
แบบสรุปรายงานผลความก้าวหน้า ประจ าเดือนกันยายน 2563 

ชื่อตัวชี้วัด ผลความคืบหน้า โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ผลความคืบหน้า หมายเหตุ 
กลุ่มการปฏิบัติงานของส านักงาน
เขตมีรายงานผลการศึกษาบริบท
เพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ที่            
(ค่าเป้าหมาย 1 เล่ม/กลุ่มการ
ปฏิบัติงานของส านักงานเขต) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการศึกษา จ านวน 6 เล่ม/กลุ่ม
การปฏิบัติงานของส านักงานเขต 

โครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อก าหนดนโยบายการ
พัฒนาเชิงพืน้ที่ของส านักงานเขต 

คิดเป็นร้อยละ 100 
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมกบักลุ่มการ
ปฏิบัติการของส านักงานเขต ด าเนินกิจกรรม 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อก าหนด
นโยบายเชิงพื้นที่ และได้จดัท าผลการศึกษา
ดังนี ้
1 กลุ่มกรุงธนใต้ ด าเนินการศึกษาโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร สนทนากลุ่ม
ย่อย (Focus group) ออกแบบกิจกรรมการ
ประชุมฯ ร่วมกับผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และจดักิจกรรมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อก าหนดนโยบาย
เชิงพื้นทีข่องส านักงานเขต กลุ่มกรงุธนใต้ เมื่อ
วันท่ี 26 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้แทนจาก
ภาควิชาการในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันอาศรม
ศิลป์ ประชาคมในพื้นที่ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
ร่วมกันก าหนดภาพอนาคตและประเด็นการ
พัฒนาท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 1) สวนเกษตร  
2) คลอง ๓) ป่าชายเลน ชายทะเล 4) 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ๕) การจัด
การจราจร รถ-เรือ-ราง ๖) การพฒันาเศรษฐกิจ
ชุมชน ๗) การจดัการสิ่งแวดล้อม ขยะ และภมูิทัศน์ 
2.กลุ่มกรุงธนเหนือ ด าเนินการศึกษาโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร สนทนา
กลุ่มย่อย (Focus group) ออกแบบกิจกรรม
การประชุมฯ ร่วมกับผู้แทนมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี และจัดกิจกรรมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเพื่อก าหนดนโยบายเชิง
พื้นทีข่องส านักงานเขต กลุ่มกรุงธนเหนือ       
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ชื่อตัวชี้วัด ผลความคืบหน้า โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ผลความคืบหน้า หมายเหตุ 
   เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง

รัตนโกสินทร์ โดยมีรป.กทม. (นายพิชญา นาค
วัชระ) เป็นประธาน และวันที่ 14 สิงหาคม 
2563 ณ สนข.บางพลัด  ทั้งนี้ มีผู้แทนจาก
ภาควิชาการในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี และสถาบันอาศรมศิลป์ ประชาคมใน
พื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนด
ภาพอนาคตและประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ 
อาทิ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่าน 
Smart phone การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง 
และการจัดตั้งพิพิธภณัฑ์ของดีกรุงธนเหนือ 
3. กลุ่มกรุงเทพกลาง ด าเนินการศึกษาโดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร สนทนา
กลุ่มย่อย (Focus group) ออกแบบกิจกรรม
การประชุมฯ ร่วมกับผู้แทนมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่อก าหนดนโยบายเชิงพื้นที่ของ
ส านักงานเขต กลุ่มกรุงเทพกลาง เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2563 ณ ส านักงานเขตราชเทวี โดย
มีรป.กทม. (นางวิภารัตน์ ไชยานกุิจ) เป็น
ประธาน และวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ 
ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทั้งนี้ มี
ผู้แทนจากภาควิชาการในพื้นที่ อาทิ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาคมในพื้นที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดภาพอนาคต
และประเด็นการพัฒนาท่ีส าคัญ อาท ิการ
ปรับปรุงการเข้าถึงและเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวใน
กลุ่มเขต     
4 กลุ่มกรุงเทพเหนือ ด าเนินการศึกษาโดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร  
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ชื่อตัวชี้วัด ผลความคืบหน้า โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ผลความคืบหน้า หมายเหตุ 
   สนทนากลุ่มย่อย (Focus group) ออกแบบ

กิจกรรมการประชุมฯ ร่วมกับผู้แทน
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และจัดกิจกรรม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อก าหนด
นโยบายเชิงพื้นทีข่องส านักงานเขต กลุ่มกรุงเทพ
เหนือ เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563   และ
วันท่ี 19 สิงหาคม 2563 ณ ส านักงานเขต
จตุจักร ทั้งนี้ มีผู้แทนจากภาควิชาการในพื้นที่ 
ประชาคมในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันก าหนดภาพอนาคตและประเด็นการ
พัฒนาท่ีส าคัญ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
จัดการประชุมเพื่อน าเสนอโครงการวันที่ 31 
สิงหาคม 2563 โดยมี รองปลัด
กรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์ วัฒนะ) เป็น
ประธาน 
5.กลุม่กรุงเทพใต ้ด าเนินการศึกษาโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร สนทนา
กลุ่มย่อย (Focus group) ออกแบบกิจกรรม
การประชุมฯ ร่วมกับผู้แทนมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ และจดักิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อก าหนดนโยบายเชิงพื้นที่ของ
ส านักงานเขต กลุ่มกรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2563 ณ Futuretales Labs โดยมี
รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์) 
เป็นประธาน ทั้งนี้ มีผู้แทนจากภาควิชาการใน
พื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ
Futuretales Labs By MQDC ประชาคมใน
พื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนด
ภาพอนาคตและประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ   
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ชื่อตัวชี้วัด ผลความคืบหน้า โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ผลความคืบหน้า หมายเหตุ 
   ใน 6 ประเด็น คือ 1) สิ่งแวดล้อมและพื้นที่สี

เขียว 2) ภูมิทัศน์เมือง 3) สังคม คุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 4) ความร่วมมือ 5) ย่าน
เศรษฐกิจและนวัตกรรม และ 6) การขนส่ง
และการจราจร 
6. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ด าเนินการศึกษาโดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร 
สนทนากลุ่มย่อย (Focus group) ออกแบบ
กิจกรรมการประชุมฯ ร่วมกับผู้แทนสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง และจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่อก าหนดนโยบายเชิงพื้นที่ของ
ส านักงานเขต กลุ่มกรุงเทพตะวันออก เมื่อวันที ่
5 – 6 สิงหาคม 2563  ณ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง โดยมี
รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวา
นิชย์) เป็นประธาน ทั้งนี้ มีผู้แทนจากภาค
วิชาการในพื้นที่ ประชาคมในพื้นที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดภาพอนาคต
และประเด็นการพัฒนาท่ีส าคัญประกอบด้วย 
1) การพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายทางบก 2) การ
พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายทางน้ า และ3) การ
พัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร น าเสนอต่อ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครในวันท่ี 11 สิงหาคม 
2563 ณ ส านักงานเขตประเวศ 

 

 

ชื่อ นางสาวปริณดา  มีฉลาด   เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 

กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 
 
 


