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โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๕๗.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคม	

และขนส่ง	สาย	ค	๒		

ถนนพหลโยธิน-ถนนเลียบคลองสอง

๕๘.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคมและ

ขนส่ง	สาย	ค	๓		ถนนวิทยุ–ถนนรัชดาภิเษก

๕๙.	 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง	

ถนนโครงการคมนาคมและขนส่ง	สาย	ง	๑		

ซอยวิภาวดีรังสิต	๗๒	บรรจบถนนพหลโยธิน

๖๐.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคมและ

ขนส่ง	สาย	ง	๔	ถนนมิตรไมตรี-ถนนคุ้มเกล้า

๖๑.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคม	

และขนส่ง	สาย	ง	๕	ถนนประชาราษฎร์-	

คลองเปรมประชากร

๖๒.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคม	

และขนส่ง	สาย	ง	๑๑		

ถนนรามค�าแหง-ถนนลาดกระบัง

๖๓.	 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนโครงการ

คมนาคมและขนส่ง	สาย	ง	๑๓	ถนนมิตรไมตรี	

และซอยพร้อมพรรณ	บรรจบถนนรัชดาภิเษก

๖๔.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคม	

และขนส่ง	สาย	ง	๑๕		

ถนนรามค�าแหง-ถนนสาย	ง	๑๖

๖๕.	 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง	

ถนนโครงการคมนาคมและขนส่งสาย	ง	๑๖		

ถนนกรุงเทพกรีฑาบรรจบถนนร่มเกล้า

๖๖.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคม	

และขนส่ง	สาย	ง	๑๙		

ถนนฉลองกรุง-ถนนลาดกระบัง

๖๗.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคมและ

ขนส่ง	สาย	ง	๒๐		

ถนนเฉลิมพระเกียรติ	ร.๙-ถนนกาญจนาภิเษก

๖๘.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคม	

และขนส่ง	สาย	ง	๒๑		

ถนนกาญจนาภิเษก-ถนนสาย	ฉ	๑

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒,	๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๖๙.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคม	

และขนส่ง	สาย	จ	๑		

ถนนพหลโยธิน-ถนนนิมิตใหม่

๗๐.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคม	

และขนส่ง	สาย	จ	๒		

ถนนรามอินทรา-ถนนนิมิตใหม่

๗๑.	 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง	

ถนนโครงการคมนาคมและขนส่ง	สาย	จ	๔		

ถนนทหาร	บรรจบเขตทางรถไฟสายใต้

๗๒.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคม	

และขนส่ง	สาย	จ	๗	ถนนอ่อนนุช-ถนนอุดมสุข

๗๓.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคมและ

ขนส่ง	สาย	ฉ	๑	ถนนเพชรเกษม-ถนนสุขสวัสดิ์

๗๔.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคมและ

ขนส่ง	สาย	ช	๒		

ถนนประเสริฐมนูกิจ-จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้

๗๕.		โครงการจ้างเหมาปักหลักแนวเขตทาง	

โครงการก่อสร้างถนนของกรุงเทพมหานคร

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๒.๐๐

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒,	๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

ร้อยละของกล้อง	CCTV	เพื่อการจราจรที่ได้รับการติดตั้ง/บ�ารุงรักษา

ร้อยละความส�าเร็จของการพัฒนา/บ�ารุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสาร

พื้นที่	(ทางแยก)	ที่น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบจราจร

ร้อยละความส�าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูล	เพื่อสนับสนุนการจัดการ	

ด้านการจราจร	

ร้อยละ	๗๐

ร้อยละ	๗๐

ร้อยละ	๒

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจร

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เพิ่มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาป้ายจราจรอัจฉริยะให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร

	 มาตรการที่	๓	 ติดตั้งระบบประสานสัญญาณไฟจราจรที่ถนนสายหลัก

	 มาตรการที่	๔	 ลดความล่าช้าในการสัญจรผ่านทางแยก

	 มาตรการที่	๕	 จัดท�าฐานข้อมูลปริมาณจราจรและความเร็ว	

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)		

เพื่อการตรวจสอบ	และสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจร

๒.	 บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)		

เพื่อการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร

๓.	 บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)		

ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร

๔.		โครงการจัดท�าแผนพัฒนาระบบการจัดการจราจร	

เป็นพื้นที่	

๕.		โครงการติดตั้งสถานีตรวจนับปริมาณจราจร	บริเวณ

สะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	ถนนสายหลักและ	

ถนนเข้า-ออกเมือง	ระหว่างกรุงเทพมหานคร	

และปริมณฑล

๖.		โครงการจ้างส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการจราจร	

และขนส่งและความต้องการในการเดินทางภายใน	

พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในฯ

๗.		โครงการปรับปรุงระบบการส�ารวจและจัดเก็บ	

ปริมาณจราจร

๘.๘๐

๑๑.๑๐

๒๗.๔๗

๕๗.๒๐

๕๐.๐๐

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๕

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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มิติที่ ๒.๔ การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรงุเทพมหานครเป็นเมอืงทีป่ระหยดัพลงังาน ใช้พลังงานสะอาดทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 การอนุรักษ์พลังงาน	 การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกโดยสร้างความตระหนักรู้และการเข้ามา	

มีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์พลงังาน	การใช้พลังงานทดแทนและพลงังานทางเลอืก	และการใช้พลงังานอย่างมปีระสิทธภิาพ	

รวมถงึการผลกัดันให้กรงุเทพมหานครเป็นองค์กรประหยดัพลงังานเพือ่การบรรลเุป้าหมายปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้า

และเช้ือเพลงิของหน่วยงานกรงุเทพมหานครลดลง	ร้อยละ	๑๐	กรงุเทพมหานครด�าเนนิการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังาน	

การใช้พลงังานทดแทน	และการใช้พลังงานอย่างมปีระสิทธภิาพ	โดยการประชาสมัพันธ์การอนรัุกษ์พลงังานตามโครงการ

กรุงเทพสู่เมืองคาร์บอนต�่า	 จัดท�าแผนอนุรักษ์พลังงานส�าหรับอาคารในสังกัดกรุงเทพมหานคร	 และโครงการปิดไฟ		

๑	 ชั่วโมง	 เพื่อลดโลกร้อน	 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร	 โดยจัดกิจกรรม	

โรงเรียนใหญ่	 รอยเท้าเล็ก	 เพ่ือส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานของ

กรงุเทพมหานคร	รวบรวมข้อมลูการใช้พลงังานในอาคารควบคมุของกรงุเทพมหานครและข้อมลูตามระบบบรหิารจดัการ

พลังงาน	(Building	Energy	Management	System	:	BEMS)	ที่ติดตั้งในส�านักงานเขต

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ร้อยละของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงของหน่วยงาน

กรุงเทพมหานครลดลง

ร้อยละความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๖๖	ด้านการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

๑๐

๓๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๑  ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

 

 

 

๑.	 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)		

ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร	ระยะที่	๒	

๒.	 ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเป็นพื้นที่	หรือ	

ติดตั้งระบบประสานสัญญาณไฟจราจรที่ถนนสายหลัก	

๓.	 ติดตั้งระบบเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสัญญาณ	

ไฟจราจร

๔.	 ติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้สาย

๓๗๖.๒๓

๒๓๒.๐๐

๓๖.๐๐

๑๕.๐๐

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓-๔

มาตรการที่	๓-๔

มาตรการที่	๓-๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการท่ี	๑		 ใช้ยานยนต์มลพิษต�่า	 (Low	 Emission	 Vehicles:	 LEV)	 ส�าหรับรถยนต์ราชการ	

ของกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒		 ปรับเปลี่ยนระเบียบสถานที่เติมเชื้อเพลิง	และโควตาน�้ามัน

	 มาตรการที	่๓		 หลอดไฟในอาคารกรุงเทพมหานครเป็นหลอดประหยัดพลังงาน	 เช่น	 LED	 และ/หรือ	

หลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูง

	 มาตรการที่	๔		 ปรับปรุงดัดแปลงอาคารของ	กทม.	อย่างเป็นระบบ	เพื่อการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม

	 มาตรการที	่๕		 การใช้ระบบการจัดการพลังงานในอาคาร	 (Building	 Energy	Management	 System	 :	

BEMS)

	 มาตรการที่	๖		 ปรับพฤติกรรมของข้าราชการและลูกจ้างให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	จัดท�าแผนการปรับปรุงดัดแปลงอาคารของ	

กรุงเทพมหานครเพื่อการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม	

๒.		โครงการจ้างเหมาบ�ารุงรักษาและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการพลังงานอาคาร	(BEMS)	

๓.	กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน

แก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร

๐.๓๐

๑๓.๒๔

๐.๓๐

ส�านักการโยธา/

ส�านักสิ่งแวดล้อม/

ส�านักยุทธศาสตร์	

และประเมินผล

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๖

 

 

 

 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		ผลักดันการออกระเบียบกรุงเทพมหานคร	ว่าด้วยการใช้

ยานยนต์มลพิษต�่า	(Low	Emission	Vehicles:	LEV)	

ส�าหรับรถยนต์ราชการของกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	...

๒.		ผลักดันการออกระเบียบกรุงเทพมหานคร	ว่าด้วยการ

	 ปรบัเปลีย่นสถานทีเ่ตมิเชือ้เพลงิ	และโควตาน�า้มนั	พ.ศ.	...

๓.		ผลักดันการออกระเบียบกรุงเทพมหานคร	ว่าด้วยการ

ปรับเปลี่ยน/ทดแทนหลอดไฟในอาคารกรุงเทพมหานคร

เป็นหลอดแบบประหยัดพลังงาน	พ.ศ.	...

๔.		การรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง	

ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครลดลง

๕.	ขับเคลื่อนการด�าเนินงานระบบ	BEMS	ร่วมกับมาตรการ

อนุรักษ์พลังงานอาคารส�านักงานเขต

ส�านักการคลัง

ส�านักการคลัง

ส�านักการคลัง

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๕

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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มหานครสีเขียว สะดวกสบายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม		

ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน

๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๒  ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 ปิดไฟ	๑	ชั่วโมง	เพื่อลดโลกร้อน

๒.	 การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน	

แก่ประชาชน

๑.๐๐

๐.๓๐

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการจัดท�าแผนงานการปรับปรุงอาคารราชการ	

ของกรุงเทพมหานครให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน

๒.	 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้ระบบ		

BIM	(Building	Information	Modeling)	เพื่อช่วย	

การออกแบบปรับปรุงอาคารให้ประหยัดพลังงาน

๑๕๐.๐๐

๕.๐๐

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)



ดานที่

มหานครส�าหรับทุกคน

๓
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ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน	จัดสาธารณูปโภคส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง	

จ�านวนการก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภค	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่

ผู้สูงอายุและผู้พิการ	(การปรับปรุง)	

จ�านวนการจัดหาหรือผลักดันให้มีการจัดหาบริการสาธารณะส�าหรับ

ผู้สูงอายุและผู้พิการ	(สุขาสาธารณะ)	

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่ใช้บริการ

ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรทางแยกที่มีการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์

เสียงประกอบทางข้ามส�าหรับผู้พิการ	

ร้อยละของสถานีระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครที่มีลิฟต์

ส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

แท็กซี่ส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	

ร้อยละ	๒๐

จ�านวน	๔	แห่ง

จ�านวน	๔	แห่ง

ร้อยละ	๗๕

ร้อยละ	๒๐

ร้อยละ	๕๐

จ�านวน	๓๐	คัน

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มิติที่ ๓.๑ ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑  ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะเห็นได้จากแนวโน้มการเพิ่มอัตราผู้สูงอายุในสังคมปัจจุบัน

จะเพิ่มขึ้นทุกปี	 นอกจากน้ีกลุ ่มผู ้พิการก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน	 ซ่ึงสภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการนั้นมีสภาวะ

การเคลื่อนไหวท่ีขาดความคล่องตัว	 ประกอบกับระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบขนส่งมวลชน	 ห้องสุขาสาธารณะ	 และ

ส่ิงอ�านวยความสะดวกอืน่ๆ	ทัง้ภายนอกและภายในอาคารทีจ่ะรองรบักลุม่บคุคลดงักล่าวยงัไม่ครอบคลมุเพยีงพอ	ท�าให้

การเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ	 เป็นไปด้วยความยากล�าบากดังนั้น	 หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคส่วนอื่น	

จึงควรจะต้องมีทั้งการปรับปรุง	การก่อสร้างสาธารณูปโภค	การจัดหาบริการและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ

และผู ้พิการให้สามารถท่ีจะเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ	 ได้อย่างสะดวก	 โดยด�าเนินการในลักษณะที่เรียกว่า	

อารยสถาปัตย์	 (universal	 design)	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถที่จะเข้าถึงบริการ

สาธารณะต่างๆ	ได้อย่างสะดวกและทัดเทียมคนปกติทั่วไป

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
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มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 ผลักดันให้อาคารราชการ/อาคารสาธารณะ/อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่	

จัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

	 มาตรการที่	๒		 ก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภคเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

	 มาตรการที่	๓		 ผลักดันให้มีการจัดหาบริการสาธารณะส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

	 มาตรการที	่๔	 ออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสาธารณะ/ถนนและออกแบบปรับปรุงอาคารสาธารณะ/

ถนน	ให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

	 มาตรการที่	๕		 ผลักดันให้จุดจอดรถโดยสารประจ�าทาง	และสถานีระบบขนส่งมวลชนจัดหาสิ่งอ�านวย	

ความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

 

 

 
 
 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการให้ความรู้และค�าปรึกษาแนะน�าในการจัด	

สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ	

(Universal	Design)

๒.		กิจกรรมการจัดท�าฐานข้อมูลอาคารโครงการก่อสร้าง

อาคารปรับปรุงอาคารสถานที่ที่สังกัดกรุงเทพมหานคร		

ที่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ใช้ได้จริง	ส�าหรับผู้สูงอายุ	

และคนพิการ

๓.	 กิจกรรมการออกแบบทางลาด	ทางเดิน	ทางเท้า		

ที่ก่อสร้าง	ปรับปรุง	เพื่ออ�านวยความสะดวกและ	

ใช้ได้จริงส�าหรับผู้สูงอายุ	

๔.	 กิจกรรมติดตามผลการด�าเนินการปรับปรุงอาคาร		

เรื่องสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พิการหรือ

ทุพพลภาพ	และคนชรา

๕.	 กิจกรรมการสร้างทางลาดส�าหรับผู้พิการ	

๖.		กิจกรรมการส�ารวจทางลาดส�าหรับผู้พิการ

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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โครงการยุทธศาสตร์

โครงการลงทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	โครงการปรับปรุงสุขาสาธารณะให้ได้มาตรฐาน		

ตามเกณฑ์ระดับประเทศ	(HAS)

๒.		โครงการจัดซื้อห้องสุขาชั่วคราวส�าหรับคนพิการ	

(ทดแทนของเดิมที่ยุบสภาพ)	

๓.		โครงการรถบริการส�าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ	

ที่ใช้รถเข็น	

๔.	 โครงการปรับปรุงห้องน�้าคนพิการพร้อมทางลาด	

ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

๑.		โครงการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบ	

ทางข้าม	ส�าหรับผู้พิการบริเวณทางแยกที่ติดตั้ง	

สัญญาณไฟจราจร

๔.๕๐

๖.๖๐

๑๓๙.๐๐

๑.๙๙

๑๐.๐๐

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักปลัด-

กรุงเทพมหานคร

ส�านักการจราจร-

และขนส่ง

มาตรการที่	๒-๓

มาตรการที่	๒-๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

 

 

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒   ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 ประชากรในกรุงเทพมหานคร	 จากสถิติกรุงเทพมหานคร	 ระบุว่า	 ปี	 ๒๕๕๘	 มีจ�านวน	 ๕,๕๑๒,๘๘๙	 คน		

ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ๑	 ถึง	 ๘๙๘,๗๕๙	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๑๖.๓	 และมีจ�านวนเพิ่มขึ้นทุกปี	 จากปี	 ๒๕๔๙	 ที่มีเพียง		

๕๘๑,๖๕๕	คน	โดยมีการคาดการณ์ว่า	ในปี	๒๕๖๗	-	๒๕๗๒	จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงถึง	๑	ใน	๔	ของประชากร	ทั้งหมด	

โดยสัดส่วนผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วนี้	 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่ภาวะประชากรสูงอาย	ุ

(Population	Ageing)	

	 นอกจากนี้	 ในส่วนของคนพิการ๒	 ก็มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี	 จากสถิติกรมการปกครอง	 ระบุว่า	 ปี	 ๒๕๕๖		

มีจ�านวน	๕๘,๑๙๘	คน	ปี	๒๕๕๗	มี	๖๕,๙๖๙	คน	และปี	๒๕๕๘	มี	๖๘,๘๓๔	คนนั่นหมายความว่า	ค่าใช้จ่ายของรัฐ

เพื่อสนับสนุนสวัสดิการให้ผู้สูงอายุและคนพิการต้องเพิ่มขึ้นตามมา	

	 ๑	 ผู้สูงอายุ	หมายถึง	บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย	(ที่มา: พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	พ.ศ.	๒๕๔๖)
	 ๒	 คนพิการ	หมายถึง	บุคคลที่มีความผิดปกติหรือมีความบกพร่องทางร่างกาย	ทางสติปัญญาหรือจิตใจ	ประเภทความพิการมี	

๗	ประเภท	ได้แก่	๑)	ความพิการทางการเห็น	๒)	ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	๓)	ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ

ทางร่างกาย	๔)	ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	๕)	ความพิการทางสติปัญญา	๖)	ความพิการทางการเรียนรู้	และ	๗)	ความพิการ	

ทางออทิสติก	 (ท่ีมา: ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	 เรื่อง	 ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ		

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๕	ประกาศ	ณ	วันที่	๙	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕)	

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพส�าหรับผู้สูงอายุ

ที่ต้องการความช่วยเหลือ		

ร้อยละของผู้พิการได้รับการจัดสรรเบี้ยความพิการส�าหรับคนพิการ

ที่ต้องการความช่วยเหลือ	

ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่

ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ

ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่	

ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ		

จ�านวนภูมิปัญญาที่สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น	

จ�านวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้สูงอายุหรือ	

ผู้เกษียณอายุราชการ		

ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ของกรุงเทพมหานคร	

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๑๐๐

จ�านวน	๑	ภูมิปัญญา

ต่อส�านักงานเขต

จ�านวน	๑๐๐	ครั้งต่อปี

ร้อยละ	๑๐๐

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

	 แต่ในส่วนของผู้ด้อยโอกาส๓	 จะพบว่า	 สังคมบางส่วนก็มีทัศนคติเชิงลบสภาพปัญหามักอยู่ในรูปของการ	

ถกูกดีกัน	 ถกูเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม	 ขาดการยอมรบัจากสงัคม	 ไม่มตีวัตน	 อยูใ่นภาวะยากล�าบากหรอืผูด้้อยโอกาสเอง	

ก็มีทัศนคติเชิงลบต่อตนเองและขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา	 ประกอบกับการให้บริการของรัฐ	

บางหน่วยงานยงัจ�ากดัไม่ครอบคลมุความต้องการและมข้ีอก�าหนดท่ียุง่ยากในการปฏิบตั	ิซึง่อาจมลีกัษณะเหมือนกีดกัน

	 จากโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	ท�าให้ผู้สูงอายุ	 คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอาจได้รับบริการการจัด

สวัสดิการต่างๆ	 ไม่ท่ัวถึง	 หรือไม่ครอบคลุมถึงความต้องการของแต่ละกลุ่ม	 กรุงเทพมหานครจึงควรจะต้องเตรียมการ

รองรับปัญหาดังกล่าว	 เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในสังคม	 รวมท้ังเตรียมการเสริมสร้างหลักประกันชีวิตของผู้สูงอายุ		

คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในเรื่องสุขภาพ	 รายได้	 ที่อยู่อาศัย	 ผู้ดูแล	 สภาพแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัย	 รวมทั้ง

ความรูแ้ละการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร	โดยการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนในสังคม	รวมทัง้ให้ครอบครัวและชมุชนเป็นองค์กร

หลักในการดูแลและเกื้อกูลผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 และผู้ด้อยโอกาส	 และต้องท�าในเชิงบูรณาการ	 เพื่อให้ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	

และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีศักดิ์ศรี	และมีความเท่าเทียมกับทุกคนในสังคม	

	 ๓	 ผู้ด้อยโอกาส	หมายถึง	ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน	และได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การศึกษา	สาธารณสุข	

การเมือง	 กฎหมาย	 วัฒนธรรม	 ภัยธรรมชาติและภัยสงคราม	 รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ	 ตลอดจน	

ผู้ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ	 อันจะส่งผลให้ไม่สามารถด�ารงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น	 แบ่งได้เป็น	 ๕	 กลุ่ม	 ได้แก	่	

๑)	 คนยากจน	๒)	 คนเร่ร่อนหรือไร้ที่อยู่อาศัย	 ๓)	 ผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร	 (คนไร้สัญชาติ)	 ๔)	 ผู้พ้นโทษ	 และ	๕)	 ผู้ติดเชื้อ		

HIV	ผู้ป่วยเอดส์	และผู้ที่ได้รบผลกระทบจากเอดส์

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก
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ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก  (ต่อ)

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่		 ๑	 จัดสรรเบี้ยยังชีพส�าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ

	 มาตรการที่		 ๒	 จัดสรรเบี้ยยังชีพส�าหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือ

	 มาตรการที่		 ๓	 จัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ

	 มาตรการที่		 ๔	 จัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ

	 มาตรการที่		 ๕	 สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น

	 มาตรการที่		 ๖	 จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้สูงอายุหรือผู้เกษียณอายุราชการ

	 มาตรการที่		 ๗	 ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่		 ๘	 จัดท�าเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้แก่ผู้สูงอายุ

	 มาตรการที่		 ๙	 ผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลพยาบาลที่บ้าน

	 มาตรการที่		๑๐	 ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการท่ี		๑๑	 จัดสวัสดิการด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคล่ือนไหวแก่คนพิการ	 ผู้สูงอายุ	 และผู้ประสบ

ปัญหาทางการเคลื่อนไหว

๘

๙

๑๐

๑๑

จ�านวนผู้เยี่ยมชมการจัดท�าเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร	

ให้แก่ผู้สูงอายุ		

ร้อยละของผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุติดเตียง	

ได้รับการดูแลพยาบาลที่บ้าน		

ร้อยละของการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส

ที่ต้องการความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

สัดส่วนของผู้สูงอายุ	คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึงสวัสดิการ	

ขั้นพื้นฐาน

จ�านวน	๑,๐๐๐	คน	

ต่อเดือน

ร้อยละ	๒๐

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๒๐
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมการจ่ายเบี้ยความพิการ

๒.	 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร

(Home	Health	Care)

๓.		กิจกรรมการฝึกอาชีพส�าหรับผู้สูงอายุ

๔.	 กิจกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ค�าแนะน�าการ	

ยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น

๕.	 กิจกรรมการสร้างหลักประกันด้านรายได้	

ให้แก่ผู้สูงอายุ

ส�านักพัฒนาสังคม/

ส�านักงานเขต

ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

ส�านักพัฒนาสังคม/

ส�านักงานเขต

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๙

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๗

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง	

๒.	 โครงการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค	๒	

๓.	 โครงการบ้านอิ่มใจ	

๔.		โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ

กรุงเทพมหานคร

๕.	 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

กรุงเทพมหานคร	

๖.	 โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์และคุ้มครอง

สวัสดิภาพเด็ก	

๗.	 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	

กรุงเทพมหานคร

๘.	 โครงการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัว		

สตรี	คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	

๙.	 โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว	

แก่คนพิการ	ผู้สูงอายุ	และผู้ที่ประสบปัญหา	

ทางการเคลื่อนไหว	

๑๐.	โครงการ	Care	Giver

๖.๙๖

๑๔.๕๓

๔๐.๖๔

๐.๔๒

๒๕.๐๐

๓.๓๖

๑.๐๕

๓.๒๗

๑.๗๕

๐.๐๕

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักอนามัย

ส�านักการแพทย์

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๗

มาตรการที่	๑๐

มาตรการที่	๘

มาตรการที่	๑๐

มาตรการที่	๑๑

มาตรการที่	๙
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เป้าหมายที่ ๓.๑.๓  ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 การบริหารจัดการมหานครส�าหรับทุกคนให้มีประสิทธิภาพ	 แน่นอนย่อมต้องค�านึงถึงการตอบสนองความ

ต้องการของคนทีอ่าศยัในมหานครทกุกลุม่	แต่กลุ่มท่ีส�าคญักลุ่มหนึง่ท่ีภาครัฐจะต้องเข้าไปให้การสนบัสนนุและช่วยเหลอื	

เพือ่ให้สามารถดแูลตนเองหรอืด�ารงชพีได้อย่างมศีกัด์ิศรีตามศกัยภาพของตนเอง	คอื	กลุ่มผูสู้งอาย	ุเนือ่งจากประเทศไทย

ก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท�าให้แนวโน้มการเพิ่มอัตราผู้สูงอายุในสังคมปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นทุกปี	 และเป็นกลุ่มที่มักจะ

ถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม	 และถูกละเลยการเอาใจใส่อย่างจริงจังในการพัฒนาศักยภาพให้สามารถเป็นส่วนหนึ่ง	

ในการสร้างความก้าวหน้าให้กับสังคม

	 เป็นที่น่าสังเกตว่า	 ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนผู้ท่ีอยู่ในภาวะทุพพลภาพหรือภาวะพึ่งพาสูงกว่า	

ทีอ่ืน่	ส่งผลให้เกดิภาวะเสีย่งและปัญหาด้านสุขภาพ	โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังจากการเส่ือมลงทัง้ด้านร่างกาย

และจิตใจ	 เนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีจ�านวนประชากรสูงอายุมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืน	ดังนั้น	

การเข้าถงึบรกิารสขุภาพทีเ่ท่าเทยีมกนัของผู้สูงอายจึุงเป็นเร่ืองท่ีกรุงเทพมหานครจะต้องให้ความส�าคญัอย่างยิง่	ปัจจบุนั	

โรงพยาบาลภาครฐัมจี�านวนผูส้งูอายุทีม่ารบับรกิารเพิม่ขึน้อย่างมาก	 ซึง่ผูส้งูอายมุากกว่าร้อยละ	๕๐	มโีรคเรือ้รงัอย่างน้อย		

๑	 โรค	 และจ�านวนไม่น้อยที่มีโรคเร้ือรังหลายโรคท�าให้การดูแลรักษาเป็นรายโรคไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพ	

ผู้สูงอายุได้

	 การท่ีผูส้งูอายใุนกรงุเทพมหานครมสีดัส่วนและจ�านวนเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็มาก	และยงัไม่สามารถเข้าถงึบรกิาร

อย่างทัว่ถงึ	กรงุเทพมหานครจึงมุง่ท่ีจะพฒันาคณุภาพชวิีตผูส้งูอายโุดยส่งเสรมิและพัฒนาฯ	เพือ่สร้างระบบการคุม้ครอง

ในทุกมิติให้แก่ผู้สูงอายุ	 เช่น	 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	 ๔	 ด้าน	 ได้แก่	 การบ�าบัดทางสังคม	 การป้องกันปัญหา	

ทางสังคม	การส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม	และการบริหารและจัดการทรัพยากรทางสังคม	เพื่อให้ผู้สูงอายุ	

ได้รับบริการและสวัสดิการจากรัฐแบบครบวงจรและด�ารงชีวิตใกล้เคียงปกติ	

	 ทั้งนี้	 ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพร้อมก้าวสู่สังคมสุขภาวะ	

ผู้สูงอายุอย่างแท้จริง	กรุงเทพมหานครจึงได้เริ่มจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	และขยายผล

ต่อเนื่องในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	รวมทั้งเปิดให้บริการในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครครบทั้ง	๙	แห่ง	พร้อมทั้งก�าหนด

เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพคลินิกผู้สูงอายุให้สามารถรักษาในระดับตติยภูมิเป็น	 “คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ”	 ครบ	

ทุกโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร	 ภายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 นอกจากนี้	 ยังมีการเพิ่มช่องทางด่วน	 (Fast	 Track)		

เพือ่ให้บรกิารแก่ผูส้งูอายใุนโรงพยาบาล	และพฒันาคณุภาพการบรกิารช่องทางด่วนพเิศษ	เพือ่ให้บรกิารแก่ผูส้งูอายแุละ	

คนพิการแบบครบวงจร	(Fast	Track)	ในศูนย์บริการสาธารณสุข
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เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๑  พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

จ�านวนคลินิกผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	“คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ”

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุ

คุณภาพ

จ�านวน	๙	คลินิก

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

	 มาตรการที่	๒	 ผลิตงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

	 มาตรการที่	๓	 ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ	

ของโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์	 	

๒.	 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	

ของโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์	

๓.		กิจกรรมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ�าปี	

๔.		กิจกรรมการศึกษาวิจัยการดูแลผู้สูงอายุ

๕.		กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุวัยใสใส่ใจดุจญาติ	

พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล	

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 
 
 

 

 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการศูนย์สุขใจ	วัยสูงอายุ

๒.	 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของคลินิก

ผู้สูงอายุ

๓.๐๐

๑.๐๐

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓
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เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๒  พัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนให้กับผู้สูงอายุ (Fast Track)

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒
จ�านวนช่องทางด่วน	(Fast	Track)	ที่โรงพยาบาลจัดให้บริการแก่ผู้สูงอายุ		

จ�านวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่พัฒนาคุณภาพการจัดบริการ	

ช่องทางด่วนพิเศษในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการแบบครบวงจร	

(Fast	Track)		

จ�านวน	๓	ช่องทาง

จ�านวน	๖๘

ศูนย์บริการ-

สาธารณสุข

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เพิ่มช่องทางด่วน	(Fast	Track)	ที่โรงพยาบาลจัดให้บริการแก่ผู้สูงอายุ

	 มาตรการท่ี	๒	 พัฒนาคุณภาพการจัดบริการช่องทางด่วนพิเศษในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ

แบบครบวงจร	(Fast	Track)

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมการเพิ่มช่องทางด่วน	(Fast	Track)	ที่โรงพยาบาล

จัดให้บริการแก่ผู้สูงอายุ

๒.	กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการช่องทางด่วนพิเศษ

ในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการแบบครบวงจร	

(Fast	Track)	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ส�านักอนามัย

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๓  ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครบวงจร 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของส�านักอนามัย

ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจ�าปี	เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	๕

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 สื่อสารทุกรูปแบบเพื่อการสร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ	

มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

	 มาตรการที่	๒	 จัดบริการสุขภาพได้มาตรฐานเอื้อต่อการเข้าถึงของผู้สูงอายุ

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

๒.		กิจกรรมการจัดท�าสื่อให้ความรู้ประชาสัมพันธ์	

๓.		กิจกรรมการนิเทศติดตามการด�าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ	

๔.	กิจกรรมการจัดงานผู้สูงอายุสากล/ผู้สูงอายุแห่งชาติ/	

จัดประกวดผู้สูงอายุ	

๕.	กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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มิติที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ กลุ่มผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและ  

แหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 ความแตกต่างระหว่างรายได้ของคนรวยกบัคนจนทีม่อียู่มากเป็นสาเหตุหนึง่ของปัญหาความเหล่ือมล�า้ในสงัคม	

คนที่มีรายได้น้อยและไม่ได้รับโอกาสที่เพียงพอจ�าเป็นต้องได้รับโอกาสในการเพ่ิมรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดี

ขึ้น	 รัฐบาลปัจจุบันภายใต้การน�าของ	 พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรีได้ให้ความส�าคัญกับการยกระดับ	

รายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล�้าสร้างความเป็นธรรมในสังคม	 และสร้างโอกาส	

ในการเข้าถึงบริการของรัฐ	 โดยเห็นคุณค่าของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและแรงงานนอกระบบ๑	 ที่มีส่วนส�าคัญในการสร้าง

เศรษฐกิจของประเทศ	รัฐบาลได้ก�าชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างโอกาสด้านอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่คน

กลุ่มดังกล่าวและผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน	 พร้อมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน	 โดยให้แรงงานท้ังระบบมีโอกาสเข้าถึงการ

เรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ	

 “เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ”	 ถูกน�ามาก�าหนดเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนากรุงเทพมหานคร	

ในระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๗๕)	เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม	และเป็นส่วนหนึ่ง

ของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพฯ	 ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน	 กรุงเทพมหานครในฐานะ	

หน่วยงานหลักที่ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจึงได้ผลักดันให้มีการพัฒนาในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง	

กับการสร้างโอกาสทางทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มคนท่ีด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบท่ีมีอยู่จ�านวนมาก	

ในขณะนี้	ซึ่งจากผลการส�ารวจสถานการณ์แรงงานนอกระบบในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ไตรมาสที่	๓	(เดือนกรกฎาคม-กันยายน	

๒๕๕๘)	 จัดท�าโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 พบว่ากรุงเทพมหานครมีแรงงานนอกระบบถึง	 ๑.๔	 ล้านคน	 ส่วนใหญ	่

เป็นผู้มีรายได้น้อยหรือมีรายได้ไม่แน่นอนและไม่มีนายจ้าง	 จึงท�าให้ไม่ได้รับความคุ้มครอง๒	 แรงงานนอกระบบ	

ในกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายและมีพลวัตทั้งในเรื่องจ�านวน	ประเภทอาชีพ	รูปแบบ/ลักษณะงาน	และสภาพ

ปัญหาที่แรงงานนอกระบบต้องประสบ	ได้แก่	การขาดความมั่นคงด้านรายได้	ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน	ขาดโอกาส

ในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือ	ขาดความปลอดภัยในการท�างาน	ฯลฯ	

	 ปัจจุบันยังมีแรงงานนอกระบบและประชาชนระดับฐานรากในกรุงเทพมหานครอีกเป็นจ�านวนมาก	

ทีย่งัไม่ทราบว่าตนมสีทิธทิางสวสัดกิารสงัคมใดบ้าง	ยงัไม่ทราบสิทธปิระโยชน์ของการเข้าสู่ระบบสวสัดิการสงัคมของรฐั	

รวมทัง้ยงัไม่ทราบการเข้าถึงแหล่งเงนิกู/้แหล่งทนุเพือ่การประกอบอาชพี	ซึง่การด�าเนนิงานในปี	๒๕๖๑	กรงุเทพมหานคร

จะให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบกลุ่มต่างๆ	 เกิดความรู้ความเข้าใจเร่ืองระบบสวัสดิการสังคม	

ของรัฐ	 สวัสดิการคุ้มครองคนท�างาน	 และเห็นประโยชน์ในการประกันตนของแรงงานนอกระบบตามกฎหมายประกัน

สังคม	 (พ.ร.บ.ประกันสังคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓)	 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 ซึ่งกรุงเทพมหานคร	

คาดหวังให้แรงงานนอกระบบมีหลักประกันทางสังคม	 โดยสามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมของรัฐ	 (รัฐสมทบ)		

อย่างน้อย	๑	ระบบ	หรือ	๑	กองทุน	 เช่น	 เป็นผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคม	มาตรา	๔๐	หรือเป็นสมาชิกกองทุน	

	 ๑	แรงงานนอกระบบ	หมายถึง	ผู้มีงานท�าที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท�างาน	(ค�านิยามตาม	
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙
	 ๒	ความคุ้มครอง	หมายถึง	ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม	พ.ศ.	๒๕๓๓	และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน		
พ.ศ.	๒๕๔๑
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การออมแห่งชาติ	 (กอช.)	 และ/หรือกองทุนอ่ืนๆ	 ที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน	 ในส่วนของการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่ง	

เงินทุน	กรุงเทพมหานครจะประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบได้รับทราบ	

เกี่ยวกับตลาดงานและแหล่งทุนต่างๆ	 ในการประกอบอาชีพ	 เช่น	 บริการสินเชื่อของธนาคารต่างๆ	 กองทุนที่ให้การ

สนบัสนนุการจดักิจกรรมของกลุ่มอาชพี	เช่น	กองทนุพัฒนาชมุชนกรุงเทพมหานคร	กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืง	ฯลฯ	

รวมทั้งให้ความส�าคัญกับสถานธนานุบาล	(โรงรับจ�าน�า)	ของกรุงเทพมหานคร	ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่าในระดับ

ชุมชน	 ที่ให้การสนับสนุน/ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเสริมสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน	 โดยจะขยาย/เพิ่มจ�านวน

สถานธนานุบาลให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเขตเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน	 นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร	

จะส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการรายได้	สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน	ส่งเสริมวินัยการออมเงิน	และการบริหาร

หนี้สิน	เพื่อให้แรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปสามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑  แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินทุน

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ร้อยละของสัดส่วนแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายรับทราบสวัสดิการ	

และแหล่งเงินทุน

กรุงเทพมหานครมีข้อมูลแรงงานนอกระบบตามที่ก�าหนด	

ร้อยละ	๒๐	

มีข้อมูล

แรงงานนอกระบบ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ประชาสัมพันธ์แรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับทราบสิทธิและสวัสดิการ		

ที่ภาครัฐจัดให้และเข้าถึงแหล่งทุน

	 มาตรการที่	๒	 ขยายสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครแห่งใหม่ให้ครอบคลุม	เพียงพอกับ	

ความต้องการของประชาชน

	 มาตรการที่	๓	 เสริมสร้างการมีวินัยทางการเงิน

	 มาตรการที่	๔		 ส�ารวจและรวบรวมข้อมูลแรงงานนอกระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์

ของการเข้าสู่ระบบสวัสดิการสังคมของรัฐ/สวัสดิการ

คุ้มครองคนท�างาน:	กลุ่มผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ

และแรงงานนอกระบบ

๒.		กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบและ

ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดงาน	

และแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักงานเขต

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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โครงการยุทธศาสตร์

โครงการลงทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

๒.		โครงการหญิง	-	ชาย	ใจกล้า	เผชิญหน้า	เผชิญหนี้	

๑.		โครงการขยายสถานธนานุบาลแห่งใหม่	

๕.๐๐

๔.๐๐

๑๐.๐๐

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักงาน

สถานธนานุบาล

กรุงเทพมหานคร

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๒

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯ มีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 การด�าเนินงานเพื่อช่วยเหลือ/คุ้มครองแรงงานนอกระบบของกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมามุ่งเน้นไปที่	

การพัฒนาศักยภาพ	 ทักษะ	 ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ	 เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจภายใต้บริบท	

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาภาษาต่างประเทศ	 ให้แก่แรงงาน	

นอกระบบที่ประกอบอาชีพด้านการบริการ	เช่น	พนักงานขับรถแท็กซี่	พนักงานโรงแรม	ฯลฯ	จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานให้กับผู้ท่ีจบการฝึกอบรมวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	 การพัฒนาวิทยากรส่งเสริมอาชีพให้มี

คุณภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน	การออกให้บริการฝึกอาชีพในลักษณะเชิงรุกสัญจรทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ฯลฯ

การด�าเนินการดังกล่าวสอดคล้องตามเป้าหมายของแผนบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ	พ.ศ.	๒๕๕๕–๒๕๕๙	ในด้าน

การส่งเสรมิการมงีานท�าของแรงงานนอกระบบ	ซึง่กรงุเทพมหานครมภีารกจิรองรบัทัง้ในส่วนของการจดัการศกึษาอาชพี	

การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน	 และการจัดฝึกอาชีพสัญจร	 โดยมีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	๑๐	 แห่ง	

ศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร	และส�านักงานเขต	เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการ	

ผู้ผ่านการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพจัดโดยกรุงเทพมหานคร (จ�านวน: คน)

ปีงบประมาณ

 ๒๕๕๖	 ๑๕,๖๗๑	 ๒,๐๕๘	 ๔๕,๔๙๗	 ๒๓,๖๑๑	 -

	 ๒๕๕๗	 ๑๕,๒๔๙	 ๒,๑๖๒	 ๔๑,๕๑๖	 ๑๓,๘๒๓	 -

	 ๒๕๕๘	 ๑๒,๘๙๐	 ๑,๒๐๗	 ๗๑,๒๓๘	 ๑๗,๒๕๐	 ๔,๔๔๗

จ�านวนผู้ส�าเร็จ
การศึกษาจาก

โรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร

(คน)

จ�านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรม 

ภาษาต่างประเทศ
เพื่อรองรับโอกาส  
ทางอาชีพหลังการ  

เข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน (คน)

จ�านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรมอาชีพ 
จากศูนย์ฝึกอาชีพ 

ของกรุงเทพมหานคร 
(คน)

จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอาชีพสัญจร

เพื่อให้บริการประชาชน
ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร
(คน)

จ�านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอาชีพ ส�าหรับ

ผู้สูงอายุ
(คน)

ที่มา:- 	ส�านักพัฒนาสังคม

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถน�าความรู้ไปใช้ใน

การประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

ร้อยละ	๗๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ท่ี ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพสัญจร 

    เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างอาชีพอย่างแท้จริง

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่และ

สอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจ	ความต้องการของตลาดแรงงาน

	 มาตรการที่	๒	 ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

	 มาตรการท่ี	๓	 พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกสอนวิชาชีพ	 และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน	

การเรียนการสอน

	 มาตรการที่	๔	 ยกระดับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้เป็นโรงเรียนอาชีวะ

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ		

ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับ	

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๒.	 กิจกรรมส�ารวจการน�าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ	

การพัฒนางาน	หรือน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของผู้จบ	

การอบรมวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

	 แม้ว่ากรุงเทพมหานครจะมีการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะ	 ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ	

ให้ประชาชนมาอย่างต่อเน่ืองก็ตาม	 แต่ก็ไม่สามารถครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง	 ยังมีแรงงานนอกระบบ

และประชาชนระดับฐานรากในกรุงเทพมหานครอีกเป็นจ�านวนมากที่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะอาชีพจาก

กรุงเทพมหานครและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ดังนั้น	 การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ	

และแรงงานนอกระบบด้วยการพัฒนาทักษะ	ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ	จึงยังคงเป็นประเด็นที่มีความ

ส�าคัญและท้าทาย	ส่งผลให้การด�าเนนิงานในปี	๒๕๖๑	กรงุเทพมหานครจงึยงัคงให้ความส�าคญัต่อการพฒันาการจดัการ

ศึกษาอาชีพ	 และการจัดฝึกอาชีพของโรงเรียนฝึกอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดกระบวนการ

สร้างอาชีพอย่างแท้จริง
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะ

ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	

๒.	 โครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

๓.	โครงการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือ

แรงงานโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

๔.	โครงการประกวดฝีมือวิทยากรส่งเสริมอาชีพ

๕.	โครงการพัฒนาครูผู้สอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๖.	โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมอาชีพ	

และผู้เกี่ยวข้อง	

๗.	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน	

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

๐.๙๘

๕.๐๐

๐.๕๐

๐.๘๐

๐.๗๑

๐.๐๗

๐.๕๑

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักงานเขต	

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักงานเขต

ส�านักพัฒนาสังคม

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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มิติที่ ๓.๓  การศึกษาส�าหรับทุกคน

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 สถิติกรุงเทพมหานคร	 ปี	 ๒๕๕๘	 ระบุว่า	 กรุงเทพมหานครมีเด็กและเยาวชนวัยเรียน	 (อายุ	 ๖	 –	 ๑๘	 ปี)		

จ�านวน	 ๘๔๓,๙๐๖	 คน	 กรุงเทพมหานครสามารถจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ๑๒	 ปี	

ให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจ�านวน	 ๒๙๕,๑๐๒	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๓๔.๙๗	 (ทั้งนี้	 ไม่รวมข้อมูล	

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกรุงเทพมหานคร)	 โดยมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร		

จ�านวน	๔๓๗	โรงเรียน	กระจายในพื้นที่	๕๐	ส�านักงานเขต	รายละเอียดดังนี้

	 กรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาในระดับเด็ก	 เนื่องจากการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพื้นที่

กรุงเทพมหานครมีสถานศึกษาทั้งในระบบ	และนอกระบบ	ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	เช่น	กระทรวง

ศึกษาธิการ	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ส�านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	

เป็นต้น	ซึง่แต่ละหน่วยงานมหีน้าทีร่่วมจดัการศกึษาในระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐานทัง้ส้ิน	ดังนัน้	เด็กและเยาวชนวยัเรยีน

ทีศ่กึษาในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครเม่ือจบการศกึษาในแต่ละระดับนัน้มโีอกาสในการเลือกศกึษาต่อในสถาบนัการ

ศึกษาต่างๆ	 ท้ังในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	 และในส่วนของภาคเอกชน	หรือหน่วยงานของภาครัฐ	 เช่น	 ระดับ

มัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 (สพม.)	 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งมี

เป็นจ�านวนกว่าร้อยแห่ง	เป็นต้น

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๑๐	 ระบุว่า	 “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคล 

มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาส�าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม  

การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล 

หรอืด้อยโอกาส ต้องจดัให้บคุคลดงักล่าวมสีทิธแิละโอกาสได้รบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นพเิศษ การจัดการศึกษาส�าหรบั

บุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น”	 และค�าสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	 ๒๘/๒๕๕๙	ลงวันที่	 ๑๕	มิถุนายน	๒๕๕๙	 เรื่อง	 ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

อนุบาลศึกษา	 ๕๐,๐๕๑

ประถมศึกษา	(ป.๑-ป๖.)	 ๒๐๘,๕๔๗

มัธยมศึกษาตอนต้น	(ม.๑-ม.๓)	 ๓๓,๕๕๐

มัธยมศึกษาตอนปลาย	(ม.๔-ม.๖)	 ๒,๙๕๔

นักเรียนเรียนร่วม	(เด็กพิเศษ)	 ๓,๑๘๙

ครู	 ๑๔,๖๔๗

อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่	๖	 ๓๒๙	

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น	(ม.๑-ม.๓)	 ๙๙	

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย	(ม.๔-ม.๖)	 ๓	

มัธยมศึกษาตอนต้น–มัธยมศึกษาตอนปลาย	 ๖	

มีการจัดการศึกษาพิเศษ	(เรียนร่วม)		 ๑๑๙	

ระดับที่เปิดสอน ระดับที่เปิดสอน
จ�านวน
(คน)

จ�านวน
(โรงเรียน)

(ที่มา:- 	แผนปฏิบัติราชการประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ของส�านักการศึกษา)
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๑๕	ปี	 โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล�้า	 สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม	 แก้ปัญหา	

ความยากจนตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

	 	 ปีการศกึษา	๒๕๕๘	กรงุเทพมหานครมโีรงเรียนทีเ่ปิดการจัดการศึกษาพิเศษ	(เรียนร่วม)	ส�าหรับเดก็ทีม่คีวาม

ต้องการพเิศษจ�านวน	๑๑๙	โรงเรยีน	ซึง่ยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนท่ีมเีพ่ิมข้ึนทุกปี	ดังนัน้	จึงควรมโีรงเรยีน

ที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ	(เรียนร่วม)	ในเขตที่มีความต้องการ	และทุกโรงเรียนจะต้องมีครูการศึกษาพิเศษอย่างน้อย	

๑	 คน	 ประกอบกับระบบคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้น	 โดยครูการศึกษาพิเศษ	

ที่ผ่านการอบรมเพื่อจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละประเภทเท่านั้น	 ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการ

คัดกรองโดยตรง	ท�าให้เกิดปัญหาส�าคัญ	คือ	การที่ผู้ปกครองไม่ยอมรับว่า	เด็กต้องการการจัดการศึกษาพิเศษ	ปัจจุบัน

มีการน�าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล	(Individualized	Education	Program	:	 IEP)	มาใช้แต่ไม่ได้ก�าหนดให้มี	

การติดตามประเมินผลเพ่ือน�าไปก�าหนดแนวทางการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ	 นอกจากนี้	 ปัญหาส�าคัญ	

อีกประการหนึ่ง	ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญจัดท�าโปรแกรมการศึกษาที่รองรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

	 ในส่วนของการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกรุงเทพมหานครควรให้บริการ	

การศกึษาในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานครบ	๑๒	 ปี	 ในทกุเขต	 และต้องให้นกัเรยีนทกุคนได้รบัการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

อย่างทั่วถึง	 และได้รับการศึกษาในโรงเรียนที่ตนเองต้องการ	 โดยมีการจัดสรรที่เรียนให้ตอบสนองความต้องการในการ

เข้าเรียน	หรือมีโรงเรียนที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัยในระยะ	๑๐	กิโลเมตร	

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของโรงเรียนที่ตอบสนองความต้องการของเด็กที่ประสงค์	

จะเข้าศึกษา

ร้อยละ	๙๕

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑  เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 จดัท�าระบบข้อมลูสารสนเทศเพือ่คาดประมาณจ�านวนนกัเรยีนใหม่และอตัราการเคล่ือนของ

จ�านวนนักเรียน	โดยพิจารณาจากข้อมูลประชากรวัยเรียนในกรุงเทพมหานคร	เพื่อวางแผน

การจัดชั้นเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการ

	 มาตรการที่	๒	 ส�ารวจความต้องการของผู้เรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

	 มาตรการที่	๓	 ขยายการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครบ	๑๒	ปี	ในเขตที่มีความต้องการ

จ�าเป็น

	 มาตรการที่	๔	 ส�ารวจความต้องการจ�าเป็นในการเปิดโรงเรียนมัธยม	ในเขตพื้นที่แต่ละเขต
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมการจัดท�าสารสนเทศนักเรียนในโรงเรียน	

สังกัดกรุงเทพมหานคร

๒.		กิจกรรมการส�ารวจความต้องการของผู้เรียนในการเข้า	

ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

๓.		กิจกรรมการส�ารวจการขยายชั้นเรียนและ/	

หรือห้องเรียน	

๔.		กิจกรรมการเรียนฟรี	เรียนดี	อย่างมีคุณภาพโรงเรียน	

สังกัดกรุงเทพมหานคร

ส�านักการศึกษา

ส�านักการศึกษา

ส�านักการศึกษา

ส�านักการศึกษา

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

  

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการเรียนฟรี	เรียนดี	อย่างมีคุณภาพโรงเรียน	

สังกัดกรุงเทพมหานคร

๒๒๗.๑๖ ส�านักงานเขต มาตรการที่	๓

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ		

(เรียนร่วม)	ส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

จ�านวน	๑๒๔	โรงเรียน

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๒ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการการศึกษาส�าหรับผู้เรียน 

    ในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	เพ่ือส�ารวจข้อมลูของเด็กท่ีมคีวามต้องการ

พิเศษ	พร้อมทั้งจัดระบบคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

รองรับการให้บริการการศึกษา

	 มาตรการที	่๒	 พฒันาบคุลากรของโรงเรียนให้มีทกัษะความรู้ความสามารถในการจัดการศกึษาส�าหรบัผูเ้รยีน

ในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

	 มาตรการที่	๓	 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนส�าหรับครูการศึกษาพิเศษ
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ	(เรียนร่วม)		

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	

๒.	 กิจกรรมการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนส�าหรับครู	

การศึกษาพิเศษ

ส�านักการศึกษา

ส�านักการศึกษา

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

  

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการพัฒนาการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร

๔.๕๐ ส�านักการศึกษา มาตรการที่		

๑-๓

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒   การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู	้

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จ�านวน	 ๘	 รายวิชา	 ได้แก่	 ๑)	 วิชาคณิตศาสตร์	 ๒)	 วิชาวิทยาศาสตร์		

๓)	 วิชาภาษาอังกฤษ	๔)	 วิชาภาษาไทย	 ๕)	 วิชาสังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 ๖)	 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา		

๗)	 วิชาศิลปะ	 และ	 ๘)	 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 และก�าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้ารับ	

การทดสอบระดับชาติ	 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	 (องค์กรมหาชน)	 ซึ่งในปีการศึกษา	 ๒๕๕๙		

กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดตัวชี้วัดผลการทดสอบฯ	เหลือเฉพาะวิชาล�าดับที่	๑)	-	๕)	

 

 

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบกับระดับประเทศ

         ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ

	 ๕๕ กทม.	 ๓๕.๘๖	 ๓๔.๖๐	 ๓๗.๘๐	 ๔๗.๕๖	 ๔๕.๙๐

	  ประเทศ	 ๓๕.๗๗	 ๓๖.๙๙	 ๓๗.๔๖	 ๔๕.๖๘	 ๔๔.๒๒

	 ๕๖ กทม.	 ๔๑.๒๖	 ๓๑.๗๘	 ๓๖.๖๗	 ๔๕.๓๑	 ๓๘.๗๓

	  ประเทศ	 ๔๑.๙๕	 ๓๓.๘๒	 ๓๗.๔๐	 ๔๕.๐๒	 ๓๘.๓๑

 ๕๗ กทม.	 ๓๖.๗๒	 ๓๓.๕๔	 ๔๑.๔๓	 ๔๕.๐๐ ๕๑.๘๗

	  ประเทศ	 ๓๘.๐๖	 ๓๖.๐๒	 ๔๒.๑๓	 ๔๔.๘๘	 ๕๐.๖๗

ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๖	มีนาคม	๒๕๕๘
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	 ผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	ของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที	่๖	ปีการศกึษา	๒๕๕๕-๒๕๕๗	

พบว่าวิชาคณิตศาสตร์	 วิชาวิทยาศาสตร์	 วิชาภาษาอังกฤษ	 วิชาภาษาไทย	 และวิชาสังคมศึกษาฯ	 มีคะแนนต�่ากว่า	

ร้อยละ	๕๐	ยกเว้นในปีการศึกษา	๒๕๕๗	วิชาสังคมศึกษาฯ	มีคะแนนสูงกว่าร้อยละ	๕๐	ปีการศึกษา	๒๕๕๕	คะแนน

เฉลี่ยทั้ง	๕	วิชา	ของกรุงเทพมหานคร	สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ	๐.๓๒	คะแนน	(วิชาที่มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ	

ได้แก่	วิชาคณติศาสตร์	วชิาภาษาองักฤษ	วชิาภาษาไทย	และวชิาสงัคมศกึษาฯ)	ปีการศกึษา	๒๕๕๖	และ	๒๕๕๗	คะแนน

เฉลี่ยทั้ง	๕	วิชาของกรุงเทพมหานคร	ต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ	๐.๕๕	คะแนนและ	๐.๖๔	คะแนน	ตามล�าดับ	(วิชา	

ที่มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ	ได้แก่	วิชาภาษาไทย	และวิชาสังคมศึกษาฯ)

	 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓	ปีการศึกษา	๒๕๕๕-๒๕๕๗	

พบว่าวิชาคณิตศาสตร์	 วิชาวิทยาศาสตร์	 วิชาภาษาอังกฤษ	 วิชาภาษาไทย	 และวิชาสังคมศึกษาฯ	 มีคะแนนต�่ากว่า	

ร้อยละ	๕๐	 ยกเว้นในปีการศึกษา	๒๕๕๕	 วิชาภาษาไทย	 มีคะแนนสูงกว่าร้อยละ	๕๐	ปีการศึกษา	๒๕๕๕,	 ๒๕๕๖		

และ	๒๕๕๗	คะแนนเฉลี่ยทั้ง	๕	วิชาของกรุงเทพมหานคร	ต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ	๑.๘๖	คะแนน	๒.๓๒	คะแนน	

และ	๒.๗๖	คะแนน	ตามล�าดับ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร

         ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ

	 ๕๕ กทม.	 ๒๕.๑๐	 ๒๕.๘๘	 ๓๒.๑๘	 ๕๓.๘๗	 ๔๖.๓๑

	 	 ประเทศ	 ๒๖.๙๕	 ๒๘.๗๑	 ๓๕.๓๗	 ๕๔.๔๘	 ๔๗.๑๒

 ๕๖ กทม.	 ๒๒.๘๙	 ๒๗.๔๙	 ๓๔.๘๙	 ๔๓.๐๔	 ๓๗.๔๔

	  ประเทศ	 ๒๕.๔๕	 ๓๐.๓๕	 ๓๗.๙๕	 ๔๔.๒๕	 ๓๙.๓๗

 ๕๗ กทม.	 ๒๕.๖๑	 ๒๕.๒๖	 ๓๔.๙๕	 ๓๓.๔๔	 ๔๔.๖๔

	  ประเทศ	 ๒๙.๖๕	 ๒๗.๔๖	 ๓๘.๖๒	 ๓๕.๒๐	 ๔๖.๗๙

         ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ

	 ๕๕ กทม.	 ๒๐.๒๗	 ๑๙.๗๒	 ๓๑.๓๖	 ๔๔.๑๗	 ๓๔.๑๐

	  ประเทศ	 ๒๒.๗๓	 ๒๒.๑๓	 ๓๓.๑๐	 ๔๗.๑๙	 ๓๖.๒๗

 ๕๖ กทม.	 ๑๘.๐๘	 ๒๑.๓๘	 ๒๗.๐๕	 ๔๔.๑๖	 ๓๐.๓๐

	 	 ประเทศ	 ๒๐.๔๘	 ๒๕.๓๕	 ๓๐.๔๘	 ๔๙.๒๖	 ๓๓.๐๒

 ๕๗ กทม.	 ๑๘.๗๓	 ๒๐.๐๕	 ๒๙.๗๗	 ๔๖.๕๓	 ๓๓.๖๕

	 	 ประเทศ	 ๒๑.๗๔	 ๒๓.๔๔	 ๓๒.๕๔	 ๕๐.๗๖	 ๓๖.๕๖

ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๖	มีนาคม	๒๕๕๘

ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๖	มีนาคม	๒๕๕๘
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	 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	ปีการศึกษา	๒๕๕๕-๒๕๕๗	

พบว่า	 วิชาคณิตศาสตร์	 วิชาวิทยาศาสตร์	 วิชาภาษาอังกฤษ	 วิชาภาษาไทย	 และวิชาสังคมศึกษาฯ	 มีคะแนนต�่ากว่า	

ร้อยละ	 ๕๐	ปีการศึกษา	 ๒๕๕๕,	 ๒๕๕๖	 และ	 ๒๕๕๗	 คะแนนเฉลี่ยทั้ง	 ๕	 วิชาของกรุงเทพมหานครต�่ากว่าคะแนน	

เฉลี่ยประเทศ	๒.๓๖	คะแนน	๓.๕๒	คะแนน	และ	๓.๒๖	คะแนน	ตามล�าดับ

	 ความท้าทายของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร	 คือ	 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 กรุงเทพมหานคร	

จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องพัฒนาการศกึษาให้เป็นมาตรฐานเทยีบกบัอาเซียนหรือนานาชาติ	ตลอดจนเตรียมความพร้อม

ของประชากรวัยเรยีนให้มทัีกษะเพือ่การด�ารงชวีติตามแนวทางการจดัทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่๒๑	ทีเ่น้นสมรรถนะ

สาขาวิชาชีพ	หมายถึง	 การเรียนรู้เพื่อให้ได้วิชาแกนและแนวคิดส�าคัญในศตวรรษที่	 ๒๑	ซึ่งต้องให้ได้ทั้งสาระวิชาและ	

ได้ทักษะ	โดยยูเนสโกแนะน�าว่า	ผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม	๓	กลุ่ม	 ได้แก่	๑)	ทักษะพื้นฐาน	คือ	ทักษะที่จ�าเป็น	

ต่อการด�ารงชีวิต	เช่น	อ่านออก	เขียนได้	คิดเลขเป็น	๒)	ทักษะเพื่อท�างาน	คือ	ทักษะพื้นฐานในการท�างานของทุกอาชีพ	

ได้แก่	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	การคิดวิเคราะห์	 การคิดสร้างสรรค์	 การท�างานเป็นทีม	และการสื่อสาร	และ	๓)	ทักษะ

เฉพาะอาชีพ	 คือ	 ทักษะเบ้ืองต้นของอาชีพที่สนใจ	 ดังน้ัน	 จึงควรต้องใช้การศึกษาที่ครูสามารถสอนให้นักเรียนคิดเป็น	

ท�าเป็น	 เช่น	 สอนให้นักเรียนท�าโปรเจกต์แทนการสอนด้วยการเลกเชอร์	 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็นและสามารถ	

น�าไปใช้กับชีวิตประจ�าวันได้	รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะการคิด	เพื่อท�าให้เกิดความสุขในชีวิต

	 ทั้งนี้	กรุงเทพมหานครจึงต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษา	โดยพิจารณาถึงประเด็นสาเหตุของปัญหา	ดังนี้

	 ๑)	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	มีคะแนนต�่ากว่าร้อย

ละ	๕๐	 กรุงเทพมหานครจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาอย่างเร่งด่วน	โดยเฉพาะในวชิาหลกั	เช่น	วชิาภาษาไทย	วชิาคณติศาสตร์	วชิาวทิยาศาสตร์	วชิาสงัคมศึกษาฯ	

และวชิาภาษาอังกฤษ	ให้มผีลสมัฤทธิท์างการเรียนในวชิาหลักจากการทดสอบระดับชาติขัน้พ้ืนฐานมากกว่าร้อยละ	๕๐

	 ๒)		ครูไม่มีเวลาเพียงพอในการสอนในชั้นเรียน	 เนื่องจากครูต้องใช้เวลาไปกับการจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร		

เพื่อประกอบการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก	อาทิ	ส�านักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา	

(องค์การมหาชน)	 (สมศ.)	 ประเมิน	 ๕	 ส.	 ประเมินโรงเรียน	 และที่ส�าคัญ	 คือ	 การประเมินให้มีวิทยฐานะช�านาญการ	

ปัจจุบนัมีครไูด้รบัการเลือ่นวทิยฐานะจ�านวนมากแต่ผลการเรยีนของนกัเรยีนกลบัไม่ได้เพิม่ขึน้	รวมทัง้การเข้าร่วมกิจกรรม

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครู	ที่จัดขึ้นโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า	ดังนั้น	การที่จะให้ครูมีการเรียนการสอนในชั้นเรียน

มากกว่าร้อยละ	๙๐	จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมโดยให้มีศึกษานิเทศก์ประจ�าอยู่ในโรงเรียนเพื่อนิเทศก์และ

ฝึกอบรมแทนการฝึกอบรมนอกสถานที่	 ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและแก้ปัญหาการสอนได้อย่างถูกจุด	 รวมทั้งเป็น	

การพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการสอนเด็กด้วยวิธี	Coaching	เพื่อให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้

	 ๓)		ผู้เรียนบางส่วนต้องขาดเรียนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่จัดขึ้นโดยส่วนกลาง	 ท�าให้ไม่ได้รับการศึกษา

อย่างครบถ้วนตามจ�านวนชั่วโมงเรียนที่ก�าหนด	หรือไม่ได้เข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งก�าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนในแต่ละระดับว่า	ชั้นประถมศึกษา	๑-๖	ไม่เกิน	

๑,๐๐๐	 ชั่วโมง/ปี	 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 ๑-๓	 ไม่เกิน	 ๑,๒๐๐	 ชั่วโมง/ปี	 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ๔-๖		

เวลาเรียนรวม	๓	 ปี	 ไม่น้อยกว่า	 ๓,๖๐๐	 ชั่วโมง	 โดยสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนยืดหยุ่นตามโครงสร้าง	

เวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาได้	
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ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

ในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ	

ขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	รายวิชา	๕	วิชาหลัก		

ทั้ง	๓	ระดับชั้นเพิ่มขึ้น	

-	 ประถมศึกษาปีที่	๖

-		 มัธยมศึกษาปีที่	๓	

-		 มัธยมศึกษาปีที่	๖	

คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	๑๐	จนถึงปีงบประมาณ	๒๕๖๑	

และสูงกว่าร้อยละ	๕๐	ทุกวิชาตั้งแต่ปี	๒๕๖๒

ร้อยละ	๑๐	จนถึงปีงบประมาณ	๒๕๖๔	

และสูงกว่าร้อยละ	๕๐	ทุกวิชาตั้งแต่ปี	๒๕๖๕

ร้อยละ	๑๕	จนถึงปีงบประมาณ	๒๕๖๔	

และสูงกว่าร้อยละ	๕๐	ทุกวิชาตั้งแต่ปี	๒๕๖๕

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ 

    ระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ยกระดับครูให้ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน	 ในด้านการจัดการเรียนการสอน

ตั้งแต่ระดับ	๓	ขึ้นไป

	 มาตรการที	่๒	 สอนเสรมิในรายวชิาทีม่ผีลสมัฤทธิต์�า่	พร้อมทัง้สนบัสนนุและส่งเสรมิในรายวชิาท่ีผู้เรยีนถนดั

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ	

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

๒.		กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ	

การอ่านเขียนภาษาไทย

๓.		กิจกรรมโรงเรียน	๒	ภาษา		

(ภาษาจีน	ภาษาอาหรับ	ภาษาสเปน	ภาษาญี่ปุ่น)

๔.		กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา	

ผลิตสื่อการเรียนรู้

ส�านักการศึกษา

ส�านักการศึกษา

ส�านักการศึกษา

ส�านักการศึกษา

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร	(SMART	School)

๒.		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร	

สถานศึกษา	

๓.		โครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษา	

ที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

๔.		โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ	

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์	

๕.		โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ	

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

๖.		โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ	

การอ่านเขียนภาษาไทย	

๗.		โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	

๘.		โครงการโรงเรียน	๒	ภาษา	

(ภาษาจีน	ภาษาอาหรับ	ภาษาสเปน	ภาษาญี่ปุ่น)

๙.		โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา	

ผลิตสื่อการเรียนรู้

๕.๐๐

๑๕.๐๐

๖.๖๕

๘.๐๐

๔.๐๐

๓.๕๕

๑๐.๓๙

๒.๘๖

๓๕.๐๐

๐.๓๐

๗๕.๖๕

๓.๐๕

ส�านักการศึกษา

ส�านักการศึกษา/

ส�านักงานเขต	

ส�านักการศึกษา

ส�านักการศึกษา/

ส�านักงานเขต	

ส�านักงานเขต

ส�านักงานเขต

ส�านักการศึกษา/

ส�านักงานเขต	

ส�านักงานเขต

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๒  คืนครูสู่ห้องเรียน 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนครบตามโครงสร้างหลักสูตร ร้อยละ	๙๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ก�าหนดแผนการฝึกอบรมครูล่วงหน้า	๑	ปีการศึกษา

	 มาตรการที่	๒	 จัดระบบการนิเทศภายในให้เป็นรูปธรรม	สามารถตรวจสอบได้

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมการนิเทศการศึกษา

๒.		กิจกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ส�านักการศึกษา

ส�านักการศึกษา

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

  

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกลไกการนิเทศ

และกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน

๕.๐๐ ส�านักการศึกษา มาตรการที่	๑

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๓  ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

    ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของผู้เรียนมีชั่วโมงในการเข้าเรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนของ

หลักสูตรสถานศึกษา	

ร้อยละ	๗๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 วางแผนกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องเข้าร่วมและคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมที่เหมาะสม

	 มาตรการที่	๒	 จัดการเรียนการสอนชดเชยให้กับผู้เรียนที่ขาดเรียน

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร	

สถานศึกษา

ส�านักการศึกษา มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 ระยะที่	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๖-๒๕๖๐)	 แผนด้านการศึกษาของ

กรุงเทพมหานคร	ระบเุฉพาะการศกึษาในระบบซึง่ท�าให้ไม่ครอบคลมุนยิามของการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศึกษา

แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๔	 “การศึกษา”	 หมายความว่า	 กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล	

และสังคม	โดยการถ่ายทอดความรู้	การฝึก	การอบรม	การสืบสานทางวัฒนธรรม	การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า

ทางวิชาการ	 การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม	 สังคม	 การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล	

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	 “การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”	หมายความว่า	 การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา	 “การศึกษา	

ตลอดชีวิต”	 หมายความว่า	 การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ	 การศึกษานอกระบบและ	

การศึกษาตามอัธยาศัย	เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

	 ดงันัน้	แผนพฒันากรงุเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที	่๒	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๕)	จงึเพิม่เป้าหมาย	“ประชาชน

มีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต”	เพื่อให้	“มิติการศึกษาส�าหรับทุกคน”	ครบถ้วนการศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา

ประเทศ	 ซ่ึงปกติเด็กและเยาวชนจะต้องได้รับการศึกษาตามหลักสูตรในระบบโรงเรียน	 แต่ปัจจุบันการเรียนของคน	

รุ่นใหม่มิได้ถูกจ�ากัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น	กรุงเทพมหานครจึงให้บริการและส่งเสริมในเรื่องการศึกษาตามอัธยาศัย

และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	และผลกัดนัให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกเพศ	ทกุวยั	ได้รบัการศกึษาตามอธัยาศยัหรอื

การเรยีนรูต้ลอดชีวิตอย่างท่ัวถึง	ส่งเสรมิให้ประชาชนมนีสิยัรกัการอ่าน	สร้างวฒันธรรมรกัการอ่าน	และเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพฯ	จึงได้ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้	เช่น	ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

ให้มีความทันสมัยและสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะ	เช่น	ห้องสมุดสีเขียว	ห้องสมุดการ์ตูน	ฯลฯ	รวมทั้งส่งเสริมและ

พฒันาแหล่งเรยีนรูอ่ื้นๆ	เช่น	พพิธิภัณฑ์เดก็กรงุเทพมหานคร	พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่	บ้านหนงัสอื	และในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	

ได้สร้างหอสมุดเมืองที่มีความทันสมัยบริเวณส่ีแยกคอกวัว	 ถนนราชด�าเนิน	 เขตพระนคร	 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ

ประชาชนทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ	แต่เนือ่งจากสภาวะสังคมในปัจจุบนัประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีวถิชีวีติ

ที่เร่งรีบและแข่งขันกันตลอดเวลาผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการในแหล่งเรียนรู้ของ

กรุงเทพมหานครหรือเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ท�าให้ผู้ใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	

รวมท้ังการจัดแหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมท่ีจัดไม่ได้มาจากฐานข้อมูลความต้องการของประชาชนและผู้ที่เข้ามาใช้บริการ	

กิจกรรมท่ีจัดส่วนใหญ่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ก�าหนดและด�าเนินการจัดโดยมิได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม	

ประกอบกับปัจจุบันวิถีการเรียนรู้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 เนื่องจากโลกมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	จึงท�าให้มนุษย์ได้รับองค์ความรู้	ข้อมูลข่าวสารหรือเรียนรู้สิ่งต่างๆ	ผ่านสังคมของเทคโนโลยีหรือที่เรียกกัน

ว่า	 “โลกโซเซียล”	 ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางขึ้น	 มิได้จ�ากัดเฉพาะในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง	 ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

หรือกับเฉพาะกลุ่มเป้าหมายวัยเรียนอีกต่อไป	แต่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลากับคนทุกช่วงวัย	การศึกษา

ตามอธัยาศยัจงึกลายเป็นความจ�าเป็นท่ีคนรุน่ใหม่ต้องเข้าใจ	เข้าถงึ	ด้วยเหตุนีจ้งึเป็นทีม่าของความจ�าเป็นในการทบทวน

และเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้น	มิใช่เพียงด�าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ตามภารกิจเท่านั้น	ทั้งนี้

เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง

	 ดงันัน้	ในปี	๒๕๖๑	กรงุเทพมหานครจึงมแีนวโน้มให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการให้ข้อมลูความต้องการในการ

จัดกิจกรรมและเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	 โดยประชาชนมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นในการจัดการแหล่ง

เรยีนรูแ้ละการจดักจิกรรมการเรียนรูเ้พือ่ให้การส่งเสริมการศกึษาตามอธัยาศยัสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน	
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พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 สร้างกลไก	

ในการสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะกับสภาพสังคมปัจจุบัน	 พัฒนาการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยเหมาะสม	

กับความต้องการของประชาชน	มีอัตลักษณ์เฉพาะ	รวมทั้งเพิ่มแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่ครบทุกๆ	เขต	ส่งเสริม

และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยภาคประชาสังคม

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๑ ศกึษาและพัฒนาเนือ้หาการเรยีนรูต้ามอธัยาศยัทีส่อดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

    แต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนเขตที่มีการส�ารวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้อง

กับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

จ�านวน	๑	เขต

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 ส�ารวจความต้องการการเรยีนรูต้ามอธัยาศยัของประชาชนในช่วงวยัและกลุม่เป้าหมายต่างๆ	

อย่างสม�่าเสมอ

	 มาตรการที่	๒	 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการศึกษาวิจัยถึงความต้องการการเรียนรู้	

ของประชาชน

๒.		โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศส�าหรับ	

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้	กทม.

๑.๕๐

๓๓.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม

อัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จ�านวน	๒

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

	 มาตรการที่	๒	 จัดโครงการน�าร่องการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร	

โดยมีความหลากหลายตามบริบทความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่

	 มาตรการที่	๓		 พัฒนาอัตลักษณ์ให้ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

๒.	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

๓.	โครงการครอบครัวรักการอ่าน

๔.	โครงการปรับปรุงอัตลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

ลาดปลาเค้าเป็นห้องสมุดวรรณกรรมอาเซียน

๕.	โครงการวันสันติภาพห้องสมุดและ	

พิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์	

๖.	โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมือง	

กรุงเทพมหานคร	

๐.๘๐

๐.๗๕

๕.๐๐

๑.๕๐

๐.๕๐

๒๐.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักงานเขต

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการปรับปรุงอัตลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

จ�านวน	๖	แห่ง

๓.๐๐ ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๓



131แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๓
มหานครส�าหรับทุกคนประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๓ พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนโครงการการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้	

ตามอัธยาศัย

จ�านวน	๑	โครงการ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนา	BMA	MOOC	(Massive	Online	Open	Courses)	หรือ	BMA	Learning	Applica-

tions	บนโทรศัพท์มือถือเพื่อรองรับการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้	ตามอัธยาศัยของประชาชน

	 มาตรการที่	๒	 สร้าง	BMA	Learning	Corner	เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ในแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ	ของกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๓	 จัดให้มี	BMA	Learning	Festival	หรือ	“มหกรรมการเรียนรู้	กทม.”	เพื่อเป็นการกระตุ้นส่ง

เสริมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ประชาชน

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

	 ๑.๑	 กิจกรรมพัฒนาระบบ	Server	รวมศูนย์

	 ๑.๒	 กิจกรรม	BMA	Learning	Applications	

๒.			โครงการ	BMA	Learning	Corner

๓.		โครงการ	BMA	Learning	Festival		

(มหกรรมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร)

๑๕.๐๐

๑.๕๐

๓.๖๐

๑๒.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน



132 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๓
มหานครส�าหรับทุกคนประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๔  พัฒนาเครือข่ายและกลไกการใช้ประโยชน์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่กลุ่มประชาชน  

    ในช่วงวัยต่างๆ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

จ�านวนโครงการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ	ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ประชาชน

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้

ตามอัธยาศัย

จ�านวน	๑	โครงการ

ระดับ	๓

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนาเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่	

ที่มีความพร้อม

	 มาตรการที่	๒	 ร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ประชาชน	

ของกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๓	 น�าร่องการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเฉพาะเรื่องเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อยกระดับ	

การใช้ประโยชน์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย

	 มาตรการที่	๔	 สร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดแหล่งเรียนรู้กับองค์กรต่างๆ	ทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ

 

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการเครือข่ายสร้างสรรค์การเรียนรู้	

๒.		โครงการเปิดโลกนิทาน

๓.	 โครงการสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ

๔.		โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การจัดการ	

แหล่งเรียนรู้กับองค์กรระหว่างประเทศ

๕.	โครงการร้อยเรียงโคลงกลอนสุนทรภู่

๖.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ

๗.		โครงการเพลินอ่านเพลินเรียนรู้	

๐.๕๐

๐.๕๐

๐.๘๐

๕.๐๐

๐.๕๐

๕.๐๐

๑.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน



133แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๓
มหานครส�าหรับทุกคนประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มิติที่ ๓.๔  สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรงุเทพฯ ทีม่คีวามแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมสามารถอยูร่่วมกันได้อย่างสนัตสุิข

และปรองดอง

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์	 ความเป็นมาอันยาวนาน	 มีประชากรที่หลากหลาย		

ซึ่งประกอบไปด้วยประชากรที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมในพื้นที่	ประชากรจากท้องถิ่นต่างๆ	ของประเทศในทุกภาคมาตั้งถิ่นฐาน

มาศึกษาต่อ	 หรือประกอบอาชีพรวมทั้งชาวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาในกรุงเทพมหานคร	 ประชากรเหล่านี้มีความ	

แตกต่างกันทั้งเช้ือชาติ	 ศาสนา	 ภาษา	 ความเชื่อ	 ความศรัทธา	 และวิถีชีวิต	 ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงจ�าเป็นต้อง	

หลอมรวมความแตกต่างทีห่ลากหลายทางวฒันธรรมดงักล่าวให้สามารถอยูร่่วมกนัได้อย่างสนัตสิขุและปรองดอง	โดยได้

ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ	มีการเผยแพร่	 และสามารถสืบค้น	

เพื่อการศึกษา	 ถ่ายทอด	 และอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร	 อีกท้ังปรับปรุงสื่อการเรียนรู	้

ด้านพหุวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลาเพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู	้

ด้านพหุวัฒนธรรมของเด็ก	 เยาวชน	 และประชาชน	 ตลอดจนพัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคล่ือนการเรียนรู	้

ด้านพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่	 พร้อมทั้งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่โดยใช	้

ช่องทางสื่อที่หลากหลาย

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร	

ได้รับการพัฒนา

จ�านวน	๔	ชุด

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการท่ี	๑	 สร้างข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างต่อเนื่อง

	 มาตรการที	่๒	 พัฒนาปรับปรุงเน้ือหาความรู้ท้องถ่ินในแหล่งเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพ-	

มหานคร

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมจัดท�าชุดข้อมูลด้านพหุวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่	

ผ่านทาง	website

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑-๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

  



134 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๓
มหานครส�าหรับทุกคนประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๒  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่ 

    กรุงเทพมหานครผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทางเลือก 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของ

กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

จ�านวน	๕	ชุด

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการท่ี	๑	 พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้เสริมจากการเรียนปกติส�าหรับสถานศึกษาทั้งหมด	

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒	 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางเลือกด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงเทพมหานคร

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่	๑	

(จตุจักร)

๒.		โครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่	๒	

(ทุ่งครุ)	

๓.		โครงการบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร

๔.		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม	

ของชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร		

(กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม)

๕.		โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๐.๐๐

๒.๐๐

๐.๕๐

๑.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน



135แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๓
มหานครส�าหรับทุกคนประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๓  พฒันากลไกและเครอืข่ายการขับเคลือ่นการเรยีนรูด้้านพหวุฒันธรรมในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	๑	เครือข่าย

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพ-

มหานคร

	 มาตรการที่	๒	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านการแสดงดนตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

 

 
 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการอนุรักษ์	ส่งเสริม	เผยแพร่ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	

๒.		โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ด�าเนินงานด้านเครือข่าย

วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

๓.		โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	เนื่องใน		

วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาประจ�าปี	๒๕๖๑

๔.		โครงการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และเผยแพร่ศิลปะ	

การดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร

๕.		โครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรี

กรุงเทพมหานคร	

๖.		โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์	

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	

สยามมกุฎราชกุมาร

๗.		โครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล	

๘.		โครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีไทย

๙.		โครงการพัฒนาทักษะดนตรีสากลเยาวชน

กรุงเทพมหานคร	

๑๐.		โครงการประกวดวงดนตรีสากล

๒.๐๐

๑.๐๐

๓.๐๐

๔.๐๐

๓.๗๗

๒.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๑.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน



136 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔  รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

    โดยใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลาย

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรม	

ในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง

จ�านวน	๕	ช่องทาง

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านสื่อของกรุงเทพมหานครและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

  

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	โครงการจัดท�าหนังสือบางกอกบอกเล่าเรื่อง		

(ศาสนสถาน)

๒.		โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและ	

วัฒนธรรมท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร		

(พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	กทม.)

๓.		โครงการจัดงานวันส�าคัญอนุรักษ์สืบสาน	

วัฒนธรรมประเพณีไทย

๖.๐๐

๑.๕๐

๒๕.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

๕๐	ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑



ดานที่

มหานครกระชับ

๔



138 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑

มิติที่ ๔.๑  กรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม 

เป้ำหมำยที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหำนครช้ันในและช้ันกลำงมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงเต็มศักยภำพสอดคล้อง

กับระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร

สถำนกำรณ์และแนวโน้ม

 การบริหารจัดการการเติบโตของเมอืงตามประกาศใช้บงัคับกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร 

พ.ศ.๒๕๕๖ มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครพัฒนาสู ่เมืองกระชับ (Compact City) ที่มีประชากรอาศัยอยู ่

หนาแน่นในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง โดยมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแนวดิ่งและการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน 

ผูค้นสามารถใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดนิทางเชือ่มต่อพืน้ทีไ่ด้อย่างสะดวกรวดเรว็ พืน้ทีท่ีม่รีะบบสาธารณปูโภคและ

สาธารณูปการท่ีสมบูรณ์ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงพื้นท่ี

นอกรัศมีการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนทางรางจะต้องได้รับการพัฒนาโครงข่ายการเชื่อมต่อในหลากหลาย

รูปแบบ ทั้งนี้จากข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่รวบรวมโดยส�านักผังเมืองตามโครงการบูรณาการการก�าหนด

จุดแสดงต�าแหน่งการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโดยส�านักการโยธาและส�านักงานเขต พบว่าบริเวณที่มีการขออนุญาต

ก่อสร้างอาคารกระจายตวัอยูท่ัว่พ้ืนทีก่รงุเทพมหานครอย่างไร้ทศิทาง และมกีารขยายตวัของทีอ่ยูอ่าศยัในแนวราบออก

ไปยังพื้นท่ีเขตเมืองช้ันนอก นอกจากน้ันการใช้ประโยชน์ที่ดินและการก่อสร้างมีการกระจุกตัวเฉพาะบริเวณรอบสถานี

ขนส่งมวลชนระบบรางหรือพื้นที่ที่อยู ่ในรัศมีการให้บริการ ดังนั้นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ของผังเมืองรวม กรุงเทพมหานครจึงได้น�าแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน Transit Oriented 

Development (TOD) มาใช้ศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นพื้นที่น�าร่องในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน 

เพ่ือท�าให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายการสัญจร นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่อง

การจดัสรรท่ีดินของเอกชนท่ีจดัท�าโครงการพฒันาทีด่นิโดยไม่ค�านงึถงึแนวสายทางท�าให้เกดิถนนคดเคีย้วไม่เป็นระเบยีบ 

และท�าให้เมอืงขยายตวัลกึเข้าไปจากแนวสายทางหลกัซ่ึงส่งผลให้ผูอ้ยูอ่าศยัจ�าเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนบคุคล รวมถึงพืน้ท่ี

ตาบอดหรอืพืน้ท่ีปิดล้อมท่ีถูกท้ิงให้ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ซ่ึงจ�าเป็นต้องน�าการพัฒนาด้วยวธิกีารจัดรูปทีด่นิมาใช้เพือ่

ให้การใช้ที่ดินดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพและประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด 

  นอกจากภารกิจการพัฒนาเมืองให้กระชับโดยเพิ่มความหนาแน่นของประชากรในเขตชั้นในและช้ันกลาง 

ด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพให้สอดคล้องกับระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่มีอยู่ กรุงเทพมหานครยังต้องด�าเนินการจัดท�าข้อมูลด้านกายภาพของเมืองและข้อมูลแผนที่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งตาม

พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๑๗ (๒) ได้ก�าหนดว่า ให้มีแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม

โดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงของกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาแนวแบ่งเขต

การปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล จึงต้องส�ารวจและก�าหนดแนวเขตเพื่อสร้างจุดอ้างอิงแนวเขต

ทีม่มีาตรฐานและค่าพกิดัทางภมูศิาสตร์เดยีวกนั เพือ่ให้สามารถแก้ไขปัญหาการรกุล�า้หรอืทบัซ้อนซึง่มผีลต่อการจดัเก็บ

ภาษี การบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ 



139ด้านที่ ๔
มหานครกระชับ

 
 

 

 

 

 

ล�ำดับที่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น  

ความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้นในเขตเมืองชั้นใน  

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานหรือส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 

ที่ได้น�าหนังสือข้อมูลพื้นฐานเพื่อการผังเมืองไปใช้ประโยชน์ 

จ�านวนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ที่แล้วเสร็จ

จ�านวนรายงานการศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ

สถานีขนส่งมวลชน Transit Oriented Development (TOD) 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน

เพิ่มขึ้น 

จ�านวนระยะทางในการส�ารวจรังวัด ก�าหนดจุดในการปักหลักอ้างอิงแนว

เขตหรือหมุดเครื่องหมายอ้างอิงแนวเขตในขอบเขตพื้นที่โครงการ 

ร้อยละความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานจัดหาข้อมูลความสูง

ภูมิประเทศเชิงเลข

ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจ�าบ้านของส�านักงานเขตได้รับการ

ส�ารวจ จัดเก็บและจัดท�าระบบฐานข้อมูล

๘,๐๐๐ ตร.ม.

๘,๔๔๔.๓๘ คน/ตร.กม. 

ร้อยละ ๘๐

๑ ฉบับ

รายงานผลการศึกษา 

จ�านวน ๑ ฉบับ

มากกว่าร้อยละ ๘๐

ระยะทางประมาณ  

๓๕ กิโลเมตร

ร้อยละความส�าเร็จ

ของงาน

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐ 

ของข้อมูลการออกเลข

รหัสประจ�าบ้านของ

ส�านักงานเขต

ตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำนหลัก

เป้ำประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมกำรขยำยตัวในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภำพตำมผังเมืองรวมและเพิ่ม

ควำมหนำแน่นประชำกรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลำง 

มำตรกำรด�ำเนินกำร 

 มาตรการที่ ๑  ศึกษาและทบทวนความเหมาะสมของ FAR 

 มาตรการที่ ๒  จัดท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ให้แล้วเสร็จ  

และประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมฉบับที่ ๔ 

 มาตรการที่ ๓  เพิ่มมาตรการเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการขยายตัวในเขตเมืองชั้นใน 

 มาตรการที่ ๔  พัฒนาและก�าหนดมาตรการทางกฎหมายส�าหรับพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณ 

สถานีขนส่งมวลชน (TOD) 

 มาตรการที่ ๕  พัฒนาพื้นที่ปิดล้อมในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง

 มาตรการที่ ๖  ท�าแผนและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

 มาตรการที่ ๗  ส�ารวจ จัดเก็บ และจัดท�าระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศำสตร์
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มำตรกำร

๑. โครงการจัดท�าหนังสือข้อมูลพื้นฐานเพื่อการผังเมือง ส�านักผังเมือง มาตรการที่ ๗

โครงกำร/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

 

 

โครงกำรยุทธศำสตร์
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มำตรกำร

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

๑.  โครงการวางและจัดท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

(ปรับปรุงครั้งที่ ๔)

๒.  โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)

๓.  ค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 

๔.  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส�ารวจ ก�าหนดแนวเขต

กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๘ 

๕.  จัดหาข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขของ

กรุงเทพมหานคร 

๖.  การปรับปรุงแผนที่เชิงเลข (Digital Map)  

มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ กรุงเทพมหานครให้ทันสมัย

๗. โครงการก่อสร้างตกแต่งภายใน 

อาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดง

๘. โครงการก่อสร้างอาคารส�านักงานเขตดินแดง

๕๐.๕๒

๑๔.๐๐

๐.๘๐

๕.๐๐

๕๐.๐๐

๑๐.๐๐

๓๒๒.๐๐

๒๙๑.๐๐

ส�านักผังเมือง

ส�านักผังเมือง

ส�านักผังเมือง

ส�านักผังเมือง

ส�านักผังเมือง

ส�านักผังเมือง

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่ ๒

มาตรการที่ ๔

มาตรการที่ ๕

มาตรการที่ ๗

มาตรการที่ ๗

มาตรการที่ ๗

มาตรการที่ ๖

มาตรการที่ ๖
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มหานครกระชับ

เป้ำหมำยที่ ๔.๑.๒ ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตำมผังเมืองรวมอย่ำงเต็มศักยภำพ

สถำนกำรณ์และแนวโน้ม

 ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นกรอบในการพัฒนา

เมืองในอนาคตอีก ๒๐ ปีข้างหน้าท่ีส�านักผังเมืองใช้ในการบริหารจัดการเมืองตามล�าดับการพัฒนา (Development 

Phasing) โดยได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยในพื้นที่เขตเมืองชั้นนอกให้เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า

และการบริการ รวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับการขยายตัวของศูนย์ชุมชนย่อย โดยส่งเสริมให้เกิด 

ความสมดลุระหว่างแหล่งงานและแหล่งทีพ่กัอาศัย ทัง้นี ้เมือ่พจิารณาพืน้ทีเ่ขตเมอืงชัน้นอกทีก่ารพฒันาเมืองและระบบ

ผังเมืองเมืองได้ก�าหนดไว้ยังไม่สอดรับกับศักยภาพของพื้นที่ซ่ึงมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก 

มกีารพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพ้ืนทีค่่อนข้างมาก โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนทางราง 

ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีการพัฒนาโครงข่ายพื้นที่ถนน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 

ซึ่งพื้นที่ที่มีการน�าเสนอผลการศึกษาไว้โดยสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) คือ การพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมือง

เพื่อกระจายการพัฒนาแก่ประชาชนในย่านตลิ่งชันใกล้กับถนนวงแหวงรอบนอก (กาญจนาภิเษก) ซึ่งตามผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานครได้ก�าหนดให้พื้นที่สถานีรถไฟฟ้าตลิ่งชันเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม (พ.๒) เพื่อให้เกิดกิจกรรมด้านการค้า

และบริการเท่านั้น แต่ยังขาดการก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีให้สอดคล้องต่อแนวโน้มการพัฒนา ดังนั้น 

จึงจ�าเป็นต้องศึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชันและพื้นที่ต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่าย 

การเดินทางที่ส�าคัญฝั่งธนบุรี และน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวคิดของเมืองกระชับและการพัฒนา 

เมืองเครือข่าย และยังเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครต่อไป

 นอกจากพื้นที่บริเวณตลิ่งชันแล้วพื้นที่บริเวณสะพานใหม่ก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วตามการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีโครงการพัฒนาเมืองด้านการคมนาคมขนส่งมวลชนระบบราง และโครงการ

ถนนตดัใหม่ ๒ สายทีท่�าให้เกดิการเชือ่มต่อของการเดนิทาง และเกดิการขยายตวัของกจิกรรมในพืน้ทีท่ีด่งึดดูการลงทนุ

ทั้งในด้านพาณิชยกรรมและด้านอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร มีการเพิ่มขึ้นของจ�านวน

ประชากรที่เข้ามาประกอบกิจกรรมและอาศัยอยู่ในพื้นที่ เกิดการขยายตัวและความต้องการด้านที่อยู่อาศัยมากขึ้น  

หากไม่มีแผนการพัฒนาย่านชุมชนท่ีชัดเจนอาจก่อปัญหาการใช้ที่ดินอย่างไม่เต็มศักยภาพ ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องด�าเนินการศึกษาการวางผังศูนย์ชุมชนสะพานใหม่เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตให้มีการเติบโต 

อย่างมีทิศทาง เป็นไปตามนโยบายและมาตรการที่ก�าหนดไว้ให้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
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เป้ำประสงค์ที่ ๔.๑.๒.๑ ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมืองชั้นนอก 

ล�ำดับที่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย

๑

๒

แผนแม่บท (Master Plan) ผังปฏิบัติการ (Action Design)  

บริเวณศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชันและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความเชื่อมโยงกัน

อย่างเป็นระบบ และสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

เป็นขั้นตอน

แผนแม่บท (Master Plan) ผังปฏิบัติการ (Action Design)  

บริเวณศูนย์ชุมชนสะพานใหม่และพื้นที่โดยรอบที่มีความเชื่อมโยงกัน 

อย่างเป็นระบบ และสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

เป็นขั้นตอน

ร้อยละของความส�าเร็จ

ของงาน

ร้อยละของความส�าเร็จ

ของงาน

ตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำนหลัก

มำตรกำรด�ำเนินกำร

 มาตรการท่ี ๑  จัดท�าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับศูนย์ชุมชนย่อยในเขตเมือง 

ชั้นนอกที่จะมีประชากรเพิ่มมากขึ้น 

 มาตรการที่ ๒  จัดท�าแผนแม่บทและผลักดันการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย และด�าเนินการพัฒนาในพื้นที่ 

น�าร่อง

 มาตรการที่ ๓  จดัท�าแผนความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน และองค์กรท่ีดูแลระบบสัญจรหลักและรองของเมือง

 มาตรการที่ ๔  บังคับใช้มาตรการทางผังเมืองรุกล�้าไม่ให้มีการรุกล�้าพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงการออก 

ข้อบัญญัติเฉพาะ

 

 

โครงกำรยุทธศำสตร์
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มำตรกำร

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

๑. โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชันและ 

พื้นที่ต่อเนื่อง

๒. โครงการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมือง 

ย่านสะพานใหม่

๓. โครงการก่อสร้างอาคารส�านักงานเขตลาดกระบัง 

แห่งใหม่

๑๗.๖๐

๑๒.๐๐

๑๓๒.๐๐

ส�านักผังเมือง

ส�านักผังเมือง

ส�านักการโยธา

มาตรการที่ ๑-๓ 

มาตรการที่ ๑-๔

มาตรการที่ ๒



ดานที่

มหานครประชาธิปไตย

๕
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มิติที่ ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ

เป้าหมายที่ ๕.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร  

(ให้เป็นองค์กรแบบพิเศษ ลักษณะ Functional Decentralization)

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวมากขึ้น	 แต่การให้การบริการสาธารณะในภาพรวมยังขาดประสิทธิภาพ	 

โดยเฉพาะด้านสาธารณปูโภคท่ีมหีน่วยงานนอกกรงุเทพมหานครหลายหน่วยงานเข้ามาจดับรกิารในพืน้ที	่รวมถงึมปัีญหา

การให้บริการในพื้นที่รอยต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	 เนื่องจากขาดการลงทุนพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน	

อย่างไรก็ตาม	 ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับใหม ่

ซึ่งมีมาตราท่ีก�าหนดให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดต้ังองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคได้	 โดยร่างพระราช-

บัญญัติดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณา	 และกระทรวงมหาดไทยขอให้กรุงเทพมหานครปรับ

ข้อมูลบางส่วน	และปรบัรปูแบบการเสนอร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวใหม่	จงึนบัเป็นโอกาสท่ีกรงุเทพมหานครจะปรบัปรงุ

ระเบียบกฎหมายต่างๆ	ให้รองรับและสนับสนุนการพัฒนาเมืองไปสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย

เป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๑.๑  ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้รองรับการพัฒนาเมืองมหานคร

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ความส�าเร็จของการออกข้อบัญญัติ	ระเบียบกรุงเทพมหานคร	 

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร

ร้อยละ	๕๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จัดท�าร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการจัดท�าพระราชบัญญัติ	 

ร่างข้อบัญญัติ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	 

ค�าสั่งกรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ	

ระบบสาธารณูปโภคมหานคร

ส�านักงาน

กฎหมายและคดี

และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 



145ด้านที่ ๕
มหานครประชาธิปไตย

มิติที่ ๕.๒  เมืองธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑  ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการท�างานของ 

กรุงเทพมหานครโดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 กรุงเทพมหานครมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนจ�านวนมาก

แต่ยังไม่มีการจัดตั้ง	 “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”	 และ	 “สภาประชาชนระดับเขต”	 เพื่อรับฟังความเห็น 

ของประชาชนอย่างเป็นระบบ	และเพื่อเพิ่มช่องทางในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	

ระยะ	 ๒๐	 ปี	 ระยะที่	 ๒	 จึงได้ก�าหนดให้มีออกระเบียบ/ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดตั้งสภาประชาชน	 

โดยคาดหวังว่าจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการสาธารณะขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร

ที่มีผลกระทบต่อประชาชนผ่านสภาประชาชนได้ในปี	 ๒๕๖๕	 และจะน�าไปสู่การจัดท�างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

เพื่อให้ประชาชนทราบว่ากรุงเทพมหานครใช้เงินภาษีในการจัดบริการใด	ให้ประชาชนบ้างในปริมาณใด	

	 อย่างไรก็ตาม	เพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การจัดตั้ง	“สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”	และ	“สภาประชาชน

ระดับเขต”	 กรุงเทพมหานครจ�าเป็นต้องสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	 และเตรียมช่องทาง 

ในการเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาเมืองในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการท�างานของกรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ประชาชนตระหนักและให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมในการเสนอ

นโยบายและตรวจสอบการท�างานของกรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	๘๐	

(คณะกรรมการชุมชน/

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กิจกรรม)

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 จัดตั้ง	“สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”	และ	“สภาประชาชน”

	 มาตรการที่	๒	 ส่งเสริมความเข้าใจของภาคประชาชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมือง

	 มาตรการท่ี	๓	 ศึกษาและทบทวนช่องทางสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย

และตรวจสอบการท�างานของกรุงเทพมหานคร



146 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าในการจัดท�าพระราชบัญญัติ	 

ร่างข้อบัญญัติ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	 

ค�าสั่งกรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนการจัดการจัดตั้ง 

สภาประชาชน	

๒.		กิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านคณะ

กรรมการชุมชน	

๓.		กิจกรรมพลเมืองร่วมสร้างความเข้มแข็งของรัฐบาลท้องถิ่น

โดยการสนับสนุนของสถาบัน	NDI

๔.	 การทบทวนและปรับปรุงระเบียบการพัฒนา

กรุงเทพมหานคร	

ส�านักงาน

กฎหมายและคดี

และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง

ส�านักงานเขต

ส�านักงานเขต

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 
 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 ปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

งานชุมชนรองรับสังคมการเปลี่ยนแปลง	

๒.		โครงการสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

ชุมชน

๓.		โครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน

๐.๔๔

๓.๒๔

๒๐๐.๐๐

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑
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