายได้
รวม** 

   หน่วยงานขอปรับค่าเป้าหมายจากเดิม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕  

 

 ๓. สดัสว่นของลูกหนี้ภาษี
ท้องถิ่นค้างชำระต่อรายไดภ้าษี
ท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง** 

   หน่วยงานให้คงไว้เนื่องจากมีการ
ปรับเปลีย่นภาษีใหม่ รายไดไ้ม่แนน่อน 
และมีการขยายระยะเวลาการจดัเก็บ 
ซึ่งมีปัจจัยเชิงนโยบายในภาพใหญท่ี่
ส่งผลกระทบ 

-  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๗๑ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
 ๔. สัดส่วนภาระชำระหนี้ต่อ

รายได้เฉลี่ยของ
กรุงเทพมหานคร** 

ไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ 

ปรับเปลีย่นช่ือตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายคง
เดิม 

-  

กลยทุธ ์
๗.๔.๑.๒ ปรับปรุง
ประสทิธิภาพการบรหิาร
จัดเก็บภาษีท้องถิ่น 

๑. จัดทำแผนพัฒนารายไดโ้ดย
การปรับปรุง ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและ
ปรับปรุงทุกป*ี** 

มี มี ม ี หน่วยงานแจ้งว่ามีแผนแตไ่มไ่ด้
ปรับปรุงทุกปี แต่ในทางปฏิบัติการ
จัดเก็บรายได้บางประเภทยังไม่ถูก
นำมาใช้ และมีปัจจยัเชิงนโยบายใน
ภาพใหญ่ที่ส่งผลกระทบ 

-  

 ๒. ร้อยละของพื้นที่ท่ีได้รับการ
สำรวจ / ปรับปรุงแผนท่ีภาษี
ตามเวลาที่กำหนด* 

มากกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 

มากกว่าร้อยละ 
๙๕ 

มากกว่าร้อยละ 
๙๕ 

หน่วยงานให้คงตัวช้ีวัดนี้ไว ้ -  

กลยุทธ์  
๗.๔.๑.๓ พัฒนารายได้
ประเภทใหม่ ๆ  
 

๑. ร้อยละของการจัดเก็บ
รายได้ท้องถิ่น ประเภทใหม่
เทียบกับยอดประมาณ 
การรายได้ท้องถิ่นประเภท
ใหม*่** 

ไม่น้อยกว่า ๗๕ ไม่น้อยกว่า ๙๐ ไม่น้อยกว่า ๙๐ พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร ยัง
ไม่ได้ถูกแก้ไขเพื่อทำการดังกล่าวได้ จึง
ต้องแก้ไขพระราชบัญญตัิ 
กรุงเทพมหานครเสียก่อน 

-  

กลยทุธ ์
๗.๔.๑.๔ พัฒนารายได้
จาก ทรัพย์สินและการ
ลงทุน 

๑. จัดทำแผนการบริหาร
ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร
และมีการปรับปรุงทุกป*ี* 

มี    -  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๗๒ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
 ๒. จัดทำแผนการลงทุนและ

แผนรายจ่ายระยะปานกลาง
ของกรุงเทพมหานครและมี
การปรับปรุงทุกป*ี* 

มี    -  

 ๓. จัดทำแผนเพิ่มรายได้ของ
กรุงเทพมหานครและมีการ
ปรับปรุงทุกป*ี* 

มี    -  

 ๔. มีการสำรวจมูลค่าของ
ทรัพย์สินที่ถูกปล่อยว่างหรือ
มิได้ใช้ประโยชน์ (Idle 
Assets) ตลอดจนมีการ
ทบทวนทุกป*ี* 

มี    -  

 ๔. ร้อยละของมูลคา่ทรัพย์สิน
ที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้
ประโยชน์ (Idle Assets)  
ต่อมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมดของ 
กรุงเทพมหานคร* 

ไม่เกิน  
ร้อยละ ๓๐ 

ไม่เกิน  
ร้อยละ ๑๕ 

ไม่เกิน ร้อยละ 
๑๐ 

 -  

กลยทุธ ์
๗.๔.๑.๕ พัฒนา 
ประสทิธิภาพของการเบิก 

๑. พัฒนาชุดข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจใน
ประเด็นเรื่อง ผูร้ับเหมา/

มี ปรับปรุง ปรับปรุง ที่ประชุมเห็นว่า สยป.ควรเป็นหนว่ย
ปรับปรุงระบบเพื่อดึงข้อมูลไป
ประมวลผล หรือพัฒนาระบบการ
แสดงผลรายงาน 

-  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๗๓ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
จ่ายงบประมาณและการจดั 
ซื้อจัดจา้ง 

Contractors ให้เป็นปัจจุบัน
ทุกป*ี** 

เป้าประสงค์ 
๗.๔.๓ ปรับปรุงมาตรฐาน
และแนวปฏิบตัิด้าน
การเงินการบญัชี 
การงบประมาณและการ
ตรวจสอบควบคุมภายใน
ให้ถูกต้องโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

๑. ร้อยละของหน่วยรับตรวจท่ี
ได้รับการตรวจสอบตาม
จำนวนที่วางแผนไว้ในแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว ** 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 
เมื่อครบ ๕ ปี 

ร้อยละ ๑๐๐ เมื่อ
ครบ ๓ ปี 

ร้อยละ ๑๐๐ ใน
ทุกป ี

 -  

กลยุทธ ์
๗.๔.๓.๑ ส่งเสริมความ
โปร่งใสและการตรวจสอบ
ได้ด้านการเงินการคลังจาก
ทุกภาคส่วน 

๑. จัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบจาก ผู้แทนภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
กรุงเทพมหานคร* 

 มี/ จัดตั้ง   -  

 ต้องเพิ่มตัวช้ีวัดเรื่องความ
โปร่งใส หรือการวัดจาก
จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังทั้งจาก

   ต้องการให้การดำเนินการของ กทม. มี
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เ 
และเป็นการดำเนินงานแบบรับผิดชอบ 

-  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๗๔ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
หน่วยงานภายใน และผู้มสี่วน
ได้เสีย  

เป้าประสงค์ 
๗.๔.๔ กรุงเทพมหานคร
สามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาเมืองด้วยการ
บริหาร การเงินการคลัง
และการงบประมาณในเชิง
รุก 

๑. มีแผนงบประมาณสำหรับ
รายจ่ายประจำและรายจา่ย
เพื่อการลงทุนทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว (รวมรายจ่าย
ซ่อมบำรุง) และมีการทบทวน
แผนทุกปี** 

มี   ต้องปรับชื่อใหม ่ -  

 ๒. ร้อยละของโครงการลงทุน/
การจัดซื้อครุภณัฑ์ที่
ดำเนินการไดต้ามแผนท่ี
กำหนด (จำนวนโครงการ-
รายการและมูลค่า)* 

มากกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 

มากกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 

มากกว่าร้อยละ 
๙๕ 

 -  

 ๔. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการ
จัดทำแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์/
ครุภณัฑ์** 

   มีปรากฎในแผนระยะปานกลาง และ
จะเริม่ทำปีแรกในปี ๒๕๖๔ 

-  

๗.๔.๕ กรุงเทพมหานครมี
กลไกระบบงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม*** 

ร้อยละของโครงการที่ให้ชุมชน
มีส่วนร่วมต่อโครงการทั้งหมด 

   ข้อเสนอที่ต้องหารือเพิ่มเติม -  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๗๕ 

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 

(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 
๗.๔.๖ กรุงเทพมหานครมี
การออกแบบระบบเก็บ
ค่าธรรมเนียมทีส่ะดวก
สำหรับประชาชน*** 

ระบบการจัดเก็บคา่ธรรมเนียม
ที่สะดวก (ผ่านMobile 
Banking หรือ ออนไลน์) 
 

   ข้อเสนอที่ต้องหารือเพิ่มเติม -  

 ร้อยละค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บ
ได ้

    -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๗๖ 

ตารางท่ี ๓๐ สรุปผลการปรับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
 ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

เป้าประสงค์ 
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครมี
การนำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน
การให้บริการข้อมูล
สารสนเทศต่อประชาชน
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

ร้อยละประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าถึงข้อมูลหรือการ
บริการของกรุงเกทมหานครใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล 

 ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละของผู้ใช้ระบบฯ ที่มีความคิดเห็น
ในระดับ ๔ และ๕ จากการเก็บ
แบบสอบถามทั้งหมดในการพัฒนาตอ่ไป
ได ้
โดยแบบสอบถามจะถามเกีย่วกับประเด็น 
e-service และการเข้าถึงข้อมลูและ
บริการทีส่ามารถสะท้อนการให้บริการ
ด้วยระบบดิจิทัลของกทม. 

 

กลยทุธ ์
๗.๕.๑.๑ การยกระดบั
บริการทางอเิล็กทรอนกิส์ 
(e-Service) 
กรุงเทพมหานครใหม้ี
ประสทิธิภาพ 
 

 
๑) มี e-service ที่สำคญัมี
ประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน 

 
  

 
ปี ๖๖-๖๘  

สามารถสร้าง
ปฏิสัมพันธ ์

กับประชาชน 
โดยจะเป็นการ
สื่อสารแบบสอง

ทางได้ 
 

ปี ๖๙-๗๐ 

 
ทำธุรกรรมได้ ทั้ง
การชำระเงินผ่าน
ระบบออนไลน์ 
(bill payment) 
และรับเอกสาร/
ออกใบอนุญาต  
(e-License,  

e-Document, 
e-Signature) 

  

• สำหรับ e-service ที่มีอยู่แล้ว 

• มาตรฐานตามทีส่ำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้
ระบุไว้  

- L๐ ไม่มรีะบบออนไลน ์
- L๑ ยื่นคำขอทางระบบ

ออนไลน ์
- L๒ ชำระเงินผ่านระบบ

ออนไลน ์

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๗๗ 

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
 ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

สามารถยื่นคำขอ
ทางระบบ
ออนไลนไ์ด้  

(e-Form และ
ข้อมูลพืน้ฐานที่
เช่ือมโยงขอ้มูล)  

L๓ สามารถรับเอกสาร/ออกใบอนุญาต
ได้เบด็เสร็จ 

๗.๕.๑.๒ การพัฒนา
บริการหรือกระบวนการ
ที่ให้ข้อมูลประชาชนอยู่
ในรูปแบบดิจิทัล 
 

๑. ร้อยละของบริการหรือ
กระบวนการที่ให้ข้อมลู
ประชาชนอยู่ในรูปแบบดิจิทลั 

 ๑๐๐ ของ ๘ 
กระบวนการที่มี
ความพร้อมจาก
ผลการศึกษา 

EA 

๕๐ ของ
กระบวนการที่
ศึกษาว่ามีความ
พร้อมในช่วงปี 

๖๖-๗๐ 

๕๐ ของ
กระบวนการที่

ศึกษาว่ามี
ความพร้อม
ในช่วงปี ๗๑-

๗๕ 

๘ กระบวนการที่มคีวามพร้อม คือ 
๑. การใหบ้ริการนัดหมายแพทย ์
๒. การรบั-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง
สถานพยาบาล 
๓. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการโรงเรยีน 
๔. การใหบ้ริการแผนที่ฐานเพื่อสนับสนุน
การทำงาน 
๕. SMART CCTV 
๖. การรวบรวมข้อร้องเรียนผา่นช่องทาง
ต่าง ๆ  และตดิตามเรื่องรอ้งเรียน 
๗. การจดัเก็บภาษีและคา่ธรรมเนียม 
๘. สำนักงานเขตอัจฉริยะ (SMART 
District) 
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
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หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๗๘ 

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
 ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 ๒. ร้อยละการศึกษา
กระบวนงานท่ีมีความพร้อมใน
การดำเนินการปรับปรุงไปสู่
รูปแบบการบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทลั 

 ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ทบทวนความพร้อมทุกระบบในทุกๆปี  

เป้าประสงค์ 
๗.๕.๒ กรุงเทพมหานครมี
การนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานสำหรับ
ภาระหน้าที่หลักของ
กรุงเทพมหานครและใช้
ในการบริหารงานสำหรับ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

๑. ร้อยละความสำเร็จในการ
ติดตามผลการดำเนินงานเชิง
ยุทธศาสตร ์

  ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๑๐๐ เริ่มวัดหลังจากมีการเชื่อมโยงระบบ 
ERP กับยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ 
เพื่อ tracking และเช่ือมโยงข้อมูล
ตัวช้ีวัดเมือง 

 

กลยทุธ ์
๗.๕.๒.๑ การยกระดับ
ระบบ  e-office (ERP) ให้

  
การยกระบบ 
ERP ทั้งหมด

 
ปี ๖๖-๖๗  

 
ขยายผล โดย
เช่ือมโยงระบบ 

  
การพัฒนา M&E ในระบบคลัง 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๗๙ 

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
 ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

สามารถเช่ือมโยงและ
ติดตามผลเชิงยุทธศาสตร์
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

๑. มีการเชื ่อมโยงระบบ e-office 
(ERP) ให ้สามารถเชื ่อมโยงและ
ติดตามผลเชิงยุทธศาสตร์ได ้
 

ในการบริหาร
จัดการ 

(ตอนนี้ มีการ
คลังแลว้ ให้
ขึ้น module 
ที่เหลือ เช่น 

ระบบ
อัตรากำลัง 

ระบบตดิตาม
ผล เป็นตน้) 

การใช้งานระบบ 
ERP ที่สามารถ 
tracking และ
เช่ือมโยงข้อมูล 
(ตัวช้ีวัด) ได้  

 
ปี ๖๘  

เช่ือมระบบทุก 
module ใหเ้ป็น 
Result base 

strategic 
monitoring and 

assessment 
system ระบบ
การประเมิน 

 
ปี ๗๐  

(ใช้งานระบบทีม่ี
การเช่ือมทุก 
module) 

ERP กับ
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ 
ยุทธศาสตร์ (โดย

มีข้อมูลจาก
ยุทธศาสตร์ต่างๆ  
มาสนับสนนุ/

รองรับ) 

และยุทธศาสตร์ (อาจจะมรีะบบ
อัตรากำลัง) 
 
ระบบคลัง ให้ Enhancement และ
พัฒนาประเด็น integrated 
budgeting แต่ต้องมรีะบบรองรับ และ
ต้องมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดเมืองไปที่
บุคคลจะไมส่ำเร็จ  
 
ส่วน module อื่นๆ ให้เลือกว่าจะขึ้น 
ระบบตดิตามผลเชิงยุทธศาสตร์หรอื
ระบบอัตรากำลัง  



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๘๐ 

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
 ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

EIS สามารถใช้ 

ERP ในการ
ตัดสนิใจได้อยา่ง

สมบรูณ์  
เป้าประสงค์ 
๗.๕.๓ เพิ่มศักยภาพของ
บุคลากร 
กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้
งานและการบริหาร
จัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑) ร้อยละของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถนำความรู้ไป
ใช้ในการปฎิบัติงานได้ 

 N/A N/A N/A หารือเรื่องตัวช้ีวัดทีส่ะท้อน outcomeและ
ค่าเป้าหมายอีกครั้ง 

 

กลยทุธ ์
๗.๕.๓.๑ พัฒนา
สมรรถนะเฉพาะทาง
ของบุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
๑ .ร ้อยละของผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ได ้ร ับการพัฒนาและผ่านการ
ทดสอบตามกรอบการเรียนรู้ 
 
  

 
ปี ๖๕ มีการ
จัดทำกรอบ
การพัฒนา
สาย it ตาม
สมรรถนะ

เฉพาะ
ตามที่ กพร 

กำหนด 

 
๘๐ 

 
๙๐ 

 
๑๐๐ 

 
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๘๑ 

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
 ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 ๒) GCIO ของกรุงเทพมหานคร 
มีการนำแนวทางการพัฒนา
ทักษะดิจิทัล มาพัฒนา
หน่วยงานได ้

 N/A N/A N/A (ย้ายมาจาก ๗.๕.๓.๓) 
หารือเรื่องการวัดตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมาย
อีกครั้ง 

 

กลยทุธ ์
๗.๕.๓.๑ พัฒนา
สมรรถนะเฉพาะทาง
ของบุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
๑ .ร ้อยละของผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งาน
ทางด้านยุทธศาสตร์ที่ได้รับการ
พ ัฒนาและผ ่ า นการอบรม
ประเด็น Data analytic 

 
ปี ๖๕ มีการ

จัดทำ
หลักสตูร

การพัฒนา 

 
๘๐ 

 
๙๐ 

 
๑๐๐ 

  

กลยทุธ ์
๗.๕.๓.๑ พัฒนา
สมรรถนะเฉพาะทาง
ของบุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
๑ .ร ้อยละของผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ได ้ร ับการพัฒนาและผ่านการ
ทดสอบตามกรอบการเรียนรู้ 
 
  

 
ปี ๖๕ มีการ
จัดทำกรอบ
การพัฒนา
สาย it ตาม
สมรรถนะ

เฉพาะ
ตามที่ กพร 

กำหนด 

 
๘๐ 

 
๙๐ 

 
๑๐๐ 

 
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๘๒ 

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
 ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

กลยทุธ ์
๗.๕.๓.๒ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดิจิทัลมีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับการบริการ
ประชาชน และการ
ปฏิบัติงานของ
กรุงเทพมหานคร 
 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของ
กร ุงเทพมหานครท ี ่จำเป ็นให้
ครบถ้วน ได้ตามมาตรฐานของ
ประเทศไทยที่ใช้ในการประเมิน
ด้านดิจิทัล 

ปี ๖๕  
ระดับ ๑  

 
๓ 

 
๕ 

 
๕ 

ยังไม่มีมาตรฐานท่ีชัดเจน  
มาตรฐานในประเทศไทยที ่ใช้ในการ
ประเมินด้านดิจ ิทัล (ตอนนี ้มี  (ร ่าง) 
มาตรฐานบริการโครงสร้างพื ้นฐาน
ดิจิทัลภาครัฐท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย) 
ระดับ 
ระดับที่ ๑ = มีการศึกษามาตรฐานใน
ประเทศไทยที่ใช้ในการรักษามาตรฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
ระดับที ่  ๒ = มีแผนการดำเนินการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
ระดับที่ ๓ = มีการดำเนินการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
ระดับที่ ๔ = มีบูรณาการและปรับปรุง
โครงสร ้างพ ื ้นฐานด ้านด ิจ ิท ัล ตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
ระดับที่ ๕ = มีการศึกษาและปรับปรุง
มาตรฐานด้านโครงสร้างดิจิทัลและมี
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๘๓ 

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
 ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

 ๒.  ระดับความสำเร็จในการ
พัฒนาระบบ DR site (disaster 
recovery site) เพื ่อเก็บข้อมูล
สำรองในภาวะวิกฤตหรือภัย
พิบัติ 

 ปี ๖๖-๖๘ 
วิเคราะห ์

ความเสีย่ง และ
จัดทำแผนหรือ
แนวทางกู้คืน
ระบบ DR site 

เพื่อนำไปปฏิบัติ
ใช้เมื่อเกิด

เหตุการณ์ภยั
พิบัติที่อาจส่งผล
กระทบต่อการ 

ปฏิบัติงานภายใน
กทม. 

 
ปี ๖๙-๗๐ 

จัดหาอุปกร์และ
สถานทีส่ำหรับ

การเช่าสถานที่ใช้
ในการกู้คืนระบบ

เทคโนโลยี

ประเมิน
ประสิทธิภาพ
ของแผนกู้คืน
ระบบและทำ
การปรับปรุง
แผนฯ เป็น

ประจำ พร้อมทั้ง
อัพเดตข้อมูล
ตามวงรอบ 
(Cold site) 

ประเมิน
ประสิทธิภาพ
ของแผนกู้คืน
ระบบและทำ
การปรับปรุง
แผนฯ เป็น

ประจำ พร้อม
ทั้งอัพเดต
ข้อมูลตาม

วงรอบ (Cold 
site) 

 
ย ั ง ไม ่ ม ี  DR site (disaster recovery 
site) เพื่อเก็บข้อมูลสำรองในภาวะวิกฤต
หรือภัยพิบัติ กทม. มีความเสี ่ยงสูงใน
ด้านความปลอดภัยของข้อมูล 
อาจจะเป็นการเช่า และอัพเดตข้อมูล
ตามวงรอบ (Cold site)  
 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๘๔ 

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
 ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

สารสนเทศ (DR-
Site) 

 ๓.ระดับความสำเร็จของระบบ
รักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้าน
ดิจิทัล เพื ่อให้ระบบทำงานได้
อย่างต่อเนื่องและป้องกันการนำ
สารสนเทศไปใช้โดยมิชอบ  

 ๓ ๔ ๕ ระบบรักษาความมั ่นคง ปลอดภัยด้าน
ดิจิทัล= นโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภ ัย เว ็บ ไซต ์ ของสำน ักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ, การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ร.บ. การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 
๒๕๖๒) 
 
ระดับ 
ระดับที่ ๑ = มีการจัดทำแนวทางปฏิบตัิ
และกรอบมาตรฐานด้านการร ักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของกทม. 
ระดับที ่  ๒ = มีแผนการดำเนินการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
ระดับที่ ๓ = มีการดำเนินการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๘๕ 

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
 ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

ระดับที่ ๔ = มีบูรณาการและปรับปรุง
โครงสร ้างพ ื ้นฐานด ้านด ิจ ิท ัล ตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
ระดับที่ ๕ = มีการศึกษาและปรับปรุง
มาตรฐานด้านโครงสร้างดิจิทัลและมี
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 ๔.ระดับศักยภาพของเครือข่าย
ท า ง ด ้ า น ด ิ จ ิ ท ั ล ข อ ง
กรุงเทพมหานคร  

 N/A N/A N/A นิยามคำว่า ศักยภาพของเครือข่าย ? 
ร่วมกับหน่วยงานอีกครั ้ง และระบุค่า
เป้าหมาย 

 

กลยทุธ ์
๗.๕.๓.๓ ม ีการบร ิหาร
จัดการด้านดิจิทัลอย่างมี
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ  ใ ห้
สอดคล้องกับมาตรฐานที่
กำหนด 
(กฎหมาย ระเบียบ) 

ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการด้านดิจิทัลอย่าง
มีธรรมาภิบาล 

 ๓ ๕ ๕ ตามธรรมาธิบาลเพื่อใหค้รอบคลมุการ
ขับเคลื่อนในภาพรวม 
 
ระดับ 
ระดับที่ ๑ = มีการประเมินความพร้อม
ของกร ุ ง เทพมหานครและจ ั ดตั้ ง
คณะกรรมการดิจิทัลของกทม.เพื่อกำหนด
บทบาทความรับผิดชอบ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๘๖ 

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
 ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

ระดับที่ ๒ = มีจัดทำแผนการดำเนินการ
ด้านดิจิทัลลของกทม. และนโยบายด้าน
ข้อมูลที่ชัดเจนตามธรรมาภิบาล 
ระด ับท ี ่  ๓ = ม ีการส ื ่อสารแผนการ
ดำเนินการด้านดิจิทัลลของกทม. และ
นโยบายด้านข้อมูลแก่บุคลากรให้รบัทราบ 
และดำเนินการ 
ระดับที่ ๔ = มีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเม ินผลแผนการดำเน ินการด ้าน
ดิจิทัลลของกทม.  
ระดับที่ ๕ = มีการรายงานผลและนำผล
การประเมินมารับปรุงการดำเนินการเพื่อ
การบร ิหารจัดการด้านดิจ ิทัลอย่างมี  
ธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ 

 ร ้ อยละของการดำ เน ิ นการ
ป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ตาม
ประมวลแนวทางปฏ ิบ ัต ิและ
กรอบมาตรฐานด้านการรักษา

จัดทำ
แนวทาง

ปฏิบัติและ
กรอบ

มาตรฐาน
ด้านการ

๖๐ ๘๐ ๑๐๐ จัดทำตามพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่คงเดิมที่มีการเพิม่เติมค่าเป้าหมายไปยังป ี๒๕๘๐, ** ตวัชี้วัดที่มีการปรับตามข้อเสนอของหน่วยงานหรือคำแนะนำของที่ปรึกษา, *** ตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับเปลีย่น แตย่ังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้  

                                 ๒๘๗ 

เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
 ค่าเป้าหมาย 

เหตุผลในการปรับตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๑ 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

เหตุผลในการปรับ
ตัวชี้วัดคร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน – มิถุนายน) 
 

๖๑-๖๕ 
๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐ 

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
กรุงเทพมหานคร 

รักษาความ
มั่นคง

ปลอดภัย 
ไซเบอร์ของ
กรุงเทพมหา 

นคร 

 
 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คร้ังที่ ๒ 
โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

                  ๒๘๘ 
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