
147ด้านที่ ๕
มหานครประชาธิปไตย

มิติที่ ๕.๓  กระจายอ�านาจสู่ประชาชน

เป้าหมายที ่๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จ�าเป็นและให้อ�านาจในการก�าหนดนโยบาย

และตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 	การกระจายอ�านาจจากราชการส่วนกลางให้กบัองค์กรปกครองท้องถิน่เป็นนโยบายรฐับาลและสอดคล้องกบั

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถ

ได้รับบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม	 โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครมีอ�านาจหน้าที่ตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.๒๕๒๘	และภารกิจ	อ�านาจ	หน้าที่	ตามพระราชบัญญัติ

ก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 รวมทั้งภารกิจที่รับการ 

ถ่ายโอนจากส่วนราชการในส่วนกลาง	ไม่ครอบคลมุอ�านาจหน้าทีใ่นการจดัท�ากจิการสาธารณะทีม่คีวามจ�าเป็นในปัจจบุนั	

รวมถึงปัญหาอุปสรรคจากการท่ีส่วนราชการเจ้าของภารกิจยังไม่ถ่ายโอนภารกิจให้กรุงเทพมหานคร	 ท�าให้

กรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดบริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาส�าคัญในปัจจุบันและส่งผลกระทบต่อประชาชน	 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

	 ในส่วนของการกระจายอ�านาจจากราชการส่วนกลาง	 ซ่ึงแนวความคิดในการจัดต้ังเทศบาลในพื้นท่ี 

กรุงเทพมหานครนัน้	อยูร่ะหว่างการพจิารณาทบทวนหาความเหมาะสมในการด�าเนนิการ	แต่ในส่วนของการเพิม่อ�านาจ

หน้าที่ของกรุงเทพมหานครในเร่ืองอ�านาจสอบสวนคดีอาญาบางประเภทเช่นเดียวกับนายอ�าเภอ	ด้านการจราจรและ 

ด้านขนส่งมวลชนเป็นสิง่ทีก่รงุเทพมหานครพิจารณาแล้วเหน็ควรด�าเนินการ	และอยูใ่นร่างพระราชบญัญติับรหิารราชการ

กรุงเทพมหานครที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการเสนอ

เป้าประสงค์ที่ ๕.๓.๑.๑ จัดตั้งเทศบาลนครในกรุงเทพมหานคร

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ แนวทางในการจัดตั้งเทศบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีรายงาน/ข้อสรุป

ที่เกี่ยวข้องกับ

การด�าเนินการ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		ร่างแก้ไขกฎหมายบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒		พิจารณาและทบทวนความเหมาะสมในการจัดตั้งเทศบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร



148 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		การพิจารณาและทบทวนความเหมาะสมในการจัดตั้ง

เทศบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑.		กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ 

บริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการถ่ายโอน

จากส่วนราชการ

ส�านักงาน

กฎหมายและคดี

(สนป.)

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

หน่วยงาน/ส่วนราชการ

ของกรุงเทพมหานคร 

ที่รับการถ่ายโอนภารกิจ

กองประชาสัมพันธ์

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่ ๕.๓.๑.๒ เพิ่มอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท�ากิจการสาธารณะ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของความส�าเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ 

การด�าเนินการตามภารกิจที่รับการถ่ายโอนตามแผนกระจายอ�านาจฯ	

และแผนปฏิบัติการรับการถ่ายโอนภารกิจ	อ�านาจ	หน้าที่ตามแผนการ

กระจายอ�านาจ

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		รับการถ่ายโอนภารกิจ	อ�านาจ	หน้าที่ตามแผนการกระจายอ�านาจ

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการอบรม/สัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

งานเกี่ยวข้องกับการรับถ่ายโอนภารกิจของ

กรุงเทพมหานคร	

๒.	 โครงการอบรม/สัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

งานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนของหน่วยงาน/ 

ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร

-

-

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

หน่วยงาน/ส่วนราชการ

ของกรุงเทพมหานคร 

ที่รับการถ่ายโอนภารกิจ

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑
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มิติที่ ๕.๔  การเมืองสีขาว

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการและผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

ทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร 

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในหน่วยงานของรัฐ	 เจ้าหน้าท่ีรัฐ	 และนักการเมืองในระดับชาติและท้องถิ่น 

ที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ	ท�าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมืองในหน่วยงาน	ความไม่เชื่อม่ัน 

ส่วนหนึ่งมาจากการรับรู้ข่าวสารท่ีไม่ถูกต้อง	 เนื่องจากการขาดข้อมูลหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ	 ทั้งที่เก่ียวกับภารกิจ	 

อ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน	และผลการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม

	 ดังนั้นกรุงเทพมหานครต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ	 และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผ่านสื่อประเภท

ต่างๆ	เกี่ยวกับภารกิจ	บทบาทหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณ	และผลงานของกรุงเทพมหานคร	นอกจากนี้การเผยแพร่

ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ	อ�านาจหน้าที่	งบประมาณ	และผลการปฏิบัติงาน	ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการก�ากับพฤติกรรม

ของข้าราชการและนักการเมืองให้มีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่	 โดยยึดผลประโยชน์ของพ้ืนที ่

และประชาชนเป็นหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงานและผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

ทางการเมือง	

เด็กและเยาวชนเข้าใจในบทบาทและภารกิจของ 

สภากรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	๖๐

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินการหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		การติดตามประเมินผลและการเผยแพร่ผลการด�าเนินงานของกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒		ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสภากรุงเทพมหานครให้กับเด็กและเยาวชน
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมเผยแพร่รายงานผลการด�าเนินงานตามแผน 

ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	

๒.		กิจกรรมการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานครประจ�าปี	

๓.		การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	 

ร่วมฟังการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	และกิจการของ

สภากรุงเทพมหานคร

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

ส�านักงานปกครอง 

และทะเบียน

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการเผยแพร่ข่าวสารผลการด�าเนินงานของ

กรุงเทพมหานครผ่านสื่อประเภทต่างๆ

๒.	 โครงการพาน้องเที่ยวสภากรุงเทพมหานคร

-

๒.๕๐

กองประชาสัมพันธ์

(สนป.)

ส�านักงานปกครองและ

ทะเบียน/ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒
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มิติที่ ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์

เป้าหมายที่ ๕.๕.๑ ประชาชนจะร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้น�าวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ 

ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลส�าเร็จ

สถานการณ์แนวโน้ม

	 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 เป็นการแปลงวิสัยทัศน์ของภาคประชาชนไปสู่การปฏิบัต	ิ 

แต่กรุงเทพมหานครยังไม่มีช่องทางท่ีชัดเจนส�าหรับภาคประชาชนในการเข้ามาร่วมติดตาม	 ตรวจสอบและผลักดัน 

วิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ	ดังนั้นในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๒	จึงก�าหนดให้มีการจัดตั้ง

สภาประชาชนกรุงเทพมหานครและสภาประชาชนระดับเขตขึ้น	เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไว้	

	 แม้กรุงเทพมหานครจะยังไม่มีสภาประชาชนตามกฎหมาย	 แต่กรุงเทพมหานครก็ได้จัดให้ภาคประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมผ่านการประชุมผู้น�าชุมชนทั้ง	 ๕๐	 ส�านักงานเขต	 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงาน 

ของกรุงเทพมหานคร	 พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานด้านต่างๆ	 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	 

และการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านสายด่วน	 โทร.	 ๑๕๕๕	 ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการมีส่วนร่วม 

ของภาคประชาชน	 นอกจากน้ีภาคประชาชนยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับกรุงเทพมหานครผ่านกิจกรรมต่างๆ	 

ที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้น	 เช่น	 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	 กิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ	 กิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชน	 เป็นต้น	 

อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นกรุงเทพมหานครจะเร่งรัดให้มีการติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์ 

กรงุเทพฯ	อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้ประชาชนสามารถทราบผลการขับเคลือ่น	และร่วมแสดงความคดิเหน็ผ่านช่องทางต่างๆ	

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	

เป้าประสงค์ที่ ๕.๕.๑.๑  ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนครั้งของการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า 

วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ		

๑	ครั้ง/ปี

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก
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มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		รายงานผลการด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	พ.ศ.	๒๕๗๕

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ 

กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๗๕

๒.	รายงานผลการด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์ 

กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๗๕

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 



ดานที่
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มิติที่ ๖.๑  เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

สถานการณ์และแนวโน้ม 

	 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์รวมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 มูลค่ารวมผลิตภัณฑ์จังหวัด	 (Gross	

Province	 Product:	 GPP)	 ในปี	 ๒๕๕๗	 เท่ากับ	 ๔,๑๒๘,๗๓๔	 ล้านบาท	 สูงเป็นอันดับ	 ๑	 ของประเทศ	 ซึ่ง	 GPP	 

ส่วนใหญ่จะอยูใ่นส่วนของการค้า	การผลติ	และการขนส่ง	ตามล�าดบั	(ทีม่า: ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ)	 กรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการในพื้นที่	 จ�านวน	

๒๔๖,๘๖๖	แห่ง	 (ที่มา:	ผลการส�ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม	พ.ศ.	๒๕๕๕	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ)	และมีวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม	(SMEs)	มากถึง	๕๕๔,๑๐๒	ราย	(ทีม่า: ส�านักงานส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	

(สสว.)	 ปี	 ๒๕๕๗)	 ซึ่งปัจจุบันการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและ	 SMEs	 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับ

อุปสรรคและผลกระทบในด้านต่างๆ	ที่ค่อนข้างจะรุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา	รวมทั้งการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจาก

สนิค้าและบรกิารทีผ่ลติจากประเทศเพือ่นบ้าน	โดยเฉพาะจากประเทศทีม่ต้ีนทนุแรงงานต�า่กว่าไทยหรอืการแข่งขนัจาก

ธุรกิจข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ	ซึ่งอาจท�าให้ภาคธุรกิจบางส่วนในกรุงเทพมหานครไม่สามารถแข่งขันกับสินค้า

และบรกิารราคาถูกจากประเทศเพือ่นบ้านได้	และทีส่�าคญัผลกระทบจากการเปิดเสรกีารลงทนุภายในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนที่เป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคาม	ท�าให้ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจให้

เพิ่มสงูขึน้	โดยประเดน็ทีผู่้ประกอบการและ	SMEs	ต้องการความช่วยเหลือหรอืสนับสนุนจากภาครัฐ	ได้แก	่การส่งเสริม

และพฒันาคณุภาพมาตรฐานของสินค้า	การช่วยเหลอืด้านต้นทุนของสนิค้าให้สามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งรายอ่ืนได้	รวมท้ัง

การช่วยเหลือด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 (ที่มา:	 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ	 SMEs	 ประจ�าไตรมาสที่	

๔/๒๕๕๖	ศนูย์พยากรณ์เศรษฐกจิและธรุกจิ	มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย)	ในส่วนของภาคการเกษตรซึง่มบีทบาทส�าคัญ

ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครด้วยนั้น	ก็มีความจ�าเป็น

ต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากสภาพแวดล้อมภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานครมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 พื้นท่ีท�าการเกษตรเร่ิมลดลงอันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองและราคาที่ดินที่สูงข้ึน	 

ภยัธรรมชาตท้ัิงภัยแล้งและน�า้ท่วมท�าให้ยากต่อการจดัการผลผลติให้มปีระสทิธภิาพและได้ผลผลติทีม่คีณุภาพสอดคล้อง

กับความต้องการของตลาด	เกษตรกรรายย่อยบางส่วนยงัขาดความรูใ้นด้านการรกัษาคณุภาพหรือพฒันาผลผลติให้เป็น

สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน	

	 รัฐบาลปัจจุบันภายใต้การน�าของ	พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	 ได้น�าประเด็น	“การส่งเสริม	

SMEs”	 และ	 “การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่”	 มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เจริญเติบโต	 

โดยมองว่า	 SMEs	 และภาคการเกษตรมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 รัฐบาลได้มีการก�าหนด 

นโยบายและมาตรการต่างๆ	ในการสนับสนุนและส่งเสริม	SMEs	ให้มีความเข้มแข็ง	และได้ก�าหนดเป้าหมายส�าคัญคือ

การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่หรือกลุ่มที่เริ่มด�าเนินธุรกิจ	(Start-Up)	จ�านวน	๑๐,๐๐๐	ราย	ภายในปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	

ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างงาน	สร้างรายได้	ส�าหรับการพัฒนาภาคการเกษตร	รัฐบาลมีนโยบายในการดูแลเกษตรกรให้มี

รายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ	เช่น	การลดต้นทุนการผลิต	การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง	การช่วย

เหลือเกษตรกรรายย่อย	ฯลฯ	

	 การพัฒนากรุงเทพมหานครในปี	 ๒๕๖๑	 เพื่อน�ากรุงเทพมหานครไปสู่การเป็นเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจ 

และการลงทุน	 ตามเป้าหมายที่ชาวกรุงเทพมหานครได้คาดหวังไว้	 จึงจ�าเป็นต้องมีความสอดคล้องและเป็นไป 
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ในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายของรัฐบาล	โดยมีประเด็นหลักที่ให้ความส�าคัญใน	๒	ส่วน	ได้แก่	

๑)	การสนับสนุนการประกอบธุรกิจในกรุงเทพมหานคร	และ	๒)	การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	

	 การสนับสนุนการประกอบธุรกิจในกรุงเทพมหานคร	 แนวทางการพัฒนาในปี	 ๒๕๖๑	 กรุงเทพมหานคร	 

จะให้ความส�าคัญกับกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร	(OTOP	และ	Bangkok	Brand)	

และผูท่ี้มีความพร้อมในการเป็นผูป้ระกอบการใหม่ในระดบั	Start-up	เช่น	ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ชมุชนทีด่�าเนนิธรุกิจ

มาแล้ว	ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาอาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครที่ยังต้องการการดูแล	ช่วยเหลือจากภาคส่วน

ต่างๆ	ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	สร้างศักยภาพให้มีความแข็งแกร่งและมีความพร้อม	กรุงเทพมหานคร

จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา	 Bangkok	 Brand	 ให้เป็นที่รู ้จักและยอมรับของประชาชน	 

การอ�านวยความสะดวกให้	 SMEs	 สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ	 ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร	 

การพฒันาและปรบัปรงุศนูย์ข้อมลูเศรษฐกจิการคลงัและการลงทุนของกรงุเทพมหานครให้ท�าหน้าทีเ่ป็นศูนย์รวมข้อมูล

ด้านเศรษฐกิจ	 การเงิน	 การคลังและการลงทุน	 ที่สมบูรณ์และทันสมัย	 รวมถึงสามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจของ

กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และการพัฒนาตลาดของกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นแหล่งลงทุนขนาดเล็กให้มี

สภาพที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชน	สามารถรองรับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน	และผลิตผลทางการเกษตร	

	 การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 แนวทางการพัฒนาการเกษตรในปี	 ๒๕๖๑	จะมีทิศทางการ

พัฒนาที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ

เกษตรตามแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔)	 

และแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๗–๒๕๖๐	ซึ่งยังคงมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้

แก่เกษตรกร	 การถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เกษตรกรท�าการเกษตรทฤษฎี

ใหม่ตามแนวพระราชด�าริ	 จะให้ความส�าคัญกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในการท�าหน้าที่สร้าง

กระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาแก่เกษตรกร	 ส่งเสริมการท�าเกษตรอินทรีย์เพื่อรองรับตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มี

การขยายตัวอย่างมากในปัจจบัุน	สนบัสนนุให้มีตลาดสนิค้าเกษตร	การให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วข้อง

ทั้งภาครัฐ	เอกชน	เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต	เน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม	การส่งเสริมให้

เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�าเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวเป็นการท�าเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการท�าธุรกิจ	 เช่น	

การเปิดพื้นที่เกษตรกรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑  สนับสนุนการประกอบธุรกิจ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ผลิต	ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีต่อ 

การให้บริการของกรุงเทพมหานครด้านการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ

ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริม 

และพัฒนา

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง 

และการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	๘๐

ร้อยละ	๘๐

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก
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มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ส่งเสริม/พัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการ

	 มาตรการที่	๒	 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ฮาลาลของกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๓	 ส่งเสริมด้านการตลาดและการจ�าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน	รวมทั้งร่วมจัดงานแสดง

สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉพาะกลุ่ม

	 มาตรการที่	๔	 พัฒนาและขยายตลาดของกรุงเทพมหานครให้เหมาะสมกับสภาพชุมชน	สามารถรองรับ

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

	 มาตรการที่	๕	 พัฒนาศูนย์ข้อมูลการลงทุนเพื่อผู้ประกอบการและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้	และการพัฒนาศักยภาพของ 

ผู้ผลิต	ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร

๒.		กิจกรรมการตรวจเยี่ยมผู้ผลิต	ผู้ประกอบการ	ให้ค�าปรึกษา

แนะน�าการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์	การรักษามาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาธุรกิจ	

๓.	 กิจกรรมการน�าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	

Brand)	และผลิตภัณฑ์	OTOP	ไปจัดแสดงและจัดจ�าหน่าย	

ในงานต่างๆ	ซึ่งจัดโดยหน่วยงานราชการและภาคเอกชน	

๔.		กิจกรรมการสนับสนุน/เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ	OTOP	

และ	Bangkok	Brand	รวมทั้ง	SMEs	ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร	ประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อเปิดตลาด 

การส่งออกไปยังเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร	 

(การจัดงานความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร 

กับเมืองพี่เมืองน้องหรือเมืองที่มีความสัมพันธ์ฉันมิตร 

กับเมืองในต่างประเทศ)	

๕.		กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร	

(Bangkok	Brand)	ผ่านระบบร้านค้าออนไลน์	

๖.		กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ฮาลาล	ของ

กรุงเทพมหานคร	 	

๗.		กิจกรรมสนับสนุน	ส่งเสริม	พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน	

๘.		กิจกรรมปรับปรุงตลาด	(ตลาดเทวราช	ตลาดพระเครื่อง	 

วงเวียนเล็ก	ตลาดหนองจอก	และตลาดธนบุรี	 

(สนามหลวง	๒))

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

กองการต่างประเทศ	

ส�านักปลัด

กรุงเทพมหานคร

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักงานเขต

ส�านักงานตลาด	

กรุงเทพมหานคร

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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	 ๙.		กิจกรรมการพัฒนาและขยายตลาด

	๑๐.		กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริม	SMEs	ASEAN	

ของกรุงเทพมหานคร	และการประชาสัมพันธ์การให้

บริการ

ส�านักงานตลาด	ฯ

ส�านักพัฒนาสังคม

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๕

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร	 

(Bangkok	Brand)

๒.	 โครงการมหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้

๓.		โครงการชม	ชิม	ช้อป	เขตสาทร

๔.		โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

ไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืน

๕.		โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ	การคลัง 

และการลงทุน

๕.๐๐

๐.๕๐

๐.๓๐

๐.๒๙

๘.๓๒

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักงานเขตบางแค

ส�านักงานเขตสาทร

ส�านักงานเขตดุสิต

ส�านักการคลัง

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๕

เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๒ ส่งเสริมเกษตรกรรม และพัฒนาผลผลิตการเกษตร 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐาน	ปลอดภัย	 

เป็นที่ยอมรับจากตลาด/ผู้บริโภค

ร้อยละ	๖๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร	และส่งเสริมการท�าการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

	 มาตรการที่	๒	 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย	มีคุณภาพ	และได้มาตรฐานผ่านการรับรอง	GAP

	 มาตรการที่	๓	 ส่งเสริมการท�าเกษตรอินทรีย์

	 มาตรการท่ี	๔	 เพิม่ช่องทางการตลาดแก่สนิค้าเกษตร	และสนบัสนนุให้หน่วยงานต่างๆ	ใช้ผลผลติการเกษตร

ที่ปลูกในกรุงเทพมหานคร	

	 มาตรการที่	๕	 ส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
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๑.		โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ 

(ตามระบบมาตรฐาน	GAP)	สู่ผู้บริโภค

๒.	 กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดและการจ�าหน่ายผลผลิต

ทางการเกษตร

๓.		กิจกรรมจ�าหน่ายข้าวปลอดสารพิษ

๔.	 กิจกรรมส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ 

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ส�านักงานเขตหนองจอก

ส�านักงานเขตหนองจอก

ส�านักงานเขตหนองจอก

๒๖	ส�านักงานเขตที่มี

พื้นที่เกษตรกรรม

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๕

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

 

 

 
 

 

 
 
 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลากรด้าน

การเกษตรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.		โครงการส่งเสริมการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่

๓.		โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการเกษตร

๔.		โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	 

ในกรุงเทพมหานคร

๕.		โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

๖.		โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเกษตร

๗.		โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่การเกษตร 

มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์

๘.		โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์	

๙.		โครงการเกษตรปลอดสารพิษ

๐.๓๖

๐.๔๒

๐.๒๑

๐.๑๓

๐.๐๔

๕.๐๐

๐.๓๔

๐.๐๓

๐.๐๑

ส�านักพัฒนาสังคม	

ส�านักงานเขตสายไหม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักงานเขตทวีวัฒนา

๒๖	ส�านักงานเขตที่มี

พื้นที่เกษตรกรรม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักงานเขตทวีวัฒนา

ส�านักงานเขตทวีวัฒนา

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓
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มิติที่ ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าหมายที่ ๖.๒.๑  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 ในปีที่ผ่านมาปี	 ๒๕๕๘	 กรุงเทพมหานครติดอันดับ	 ๒	 เมืองที่น่าเที่ยวมากที่สุดในโลก	 รองจาก	 ลอนดอน	 

โดยภาพรวมของการด�าเนนิการภายในปีงบประมาณ	๒๕๕๘	กรงุเทพมหานครมีจ�านวนนกัท่องเทีย่วทัง้สิน้	๓๔,๗๖๑,๘๕๒	

คน	 มีรายได้จากการท่องเท่ียวในช่วงมกราคม–กันยายน	 ๒๕๕๘	 รวม	 ๑,๐๔๙,๖๑๗.๘	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 

๑๐.๕๐	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมปี	 ๒๕๕๘	 แต่อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคพบว่าปัญหาส�าคัญอันดับ

ต้นคอืความเสือ่มโทรมของแหล่งท่องเทีย่ว	ซ่ึงในแผนพัฒนาฯ	ระยะที	่๑	ไม่ได้มกีารด�าเนนิการใดๆ	เพ่ือท่ีจะคงสถานภาพ

ความเป็นเมอืงน่าท่องเท่ียว	ดงันัน้กรงุเทพมหานครจงึควรให้ความส�าคญักบัการอนรุกัษ์และพฒันาแหล่งท่องเทีย่วทีถ่อื

เป็นเกณฑ์หนึง่ในการจดัอนัดบัเมอืงท่ีน่าท่องเทีย่วนัน้	อกีทัง้จ�าเป็นต้องพัฒนาสิง่อ�านวยความสะดวกให้กบันกัท่องเท่ียว

ทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ	ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน	ให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการ

ระวงัการถกูหลอกลวงจากมจิฉาชพี	สร้างบคุลากรด้านการท่องเทีย่วทีเ่ป็นมอือาชพี	สร้างผลิตภณัฑ์การท่องเทีย่วใหม่ๆ	

สร้างเอกลักษณ์ชุมชนเพื่อสร้างจุดขาย	 และปรับปรุงการท�างานด้านการท่องเท่ียวในเชิงรุก	 ส่งเสริมด้านความร่วมมือ

การพัฒนาการท่องเท่ียวและวัฒนธรรมระหว่างเมืองในกลุ่มประเทศลุ่มน�้าโขง	 สร้างความเข้มแข็งในเชิงการตลาด 

การท่องเที่ยว	 รวมทั้งเผยแพร่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร	 ตลอดจนยกระดับคุณภาพบริการด้าน 

การท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจพึงพอใจการบริการของแหล่งท่องเที่ยวในระดับสูง-สูงมาก	 โดยผล

จากการส�ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร	พบว่านักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ	และชาวไทย	มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ	๙๐.๓๙	และ	๙๑.๒๓	ตามล�าดับ

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๑  นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้นักท่องเท่ียวทราบและระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพรูปแบบต่างๆ	 

ผ่านการจัดท�าแผ่นพับคู่มือ	และ/หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น		

	 มาตรการท่ี	๒	 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องปราม	 ดูแล	 ให้การเยียวยาหรือช่วยเหลือ 

นักท่องเที่ยวที่ตกเป็นผู้เสียหายในเบื้องต้น
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ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

ส�านักเทศกิจ

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

๑.		กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและแนวทาง 

การระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพในสื่อประชาสัมพันธ์ 

การท่องเที่ยวต่างๆ	เช่น	เว็บไซต์	(มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

ในการเตือนนักท่องเที่ยวก่อนเดินทาง)

๒.		โครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว	 

(Segway)	

๓.		กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันการกระท�าผิดอันอาจ 

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อนักท่องเที่ยวและ 

กรุงเทพมหานครในภาพรวม

๔.	กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร	

ต�ารวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ

นักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อน	(หน่วยงานและ 

เจ้าหน้าที่ที่ท�างานด้านการท่องเที่ยวประชุมหารือแนวทาง

ความร่วมมือด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว)

๕.	กิจกรรมจัดท�าแบบบันทึกการส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องน�าไปด�าเนินการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	 

(การด�าเนินการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีระบบ	 

มีการติดตามผลการด�าเนินการ)

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์

โครงการลงทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการจัดท�าแผ่นพับแนะน�านักท่องเที่ยว	 

ในการเดินทางท่องเที่ยวให้ปลอดภัย

	 (นักท่องเที่ยวได้มีความรู้	ได้รับทราบสภาพปัญหา	 

การหลอกลวงจากมิจฉาชีพเพิ่มขึ้น)

๑.	 โครงการจัดท�าแผนที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร	 

(นักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์จากแผนที่ท่องเที่ยว	 

ช่วยให้สามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้อย่างถูกต้อง

และปลอดภัย)

๑.๐๐

๒.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑
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เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๒ จดัหาส่ิงอ�านวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียวกลุม่คนพกิารและผูส้งูอาย ุเพิม่กลุม่เป้าหมาย

ทางการตลาดคนพิการและผู้สูงอายุชาวต่างชาติ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการ	 

ด้านการท่องเที่ยว	

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จัดบริการรองรับการท่องเที่ยวส�าหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

	 มาตรการท่ี	๒	 มีแผนบูรณาการเพ่ือให้มีความพร้อมท่ีจะเป็นมหานครแห่งการท่องเท่ียวส�าหรับคนทุกกลุ่ม	

(Universal	Tourism	City)

	 มาตรการที	่๓	 จดัท�าสือ่ประชาสัมพันธ์ทีพ่ร้อมทีจ่ะรองรับนกัท่องเทีย่วกลุ่มคนพิการและผู้สูงอาย	ุในรปูแบบ

ของสื่อแผ่นพับ	สื่ออักษรเบลล์	และสื่อออดิโอซาวด์	(เสียง)	ฯลฯ

๑.		กิจกรรมจัดบริการรองรับการท่องเที่ยวส�าหรับ 

นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

๒.	 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับองค์กร	ภาคี	 

กลุ่มหรือชมรมผู้พิการตามแหล่งท่องเที่ยวของ

กรุงเทพมหานคร	(นักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและ 

ผู้สูงอายุ	ได้ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว	ตามสถานที่ท่องเที่ยว 

ที่จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกรองรับ)

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 จัดท�าแผนบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว 

ส�าหรับทุกกลุ่ม

๒.		โครงการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์แนะน�าสถานที่ 

ท่องเที่ยวที่รองรับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ 

ในรูปแบบของสื่อแผ่นพับหรือสื่ออักษรเบลล์หรือ 

สื่อออดิโอซาวด์	(เสียง)	ฯลฯ	(นักท่องเที่ยวกลุ่มคน

พิการและผู้สูงอายุได้รับทราบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

ที่จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกรองรับ)

๐.๘๐

๑.๐๐

ส�านักผังเมือง

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓



162 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.		กิจกรรมรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นปัจจุบัน 

พร้อมใช้งานค�าถามที่พบบ่อยจากนักท่องเที่ยว	ข่าวสาร

ทางการท่องเที่ยว	ฯลฯ	โดยแยกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็น

ระบบลงในเว็บไซต์เพื่อง่ายต่อการสืบค้น	 

(เจ้าหน้าที่ที่ท�างานด้านการท่องเที่ยวสามารถสืบค้น 

เพื่อให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง	 

รวดเร็ว	และเป็นมาตรฐานเดียวกัน)	

๒.	กิจกรรมรวบรวมข้อมูลการจัดอันดับเมืองน่าท่องเที่ยว 

และศึกษาเกี่ยวกับการจัดอันดับเมืองน่าท่องเที่ยว 

ของหน่วยงานต่าง	ๆ

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

๕๐	ส�านักงานเขต

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวก

ส�าหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม	(ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ)

๔.๐๐ ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๓  กรุงเทพมหานครมีมาตรฐานด้านการบริการข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยอ�านวยความสะดวก 

ให้แก่นักท่องเที่ยวในระดับสากล สามารถแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวช้ันน�าในภูมิภาค

อาเซียนและเอเชียได้อย่างภาคภูมิ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ระดับเมืองท่องเที่ยว		

ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการ

ท่องเที่ยวในระดับมาก	

อันดับ	๑–๓	

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จัดท�าระบบฐานข้อมูลส่วนกลางที่มีระบบปฏิบัติการที่สะดวกในการใช้งาน

	 มาตรการที่	๒	 จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านต่างๆ	ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)

หมายเหตุ:  อันดับที่	๑–๓		หมายถึง	๑–๓	ของโลก
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว

๒.	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์	 

การท่องเที่ยว	

๓.	โครงการฝึกอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ

และสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑๐.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๔  กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยว 

เป็นของตนเอง

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ระดับการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเที่ยว ระดับมาก

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยประสานหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพ 

ที่เกี่ยวข้อง

	 มาตรการท่ี	๒	 สนับสนุนการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านการจัดงานส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวทั้งภายใน

และต่างประเทศ	(Road	Show/Trade	Show)

๑.	 กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ผ่านการจัดงานส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวทั้งภายใน 

และต่างประเทศ	(Road	Show/Trade	Show)	 

(เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของ

กรุงเทพมหานคร	ภายในประเทศและในระดับนานาชาติ)	

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักการคลัง

มาตรการที่	๒

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการตลาด	

Bangkok	Brand	ให้เป็นสินค้าเพื่อส่งเสริมการท่อง

เที่ยวได้อย่างน่าสนใจ	(ชุมชนมีความรู้ในการพัฒนา

สินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น)

๒.		โครงการเสริมสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้า 

ทางการท่องเที่ยว	(อบรมให้ความรู้)

๓.	โครงการการจัดงานเทศกาล	Bangkok	Brand	 

(ชุมชนมีตลาดในการเผยแพร่สินค้ามากขึ้น)

๒.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว/

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๕  แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ได้รับ 

การส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟู ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว 

ได้อย่างมีคุณภาพ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนา	 ๓	แหล่ง

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จัดวงเงินงบประมาณด้านการอนุรักษ์พัฒนาการท่องเที่ยว	แหล่งท่องเที่ยว

	 มาตรการที่	๒	 จัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของเมืองและ 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นที่หรือย่านเก่าที่มีความน่าสนใจ

	 มาตรการที่	๓	 พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

	 มาตรการที่	๔	 จัดท�าป้ายสื่อความหมายบอกเล่าเรื่องราวความส�าคัญของแหล่งท่องเที่ยว	

	 มาตรการที่	๕	 จัดท�าป้ายชี้ทาง	ป้ายสัญลักษณ์	และป้ายจราจรในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

	 มาตรการที่	๖	 ปรับภูมิทัศน์เพื่อให้ปลอดภัย	สะอาด	สวยงาม	และเข้าถึงได้สะดวก

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์เมืองสู่การท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์

๒.		โครงการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีถิ่นเชิงสร้างสรรค์	

๓.		โครงการจัดท�าป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว

วิถีถิ่น

๔.		ติดตั้งป้ายแนะน�าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแขนยื่น 

เหนือผิวจราจร

๕.		โครงการอนุรักษ์ประติมากรรมและลายปูนปั้น 

ประดับสะพานในกรุงเทพมหานคร

๖.		โครงการวางผังออกแบบเพื่อการปรับปรุง	 

ภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ต่อเนื่อง

๗.๐๐

๓.๐๐

๙.๑๐

๖๐.๐๐

๔.๐๐

๐.๖๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักผังเมือง

ส�านักผังเมือง

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๖

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๖  การส่งเสริมประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Branding) และการส่งเสริมการตลาด 

ของกรุงเทพมหานครมีนโยบายหรือทิศทางที่ชัดเจนในแต่ละปีมีจุดขายทางการตลาด

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ระดับเมืองท่องเที่ยว		 อันดับ	๑–๓

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ผลักดันนโยบายส่งเสริมงานด้านการตลาดไปสู่การปฏิบัติโดยจัดสรรงบประมาณ 

ด�าเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

	 มาตรการที่	๒	 จัดท�าปฏิทินท่องเที่ยวประจ�าปีและก�าหนดแคมเปญ	(Campaign)	ประจ�าปี

	 มาตรการที่	๓	 จัดเปิดตัวสินค้า	(Product)	และบริการ	(Product	Approach)	ด้านการท่องเที่ยว

หมายเหตุ:  อันดับ	๑–๓	หมายถึง	๑–๓	ของโลก



166 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.	 กิจกรรมจัดท�าปฏิทินท่องเที่ยวประจ�าปีของ

กรุงเทพมหานคร	ในรูปแบบหลายภาษา	และเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	(นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ต่างชาติรับทราบข้อมูลปฏิทินท่องเที่ยวประจ�าปี	ส่งผลให้

สามารถวางแผนการเดินทางได้ล่วงหน้า)

๒.	 กิจกรรมการวางแผนและก�าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

และการตลาดท่องเที่ยวประจ�าปี	

๓.	 กิจกรรมเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร 

ผ่านสื่อต่างๆ

๔.	 กิจกรรมจัดการประชุม	50	District	50	Destination	 

เพื่อให้ทุกส�านักงานเขตก�าหนดแหล่งท่องเที่ยว 

ที่โดดเด่นประจ�าส�านักงานเขต	(ส�านักงานเขตจัก 

ได้น�าเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของตนเพื่อพัฒนาและ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละแห่งต่อไป)

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	

(Road	Show/Trade	Show)

๒.		โครงการจัดงานมหกรรมงานเทศกาลส่งเสริม	 

การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

	 ๒.๑		งานเทศกาลงานวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๒.๒	 งานเทศกาลท่องเที่ยววิถีชุมชน

๓.		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครรอบ

สื่อมวลชน	เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร	(Corporate	

Branding)	ให้สื่อมวลชนได้น�าเสนอ	การท่องเที่ยว	

กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

๓๐.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓
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เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๗  บคุลากรด้านการท่องเทีย่วของกรุงเทพมหานครท้ังภายในและนอกหน่วยงานกรงุเทพมหานคร

มีความรู้ ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจตามขอบเขตงาน

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว		 ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ
	 มาตรการที่	๑	 เสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะบุคลากรในสังกัดกองการท่องเที่ยวและหน่วยงานอื่นๆ	 

ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง
	 มาตรการที่	๒	 เสริมสร้างความรู้ให้บุคลากรนอกสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน	 

การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

๑.		กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับองค์กร	ภาคีต่างๆ	 
เพื่อศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ	(เสริมสร้าง 
องค์ความรู้ทักษะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
เพื่อให้ก้าวทันสถานการณ์การท่องเที่ยวของโลก)

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 
และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑
และ	๒

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครด้านการท่องเที่ยว

๒.		โครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเมือง 
สู่มาตรฐานท่องเที่ยวสากล

๓.		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในประเทศ	

	 -	 บุคลากรในสังกัดกองการท่องเที่ยวและ 
หน่วยงานอื่นๆ	ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง

	 -	 บุคลากรนอกสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง 
กับงานด้านการท่องเที่ยว

๔.		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ	AEC	
(เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวในระดับ 
ภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้น	เพื่อสามารถให้ข้อมูล 
กับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ	ทั่วโลกได้)

๐.๔๑

๑.๕๐

๒.๐๐

๓.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	
และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	
และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	
และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	
และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑



168 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
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เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๘ กองการท่องเที่ยวมีศักยภาพในการด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักของสาธารณชนด้านการท่องเที่ยว 

ของกรุงเทพมหานครในวงกว้าง

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว	 ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ปรับโครงสร้างกองการท่องเที่ยวโดยโอนย้ายสังกัดขึ้นตรงต่อหน่วยงานของผู้บริหารฯ	 

และเพิ่มกลุ่มงานและขยายอัตราก�าลังส�าหรับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และ 

การตลาดด้านการท่องเที่ยว

	 มาตรการที่	๒	 จัดท�าแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวทุกรอบ	๔	ปี

	 มาตรการที่	๓	 จัดท�าระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานรองรับความจ�าเป็นต้องใช้จริง	(Demand)

	 มาตรการที่	๔	 จัดท�าแอพพลิเคชั่น	หรือระบบปฏิบัติการอื่นน�าเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

๑.		กิจกรรมการอบรมการเรียนรู้	การแนะน�า	Application	 

ที่โดดเด่นของภาคเอกชนที่เป็นที่นิยม	ให้เจ้าหน้าที่ 

ได้รับทราบข้อมูล	(เพื่อสามารถน�าไปเผยแพร่ให้ 

นักท่องเที่ยวได้ทราบ)

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๔

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาและส่งเสริม

การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร	

๒.		โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศในแอพพลิเคชั่นเพื่อให้บริการข้อมูล 

แก่นักท่องเที่ยว

๕.๐๐

๒.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๔
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มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

มิติที่ ๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ

เป้าหมายที่ ๖.๓.๑  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาค

อาเซียน

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยจ�านวนมาก	 นโยบาย

การท่องเที่ยวจึงมีความส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น	 กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศ	จึงให้ความส�าคัญกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวในล�าดับ

ต้นๆ	เพราะนโยบายนี้จะท�าให้เกิดการจ้างงาน	การลงทุน	และการกระจายรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไปยัง

ธุรกิจต่างๆ	จ�านวนมาก	อาทิ	ร้านอาหาร	ร้านขายสินค้าต่างๆ	โรงแรม	และธุรกิจการขนส่ง	ฯลฯ

	 แนวโน้มของตลาดด้านการท่องเที่ยวในอนาคตนั้น	 กรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวเพื่อการจัด

ประชุมและนิทรรศการจะเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	 ในฐานะที่กรุงเทพมหานครต้องการพัฒนาตนเองไปสู ่

การเป็นศูนย์กลางของอาเซยีน	โดยเฉพาะในเรือ่งของเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วนัน้	การสร้างศกัยภาพการแข่งขันและ

การเตรยีมความพร้อมในเรือ่งการเป็นศนูย์กลางการจดัการประชมุและนทิรรศการระดบัภมูภิาคดังกล่าวถอืเป็นเง่ือนไข

จ�าเป็น	 กรุงเทพมหานครจึงควรส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเพื่อจัดประชุมและนิทรรศการเป็นส่วนส�าคัญในการส่งเสริม 

และฟื้นฟูการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ที่ ๖.๓.๑.๑ ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรงุเทพมหานครเป็นศนูย์กลางการจดัประชมุนทิรรศการ การแสดง

สนิค้า และการท่องเทีย่วเพือ่สร้างแรงบนัดาลใจหรอืการให้รางวลัแก่พนกังาน (MICE)

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ร้อยละของความส�าเร็จในการสนับสนุนการจัดการประชุมและ 

นิทรรศการที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานในพื้นที่ด�าเนินการ 

ตามที่ร้องขอ	

ระดับการรับรู้ศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการจัดประชุมและ

นิทรรศการของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ		

ร้อยละ	๘๐

ระดับ	๖๕

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการท่ี	๑	 การสนับสนุนการจัดการประชุมและนิทรรศการที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานในพื้นที่

ด�าเนินการตามที่ร้องขอ	(หน่วยก�าหนดเอง)

	 มาตรการท่ี	๒	 จดัตัง้คณะท�างานระหว่างกรงุเทพมหานครและ	สสปน.	(ผูบ้รหิาร กทม. หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง/

สสปน.)

	 มาตรการที	่๓	 จัดท�าข้อตกลงร่วมระหว่างกรุงเทพมหานครและ	 สสปน.	 โดยมีการประชุมหารือถึงแผน 

การด�าเนินการแต่ละปีงบประมาณ	 น�าเสนอความคุ ้มค่า	 ตลอดจนประเมินและสรุป 

ผลการด�าเนินงาน	(ผู้บริหาร กทม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/สสปน.)
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๑.		กิจกรรมการสนับสนุนการจัดการประชุมและนิทรรศการ	

(MICE)	ของ	สสปน.	(ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 

กรุงเทพมหานครและ	สสปน.)	

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการ	

(MICE)	ของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองเจ้าภาพ

การจัดงาน	

๕.๐๐ ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๓



ดานที่

การบริหารจัดการเมืองมหานคร

๗
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มิติที่ ๗.๑  กฎหมาย

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ กรงุเทพมหานครมกีฎหมายทีร่องรับความเป็นอสิระและให้อ�านาจในการบริหารจดัการและ

จัดบริการสาธารณะตามที่ประชาชนคาดหวัง

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีผู้ว่าราชการกรุงเทพ-

มหานครเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด	 โครงสร้างหน่วยงานระดับพื้นที่คือ	 ส�านักงานเขต	 ส่วนระดับส�านัก	 ท�าหน้าที่

ตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว้	 โดยไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอ�านาจหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานระดับส�านักโดยส่วนใหญ่

เป็นไปตามที่ได้รับมอบอ�านาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานคร	 ปัจจุบันการจัดโครงสร้าง

ของส�านักให้ความส�าคัญกับงานนิติกรค่อนข้างน้อย	 เช่น	 จัดให้มีกลุ่มงานนิติการเฉพาะที่ส�านักงานเลขานุการส�านัก	

หรือมีนิติกรเพียง	๑	คน	ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	หรือฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของส�านักงานเลขานุการ

	 ปัจจบุนัปัญหาด้านกฎหมายมคีวามซบัซ้อนและมปีรมิาณมากไม่สมดลุกบัจ�านวนนติกิรและไม่สามารถปฏบัิติ

งานด้านกฎหมายในเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 แต่การพัฒนานิติกรให้มีศักยภาพและความช�านาญ	 มีข้อจ�ากัดและ

ไม่มีหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นการเฉพาะตลอดจนความก้าวหน้าในต�าแหน่งที่สูงขึ้น	 จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ

ของนิติกร	การสร้างเครือข่าย	การจัดประชุมแนวดิ่ง	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	การจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา

ด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม	 เพื่อให้นิติกรมีการแลกเปล่ียนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 มีทักษะ

มีความรู้เท่าเทียมกันและมีแนวทางการแก้ไขปัญหาบนฐานข้อมูลเดียวกันและกระจายปริมาณงานให้สมดุลกับจ�านวน

บุคลากรและเพิ่มกลไกในการสร้างขวัญก�าลังใจให้กับนิติกรเป็นส่ิงที่ต้องก�าหนดไว้ในการพัฒนาหน่วยงานและพัฒนา

บุคลากร	 ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเป็นไปตามเป้าหมายในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	

๒๐	ปี	ระยะ	๒	อย่างแท้จริงต่อไป

เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่

ที่ปรับปรุงโครงสร้าง อ�านาจ หน้าที่ใหม่

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ค.ร.ม.	อนุมัติ	ร่าง	พ.ร.บ.	ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	

ฉบับใหม่	

ร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ

พ.ร.บ.	ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ใช้บังคับ	

ภายในปี	๒๕๖๑

ภายในปี	๒๕๖๑

ภายในปี	๒๕๖๕

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ทบทวนหลักการของร่าง	พ.ร.บ.	ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับใหม่

	 มาตรการที่	๒	 ด�าเนินกระบวนการเกี่ยวกับการตรา	พ.ร.บ.	ให้ครบถ้วน	

	 มาตรการที่	๓	 เตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อชี้แจง	ค.ร.ม.	และสภาฯ	ให้สมบูรณ์
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การบริหารจัดการเมืองมหานคร

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณายกร่างจัดท�าร่างกฎหมาย

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

๒.	 เร่งรัดการเสนอร่างกฎหมายสู่กระบวนการพิจารณา

กฎหมาย

ส�านักงานกฎหมาย

และคดี

ส�านักงานกฎหมาย

และคดี

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๑-๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการจัดท�า

ร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	

- ส�านักงานกฎหมาย

และคดี

มาตรการที่	๑-๓

เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๒ ปรบัปรงุโครงสร้างของหน่วยงานด้านกฎหมายให้สามารถท�าหน้าทีใ่ห้บริการทางกฎหมาย 

แก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานกรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ปรับโครงสร้างและอัตราก�าลังส�านักงานกฎหมายและคดี ภายในปี	๒๕๖๑

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ปรับโครงสร้างการบริหารงานและอัตราก�าลังที่เหมาะสม

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายที่ให้บริการด้านกฎหมายอย่างมีคุณภาพ

	 มาตรการที่	๓	 เสริมสร้างองค์ความรู้ทางกฎหมายที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

	 มาตรการที่	๔	 พัฒนาศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลางที่สนับสนุนหน่วยงานเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ : การด�าเนินการตามมาตรการต้องเป็นไปตามล�าดับของมาตรการ	เมื่อด�าเนินการตามมาตรการที่	๑	(ปรับปรุงโครงสร้างฯ)	

แล้วเสร็จ	จึงด�าเนินการมาตรการที่	๒,	๓,	๔	เป็นล�าดับไป
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 จัดตั้งหน่วยงานและนิติกร

๒.		การฝึกอบรมและประเมินศักยภาพของหลักสูตร 

นักกฎหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๓.		จัดตั้งคณะท�างานพิจารณาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา 

ด้านกฎหมายและคดีของกรุงเทพมหานคร

ส�านักงานกฎหมาย

และคดี

ส�านักงานกฎหมาย

และคดี

ส�านักงานกฎหมาย

และคดี

มาตรการที่	๑,	๔

มาตรการที่	๒-๓

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 
 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		จัดตั้งหน่วยงานระดับส�านักกฎหมาย

๒.	 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักกฎหมายกรุงเทพมหานคร

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๓.		กิจกรรมจัดประชุมแนวดิ่งนักกฎหมายของ

กรุงเทพมหานคร

๔.		โครงการจัดท�าฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่ศูนย์ข้อมูล

กรุงเทพมหานคร	(DATA	WARE	HOUSE)

-

๑๐.๐๐

๓.๐๐

๑๐.๐๐

ส�านักงานกฎหมาย

และคดี

ส�านักงานกฎหมาย

และคดี

ส�านักงานกฎหมาย

และคดี

ส�านักงานกฎหมาย

และคดี

มาตรการ 

ที่	๑,	๔

มาตรการ 

ที่	๒-๓

มาตรการ 

ที่	๒-๓

มาตรการ 

ที่	๒-๔
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มิติที่ ๗.๒  การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการด�าเนินงาน 

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 กรุงเทพมหานครด�าเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	มาช่วงเวลาหนึ่ง	แต่ชาวกรุงเทพฯ	

ซึ่งเป็นเจ้าของความคิดวิสัยทัศน์	ยังไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าของเมืองมหานครทั้ง	๗	ด้านตามที่ก�าหนดไว้	และ

ข้อมูลพื้นฐานที่จะใช้ในการรายงานความก้าวหน้ายังขาดเจ้าภาพในการจัดเก็บและท�ารายงานประจ�าปี	ซึ่งหมายถึงการ

บริหารจัดแผนท่ีประกอบด้วย	 ข้อมูล	 การวางแผน	 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	 และการติดตามประเมินผลยังไม่

สอดคล้อง	 เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ	 ดังนั้นการเชื่อมโยงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 แผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๒	แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	และแผนปฏิบัติราชการประจ�า

ปีของหน่วยงานจงึมีความส�าคญั	โดยหน่วยงานจะต้องมแีผนยทุธศาสตร์ทีส่ามารถแสดงความเชือ่มโยงระหว่างเป้าหมาย	

ผลส�าเร็จ	และมาตรการที่น�าไปปฏิบัติลดหลั่นลงไป	(cascaded)	อย่างเป็นระบบ	สามารถใช้เป็นกรอบก�าหนดแนวทาง

ในการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงาน	 และเป็นเครื่องมือในการติดตามและวิเคราะห์หาทางเลือก 

ในเชิงนโยบายได้

	 นอกจากนี	้การเพิม่ช่องทางในการตดิตามความก้าวหน้าของแผนพฒันากรงุเทพมหานครฯ	เพือ่ให้ประชาชน	

ผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร	และสมาชกิสภากรุงเทพมหานครได้ทราบความก้าวหน้าของการด�าเนนิงาน	สามารถน�ามาใช้

ในการเปรียบเทียบความส�าเร็จกับเมืองมหานครในภูมิภาคก็เป็นสิ่งที่ต้องด�าเนินการ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พฒันาระบบตดิตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพฒันากรงุเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ร้อยละของตัวชี้วัดระดับเมืองที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ	

ร้อยละของตัวชี้วัดระดับหน่วยงานได้รับการติดตาม 

และรายงานผลอย่างเป็นระบบ

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๑๐๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 ศึกษา	ทบทวน	และปรับตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

	 มาตรการท่ี	๒		 จดัท�าสารานุกรมตวัชีว้ดัซึง่แสดงค�าจ�ากัดความ	หน่วยวดั	วธิกีารค�านวณ	แหล่งข้อมลูทีช่ดัเจน

	 มาตรการที่	๓	 สร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดเมืองโดยน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย

	 มาตรการที	่๔	 ศึกษา	 ทบทวน	 และปรับตัวชี้วัดระดับหน่วยงานตามแผนของหน่วยงาน	 ให้สอดคล้องกับ 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

	 มาตรการที่	๕	 สร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับบุคคลโดยน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย

	 มาตรการที่	๖	 จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติราชการประจ�าปี
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	 มาตรการที	่๗		 จัดท�ารายงานการประเมินผลตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 เป็นประจ�า 

และมีการรายงานต่อประชาชน

	 มาตรการที่	๘	 ประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร	ระยะที่	๑

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 การจัดท�ารายงานการประเมินผลการด�าเนินการตาม 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร	ประจ�าปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	๒๕๖๑	 	

๒.		การจัดท�ารายงานการประเมินผลการด�าเนินการ	 

ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๓.		การจัดท�ารายงานการประเมินผลการด�าเนินการ	 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

๔.	การรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดของทุกหน่วยงาน

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

มาตรการที่	๗

มาตรการที่	๗

มาตรการที่	๘

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม	และ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน

 

๒.	โครงการศึกษา	ทบทวน	และปรับตัวชี้วัดระดับเมือง 

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

๐.๐๓

๓.๐๐

ส�านักอนามัย	

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

มาตรการที่	๔-๖

มาตรการที่	๑-๔
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 การส่งเสริมการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ของหน่วยงาน	

๒.	 การจัดท�ารายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเพื่อจัดท�า 

ร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กรุงเทพมหานคร	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

๓.	 การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงาน	

๔.	 การจัดตั้งคณะท�างานติดตามการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 

ของหน่วยงาน	

๕.	 การจัดประชุมแนวดิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 	

๖.	 การจัดประชุมแนวดิ่งสายงานโยธาระหว่างส�านัก 

และส�านักงานเขต	

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

กองงานผู้ตรวจราชการ	

สนป.

ทุกหน่วยงาน

ส�านักยุทธศาสตร์

	และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์

	และประเมินผล

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒	

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒  หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา 

กรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	

ร้อยละความส�าเร็จในการจัดท�าแผนการตรวจราชการและ 

น�าแผนไปสู่การปฏิบัติ	

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๑๐๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 ศึกษาและวางระบบการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน

	 มาตรการที่	๒		 จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน

	 มาตรการที่	๓		 พัฒนาศักยภาพคณะท�างานในการพัฒนายุทธศาสตร์ของหน่วยงานและกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๔		 จัดท�าแผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓

๒.		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท�าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	ส�านักอนามัย	 

เชื่อมโยงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	

ระยะที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๓.		โครงการสัมมนาเพื่อจัดท�าร่างแผนการตรวจราชการ

ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร	 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

๔.		โครงการจัดท�าแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ	

กรุงเทพมหานคร

๕.		โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนักวิเคราะห์ 

นโยบายและแผน

๖.		โครงการจัดท�าแผนแม่บทส�านักการโยธาในการพัฒนา

องค์การให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	

ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๗๕)	ด้านการพัฒนา

ระบบงานโยธา	ระบบโครงสร้างพื้นฐานและ 

ระบบโครงข่ายการคมนาคม	

๗.		โครงการจัดท�าแผนแม่บทในการพัฒนาองค์การ 

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 

ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๗๕)	ด้านการพัฒนา

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

๘.		โครงการจัดท�าแผนแม่บทในการพัฒนาองค์การ 

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 

ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๗๕)	ด้านการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๙.	 โครงการศึกษาวิจัยท�าแผนการขับเคลื่อน

กรุงเทพมหานครภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๐.๔๐

๐.๒๖

๐.๐๒

๓.๐๐

๐.๕๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๔.๒๘

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล	

ส�านักอนามัย	

กองงานผู้ตรวจ

ราชการ	(สนป.)

ส�านักผังมือง

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักยุทธศาสตร์	 

และประเมินผล

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒-๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑,	๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)



179ด้านที่ ๗
การบริหารจัดการเมืองมหานคร

เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๓  ส่งเสริมการพัฒนากรุงเทพมหานครผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสภาเมือง  

ในต่างประเทศ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือของโครงการ

สภาบ้านพี่เมืองน้อง

๑	กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินการหลัก

มาตรการด�าเนินการ

 มาตรการที่	๑	 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานคร 

และการเยี่ยมเยือนสภาบ้านพี่เมืองน้อง

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 	โครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง ๑๒.๐๐ ส�านักงาน

เลขานุการสภา

กรุงเทพมหานคร

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน



180 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  

และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

สถานการณ์และแนวโน้ม
	 ๑.	 เมื่อพิจารณาจากกรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	 ๒๐	 ปี	 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๕)	นั้น	ประเด็นปัญหาที่ควรได้รับการพิจารณาและปรับปรุง	ได้แก่
	 	 •	 การผลักดันในการน�านโยบายและแผนงานไปสู่การปฏิบัติ	 และสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างแผน
พัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	และแผนบริหาร/แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
	 	 •		 การศกึษาภารกจิในอนาคตของกรงุเทพมหานครทีอ่าจเปลีย่นแปลงไป	เพือ่ก�าหนดกรอบความรูค้วาม
สามารถทักษะ	 และสมรรถนะ	 และทบทวนการก�าหนดสมรรถนะให้สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการตามแผนบริหาร
ราชการ	 การปรับเปล่ียนของนโยบายการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม	 และการปรับรูปแบบการบริหารราชการ 
ของกรุงเทพมหานคร
	 ๒.	 การสร้างความเข้มแขง็กรงุเทพมหานครให้มรีะบบบริหารทรัพยากรบคุคลเข้มแขง็เอือ้ต่อความเป็นธรรม
สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการท�างานและชีวิตส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรู	้ 
ความสามารถสูงและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้	 มีประเด็นหลักที่ควรต้องพิจารณาและด�าเนินการ
ดังนี้
	 	 •	 ทบทวนพิจารณาด�าเนินการและวางเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากรุงเทพ-
มหานครการทบทวนและจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
	 	 •	 การบริหารโครงสร้างอัตราก�าลังให้มีความเหมาะสมควรด�าเนินการทบทวนกรอบ/แผนอัตราก�าลัง 
ในอนาคตให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการและรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายของการให้บริการประชาชน
ผู้รับบริการโดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน	 สามารถใช้ประโยชน์ 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างเต็มที่
	 	 •		 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกรุงเทพมหานครในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตาม 
ที่บทบัญญัติของกฎหมายท่ีได้ก�าหนดไว้เพื่อสร้างความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 
ทั้งกลยุทธ์	โครงสร้างและระบบงาน
	 	 •		 การพัฒนาและมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
	 	 •	 การบริหารเส้นทางอาชีพให้มีความชัดเจนเหมาะสม	 และเป็นรูปธรรม	 มากขึ้นมีการก�าหนดเส้นทาง
อาชีพพิเศษส�าหรับคนที่มีความรู้ความสามารถ	 ที่เรียกว่าการบริหารคนเก่ง	 (Talent	Management)	 และการสร้าง 
เส้นทางอาชีพที่เป็นเส้นทางด่วน	(Fast	Track)	ส�าหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
	 	 •		 การสรรหาบุคลากรสายวิชาชีพและสร้างความก้าวหน้า	 เพิ่มศักยภาพระบบการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรโดยมุ่งเน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงกับสมรรถนะและทักษะทั่วไปและส่งเสริมความก้าวหน้าตามการบริหาร 
เส้นทางอาชีพที่ก�าหนดไว้
	 	 •		 เสริมสร้างความสมดุลในชีวิตตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ	 (Happy	Workplace)	 เพื่อสร้างความ 
สมดุลและความสุขในการท�างาน	 ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรักและภูมิใจในการท�างาน	 อันจะส่งผลต่อการรับรู้และ 
ความต้องการที่จะเข้าท�างานในกรุงเทพมหานครในอนาคต
	 	 •		 เสริมภาพลกัษณ์องค์กรในด้านระบบบรหิารทรัพยากรบคุคลเพือ่เสรมิสร้างให้บุคลากรมคีวามรกัภมูใิจ
ในองค์กร



181ด้านที่ ๗
การบริหารจัดการเมืองมหานคร

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑  การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ 

ที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ความส�าเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ 

ความเป็นมืออาชีพ

ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของบุคลากร

กรุงเทพมหานครในด้านความเป็นมืออาชีพ	และคุณธรรมจริยธรรม	

ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร

ประจ�าปี	

ร้อยละ	๓๐

จัดท�าฐานข้อมูล

ร้อยละ	๑๐๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมการจัดท�ารายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรมและ 

ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการตรวจราชการ 

ของกรุงเทพมหานคร	

๒.		กิจกรรมการส่งบุคลากรไปอบรมความรู้หลักสูตรต่างๆ	

๓.		โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

พัฒนาการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร

๔.		การส่งบุคลากรกรุงเทพมหานครเดินทางไปเข้าอบรมหรือ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับต่างประเทศ

กองงานผู้ตรวจฯ

กองงานผู้ตรวจฯ

กองงานผู้ตรวจฯ

กองการต่างประเทศ

มาตรการที่	๑,	๖

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑,	๕

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 
 

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการ 

ในแต่ละสายงานให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย

	 มาตรการที	่๒	 พฒันาคณุภาพการให้บริการด้วยความอบอุน่เป็นมติรแก่คนทกุชาติ	ทกุภาษา	ทกุวฒันธรรม	

	 มาตรการที	่๓	 ส่งเสรมิการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการและขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ของกรงุเทพ-

มหานคร

	 มาตรการที่	๔	 ส�ารวจภาพลักษณ์ด้านความเป็นมืออาชีพด้านคุณธรรม/จริยธรรมของบุคลากร	 

ต่อสังคมภายนอก

	 มาตรการที่	๕	 สรรหา	คัดเลือกและพัฒนาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานและมีศักยภาพสูง

	 มาตรการที่	๖	 พัฒนาระบบการบริหารผลงาน

	 มาตรการที่	๗	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้และการพัฒนาตนเอง



182 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กิจกรรมสนับนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

 

 

๕.		การจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการต่างประเทศ

ของกรุงเทพมหานครให้กับบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

ในสังกัดต่างๆ	และบุคคลภายนอก

๖.		การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

๗.		การพัฒนาเว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร	

กองการต่างประเทศ

สถาบันพัฒนาข้าราชการ	

กทม.

ส�านักงาน	ก.ก.

มาตรการที่	๑,	๔

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๗

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของ

กรุงเทพมหานคร

		 -	 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		 	

	 (ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	และการท่องเที่ยว)

		 -		โครงการพัฒนาบุคลากรและสัมมนาศึกษาดูงาน		

	 เพื่อพัฒนาการให้บริการ	(ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา 

	 และการท่องเที่ยว)

		 	 -		กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ	

		 	 -	 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด	

		 	 -		กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและสัมมนา	

	 	 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการให้บริการ	

	 -	 โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการ	

ปฏิบัติงานของข้าราชการ	ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง	

	 	 (ส�านักงานเขตบางคอแหลม)

		 -	 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม 

ศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ	 

และบุคลากร	(ล�านักงานเขตลาดกระบัง)

	 	-	 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 

อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน 

กรุงเทพมหานคร	(ไทย-ญี่ปุ่น)	 

(ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	และการท่องเที่ยว)

		 -	 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	“เพื่อพัฒนา

บุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยทางน�้า”	

(ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	และการท่องเที่ยว)

๑๑๑.๐๐ สถาบันพัฒนา

ข้าราชการ	กทม.

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

		 -		 โครงการพัฒนาความรู้ด้านกีฬาและกติกาแข่งขัน
ส�าหรับผู้น�ากิจกรรม	(ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 
และการท่องเที่ยว)

		 -	 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานด้าน 
กีฬา	(ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	และการท่องเที่ยว)

	 -	 โครงการจัดท�ามาตรฐานและฝึกอบรมการตรวจ
สอบความปลอดภัยทางถนน	(ส�านักการโยธา)

		 -	 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในค่านิยมองค์กร
ของส�านักการโยธา	(ส�านักการโยธา)

	 -	 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมแลจัดท�า
คลังความรู้ประจ�าส�านักการโยธา	(ส�านักการโยธา)

		 -	 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อบริหารจัดการงาน									
ในโครงการก่อสร้าง	(ส�านักการโยธา)

		 -	 โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการตรวจสอบงานโครงสร้างพื้นฐานและการ
ควบคุมอาคาร	ส�านักการโยธา	(ส�านักการโยธา)

				-	 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกรรมสิทธิ์										
ในระดับสากล	(ส�านักการโยธา)

				-	 โครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการเวนคืน 
และการมีส่วนร่วม	(ส�านักการโยธา)

				-		 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการอนุญาต 
และควบคุมอาคารเอกชน	(ส�านักการโยธา)

				-		 โครงการสมัมนาเพือ่พฒันาระบบการตรวจสอบอาคาร 
ทีเ่ข้าข่ายต้องจดัให้มผู้ีตรวจสอบ	(ส�านกัการโยธา)

				-		 โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการตรวจสอบและ
ควบคุม	การด�าเนินการโครงการก่อสร้าง	ให้เป็นไป
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	 
สิ่งแวดล้อม	(ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๖๑	ทุก	ๆ	๓	ปี)	 
(ส�านักสิ่งแวดล้อม/ส�านักอนามัย/ส�านักการโยธา/
ส�านักงานเขต)

				-		 โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดการมลพิษ					
ทางเสียงเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมการ
ด�าเนินการโครงการก่อสร้าง	ให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

	 (ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๖๑	ทกุ	ๆ	๓	ปี)	(ส�านกัสิง่แวดล้อม/
	 ส�านักอนามัย/ส�านักการโยธา/ส�านักงานเขต)

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)



184 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 
 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	 -	 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารงาน
โครงการก่อสร้าง	(ส�านักการโยธา)

				-	 โครงการอบรมหลักสูตรการทดสอบวัสดุ 
ในงานโยธา	(ส�านักการโยธา)

				-	 โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบตรวจสอบ
และบ�ารุงรักษาสะพาน	(ส�านักการโยธา)

				-	 โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบซ่อมแซม
และบ�ารุงรักษาถนน	(ส�านักการโยธา)

				-	 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ลูกจ้างส�านักการโยธา	(ส�านักการโยธา)

				-	 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการโยธา	
(ส�านักการโยธา)

๒.	 การพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ

				-	 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร	
(กองประชาสัมพันธ์	สนป.)	

				-	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงาน
ทะเบียน	(ส�านักงานปกครองและทะเบียน	สนป.)

				-	 โครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติ
งานด้านทะเบียนของกรุงเทพมหานคร	 
(ส�านักงานปกครองและทะเบียน	สนป.)

				-	 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้	 
ความสามารถ	ทักษะ	และสมรรถนะ 
เพื่อการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
อย่างมืออาชีพ	(ส�านักอนามัย)

๓.	 การพัฒนานักบริหารกรุงเทพมหานคร

๔.		การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล

๕.		การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างาน	 
(Quality	of	Work	Life)

๖.		โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม

๔.๒๐

๘๐.๐๐

๒.๐๐

๑๐.๐๐

๐.๗๒

สถาบันพัฒนา
ข้าราชการ	กทม.

สถาบันพัฒนา
ข้าราชการ	กทม.
สถาบันพัฒนา

ข้าราชการ	กทม.
สถาบันพัฒนา

ข้าราชการ	กทม.
ส�านักสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๔

......

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)



185ด้านที่ ๗
การบริหารจัดการเมืองมหานคร

 

 

 

 
 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๗.		โครงการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์

๘.		โครงการถอดบทเรียนการด�าเนินงานป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

๙.	 โครงการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของ

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

๑๐.	 โครงการสัมมนาท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ศูนย์ราชการสะดวก	(GECC:	Government	 

Easy	Contact)	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

และประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

๑๑.		โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ 

ของกรุงเทพมหานคร

๑๒.		โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้

สอดคล้องกับระบบคุณธรรม	ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๔

๑๓.		โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านวินัย 

ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

๑๔.		โครงการฝึกอบรมหลักสูตรว่าด้วยการสอบสวน

พิจารณาของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

๑๕.		โครงการส่งเสริมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม

๐.๓๖

๐.๔๕

-

๐.๒๐

๑.๒๓

๐.๖๐

๐.๔๓

๐.๔๓

๐.๒๕

ส�านักอนามัย

ส�านักงาน	ก.ก.

ส�านักงาน	ก.ก.

ส�านักงาน	ก.ก.

ส�านักงาน	ก.ก.

ส�านักงาน	ก.ก.

ส�านักงาน	ก.ก.

ส�านักงาน	ก.ก.

ส�านักงาน	ก.ก.

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒  กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถ

สร้างสมดุลระหว่างชีวิตการท�างานและชีวิตส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนสามารถ

ดึงดูดผู้มีความรู้ ความสามารถสูงและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 การสร้างกรุงเทพมหานครให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสร้างสมดุล 

ระหว่างชวีติการท�างานและชวีติส่วนบคุคลของผู้ปฏบิติังานตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มคีวามรู้ความสามารถสงูและสร้าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้นั้นจ�าเป็นต้องด�าเนินการในหลายๆ	 ด้านไปพร้อมๆ	 กัน	 เช่น	 การทบทวน

เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครการทบทวนและจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ให้มีความ

สอดคล้องและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	การบริหารโครงสร้างอตัราก�าลังให้มคีวามเหมาะสม	การปรับเปลีย่นโครงสร้าง

ของกรุงเทพมหานครในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามที่บทบัญญัติของกฏหมาย	 การน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	 การบริหารเส้นทางอาชีพให้มีความชัดเจนเหมาะสมและ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)



186 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๑  ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก�าลัง และโครงสร้างอัตราก�าลัง 

ให้มีความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ความส�าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบ

ราชการของกรุงเทพมหานคร

-

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จัดท�าแผนก�าลังคนของกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒	 ส�ารวจและประเมินศักยภาพก�าลังคนของกรุงเทพมหานครตามสมรรถนะ

	 มาตรการที่	๓	 ศึกษาภารกิจและโครงสร้างต�าแหน่งที่ส�าคัญและสอดคล้องกับภารกิจ

	 มาตรการที่	๔	 จัดท�าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

	 มาตรการที่	๕	 พัฒนาระบบการทดแทนต�าแหน่งที่ตอบสนองการมุ่งสู่ความเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เป็นรูปธรรมมากขึ้น	 การสรรหาบุคลากรสายวิชาชีพและสร้างความก้าวหน้า	 เพิ่มศักยภาพระบบการสรรหาและ 

คัดเลือกบุคลากร	การเสริมสร้างความสมดุลในชีวิตตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ	(Happy	Workplace)	เพื่อสร้างความ

สมดุลและความสุขในการท�างาน	 ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรักและภูมิใจในการท�างานอันจะส่งผลต่อการรับรู ้และ 

ความต้องการที่จะเข้าท�างานในกรุงเทพมหานครในอนาคต	 รวมไปถึงการเสริมภาพลักษณ์องค์กรในด้านระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรักภูมิใจในองค์กร

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		การทบทวน	ปรับปรุงมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง ส�านักงาน	ก.ก. มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการพัฒนาแนวทางการจัดบริการสาธารณะ 

ของกรุงเทพมหานคร

๐.๗๔ ส�านักงาน	ก.ก. มาตรการที่	๓



187ด้านที่ ๗
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เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และสนับสนุนการบริหารราชการ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

ความส�าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและ 

ระบบราชการของกรุงเทพมหานคร	

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรุงเทพมหานคร

ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

จัดท�าฐานข้อมูล

จัดท�าฐานข้อมูล

จัดท�าฐานข้อมูล

จัดท�าฐานข้อมูล

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างหน่วยงานต่างๆ	

ของกรุงเทพมหานครให้เป็นการบริหารงานที่มีความเข้มแข็ง

	 มาตรการที	่๒	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที	่๓	 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยมุ่งเน้นความสอดคล้อง

เชื่อมโยงกับสมรรถนะ

	 มาตรการที	่๔	 พัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลท่ีเก่ียวข้อง	 เช่น	 E-Recruitment,	 E-Learning,	 

E-Job	Evaluation

	 มาตรการที่	๕		 พัฒนาระบบการบริหารผลงาน

	 มาตรการที่	๖	 เพิ่มจ�านวนที่พักอาศัยรองรับความต้องการของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

๒.		เพิ่มจ�านวนที่พักอาศัยเพื่อรองรับข้าราชการและลูกจ้าง

กรุงเทพมหานครให้มีจ�านวนมากขึ้น

ส�านักงาน	ก.ก.

ส�านักงานพัฒนา

ที่อยู่อาศัย

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๖

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกเชิงรุก

๒.		โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการและ 

ลูกจ้างกรุงเทพมหานครเขตบางแค

-

๑๐๘.๙๙

ส�านักงาน	ก.ก.

ส�านักงานพัฒนา

ที่อยู่อาศัย

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๖

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

ความส�าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและ 

ระบบราชการของกรุงเทพมหานคร

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรุงเทพมหานคร

ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

จัดท�าฐานข้อมูล

จัดท�าฐานข้อมูล

จัดท�าฐานข้อมูล

จัดท�าฐานข้อมูล

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๓ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร มีความ 

ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนับสนุนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จัดท�าฐานข้อมูลบุคคลของกรุงเทพมหานครให้ถูกต้องสมบูรณ์	มีมาตรฐานเดียวกันและ 

เป็นปัจจุบัน

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาโครงข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานร่วมกันได้

	 มาตรการที่	๓	 จัดท�าคลังความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการจัดท�าและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศข้าราชการ

กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร	

- ส�านักงาน	ก.ก. มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑  กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็น

มาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

สถานการณ์และแนวโน้ม
	 แผนพฒันากรงุเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	ระยะท่ี	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๕)	มเีป้าหมายท่ีจะให้กรุงเทพมหานคร
มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพ-
มหานครในระยะยาว	ซึ่งในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวมีสถานการณ์ที่ควรให้ความส�าคัญ	ดังนี้
	 ๑.	 สถานการณ์ด้านการบริหารจัดเก็บรายได้และการพัฒนารายได้
	 	 ๑.๑	 การประมาณการรายได้และการจัดเก็บรายได้
	 	 	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๖	–	๒๕๕๗	ส�านกัการคลังได้จัดท�าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส�าหรับการจัดเก็บรายได้ซึ่งจะได้แผนที่ทั้ง	 ๕๐	 ส�านักงานเขต	 และเมื่อโครงการเสร็จสิ้นคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินรายใหม่เพิ่มมากขึ้น
	 	 ๑.๒	 การพัฒนารายได้
	 	 	 การพฒันารายได้แบ่งเป็น	๒	ประเภท	คอื	จดัเกบ็รายได้ใหม่ๆ	และการปรบัอตัราภาษ	ีค่าธรรมเนยีม	
ค่าบริการให้สะท้อนต้นทุนบริการ	 ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ด�าเนินการทางกฎหมายเพื่อออกข้อบัญญัติแล้วเสร็จ 
คือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	 เรื่องการเก็บภาษีบ�ารุงกรุงเทพมหานครส�าหรับน�้ามันเบนซิน	 น�้ามันดีเซลและน�้ามัน 
ทีค่ล้ายกนั	และก๊าซปิโตรเลยีมจากสถานการณ์ค้าปลีก	ส่วนรายได้จากภาษยีาสูบและค่าธรรมเนยีมบ�ารุงกรุงเทพมหานคร
จากผู้เข้าพักโรงแรม	 อยู่ระหว่างเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม	 นอกจากนี้สิ่งที่สามารถท�าได้ในการพัฒนารายได้คือการบริหาร
ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครให้ได้ประโยชน์สูงสุด	 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดการหาประโยชน์ 
จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร	ข้อมูลทรัพย์สิน	(โฉนด)	และข้อมูลการเช่าแยกกันอยู่คนละหน่วยงาน
	 ๒.	 สถานการณ์ด้านการบริหารงบประมาณรายจ่าย
	 	 การวางแผนงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครเป็นการใช้งบประมาณแบบรายการจัดสรรลง 
หน่วยงาน	แผนงบประมาณไม่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับงานที่ท�า	 ไม่มีการวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง
และระยะยาว	 เป็นการวางแผนแบบปีต่อปี	 ท�าให้ไม่สามารถหารายจ่ายขั้นต�่าของกิจกรรมหรือบริการได้	 ไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณเป็นรายกิจกรรม/บริการบนฐานปริมาณงานได้	เป็นการสร้างความเสี่ยงทางคลังในอนาคต

	 ๓.	 สถานการณ์ด้านการบริหารภาระหนี้และภาระผูกพัน

	 	 กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถทราบฐานะทางการเงินการคลังที่แท้จริงได้	 เพราะยังให้อิสระแก่หน่วยงาน/

ส�านักต่างๆก่อหนี้หรือสร้างภาระผูกพันระยะยาวหรือท�าสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างเอง	 และยังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ทีส่มบรูณ์ได้	ปัจจบุนัส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	กระทรวงการคลัง	ก�าลังยกร่างระเบยีบคณะกรรมการนโยบายและ

ก�ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 หากกฎหมายฉบับนี ้

มีผลบังคับใช้ก็จะเป็นกรอบวินัยด้านการก่อหนี้และบริหารหนี้ให้กับกรุงเทพมหานครด้วย

	 ๔.	 สถานการณ์ด้านมาตรฐานการเงินและบัญชี

	 	 ส�านกัการคลงัใช้ระบบกระจายอ�านาจในการบันทกึบญัชรีายจ่ายให้แต่ละหน่วยงานเป็นผูด้�าเนนิการกันเอง	

ส่งผลให้การลงบัญชีไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือหลักการทางบัญชี	 ท�าให้ต้องมีการแก้ไขอยู่เสมอ	 ทั้งนี้ส่วนใหญ่ 

เนื่องจากนักวิชาการเงินและบัญชีที่ท�าหน้าที่ลงข้อมูลไม่ได้เป็นนักบัญชีโดยตรง	 ท�าให้ขาดความเข้าใจการลงบัญชี 
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อย่างลกึซึง้	การท�ารายงานการเงนิแบบองค์รวมในช่วงของแผนพัฒนาฯระยะทีส่องจึงเป็นไปได้ยากจนกว่าจะแก้ปัญหา 

การลงบญัชด้ีวยมอื	การไม่มนีกับญัชปีระจ�าหน่วยงาน	และยงัไม่มกีารจัดการท�าบญัชแีบบกองทนุ	(Fund	accounting)	

	 ๕.	 สถานการณ์ด้านแนวนโยบายในการบริหารการเงินการคลัง

	 	 กรงุเทพมหานครยงัไม่มคีณะกรรมการนโยบายทางการเงินการคลังทีจ่ะก�าหนดนโยบายการเงนิการคลงั	

ท�าให้ขาดแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารการเงินการคลัง

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

ร้อยละความส�าเร็จในการจัดท�าระบบแผนที่ภาษี	

ร้อยละของผลการจัดเก็บรายได้ภาษีท้องถิ่นต่อยอดประมาณการรายได้

จากภาษีท้องถิ่น

รายงานผลการส�ารวจที่ดิน/ทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ท�าประโยชน์

ร้อยละของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างช�าระต่อรายได้ภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง

มีคณะท�างานวิเคราะห์การประมาณการรายได้ของกรุงเทพมหานคร	

ร้อยละ	๘๐

ร้อยละ	๑๐๐	

๑	ฉบับ

จัดท�าฐานข้อมูล

๑	คณะ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		ตั้งคณะท�างานวิเคราะห์การประมาณการรายได้ของกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒		พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการจัดเก็บรายได้

	 มาตรการที่	๓		ท�าตามแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่ตั้งไว้

	 มาตรการที่	๔		จัดเก็บรายได้ตามยอดประมาณการรายได้จัดเก็บเอง

	 มาตรการที่	๕		ลดจ�านวนลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างช�าระ

	 มาตรการที่	๖		รวบรวมข้อมูลที่ดิน/ทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ท�าประโยชน์

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 ส�ารวจที่ดิน/ทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ท�าประโยชน์

๒.		จัดตั้งคณะท�างานวิเคราะห์การประมาณการรายได้ 

ของกรุงเทพมหานคร

๓.		พัฒนาระบบข้อมูลลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นและมาตรการเร่งรัด

การจัดเก็บรายได้/ภาษีท้องถิ่น

ส�านักการคลัง

ส�านักการคลัง

ส�านักการคลัง

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๕

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการจัดท�าระบบแผนที่ภาษี	 

(โครงการต่อเนื่องปี	พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๑)

๓๖.๗๐ ส�านักการคลัง มาตรการที่	๒

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละความส�าเร็จของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบ 

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	 	

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ น�างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		ทบทวนกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 มาตรการที่	๒		ทบทวนกิจกรรมส�านักงานเขต

	 มาตรการที่	๓		สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยหน่วยงานเก็บข้อมูล

	 มาตรการที่	๔		ส�านักงานเขตท�างบประมาณคู่ขนาน

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านงบประมาณแบบมุ่งเน้น 

ผลงานให้แก่บุคลากรส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	

๒.		ศึกษาแนวทางการท�างบประมาณคู่ขนาน

ส�านักงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร

ส�านักงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 



192 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

มีระเบียบกฎหมายในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการร่วมลงทุน 

ระหว่างรัฐและเอกชน	

ร้อยละการแก้ไขสิทธิในการดูข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	

-

-

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓  กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 ตราระเบียบกฎหมายในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน	(PPP)

	 มาตรการที่	๒		 แก้ไขสิทธิในการดูข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 จัดท�าระเบียบกฎหมายในการจัดหาแหล่งเงินทุน 

จากการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ส�านักการคลัง มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

จัดท�าชุดความรู้ทางบัญชี	จัดซื้อจัดจ้าง	จัดการข้อมูลทรัพย์สิน 

เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	

จัดท�ารายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ 

ภายในก�าหนด	

ร้อยละของหน่วยที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี

และงบดุลของหน่วยงาน	

ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง	(Risk	Register)	ของกรุงเทพมหานคร 

ได้รับการปฏิบัติตามแผน

ร้อยละของหน่วยงานที่ด�าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ได้อย่างมีประสิทธิผล

๑	ชุด

๑๑	เดือน

(ของปีถัดไป)

ร้อยละ	๔๐

ร้อยละ	๑๐

ร้อยละ	๓๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินการหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔  ปรบัปรุงมาตรฐานและแนวปฏบิตัด้ิานการเงนิการบญัชี และการตรวจสอบควบคมุภายใน 

ให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		จัดท�าชุดความรู้ทางบัญชี	จัดซื้อจัดจ้าง	จัดการข้อมูล

ทรัพย์สินเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

๒.		จัดท�ารายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

๓.		กิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน	

ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี

๔.	กิจกรรมการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	ส�านักงาน

ส�านักการคลัง

ส�านักการคลัง

ส�านักงานตรวจสอบ

ภายใน	(สนป.)

ส�านักงานตรวจสอบ

ภายใน	(สนป.)

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๗

มาตรการที่	๘

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 สร้างชุดความรู้ทางบัญชี	จัดซื้อจัดจ้าง	จัดการข้อมูลทรัพย์สินเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

	 มาตรการที่	๒		 จัดท�ารายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายในก�าหนด

	 มาตรการท่ี	๓		 รายการทางการเงนิการบัญชขีอง	กทม.	ได้รบัการรบัรองการตรวจสอบจาก	สตง.	หรอืผูต้รวจ

บัญชีที่รับอนุญาต

	 มาตรการที่	๔		 ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ

	 มาตรการที่	๕		 ทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร	(Risk	Register)	ได้รับการปฏิบัติตามแผน

	 มาตรการที่	๖		 ส่งเสริมให้หน่วยงานด�าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล	

	 มาตรการที่	๗	 ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน	ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี

	 มาตรการที	่๘	 ส่งเสริมกลไกการตรวจสอบภายในให้เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่ 

หน่วยงานและผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบงาน 

ด้านการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Coordinator)

๒.		โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับปรุง

ทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร	 

(Risk	Register)

๐.๓๐

๐.๓๐

ส�านักงานตรวจสอบ

ภายใน	(สนป.)

ส�านักงานตรวจสอบ

ภายใน	(สนป.)

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๕



194 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังกรุงเทพมหานคร	

จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	(Audit	Committee)	และ 

ก�าหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร	

-

-

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๕  กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒		 ก�าหนดนโยบายเงินคงคลัง

	 มาตรการที่	๓		 ก�าหนดนโยบายด้านรายจ่าย

	 มาตรการท่ี	๔		 จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	(Audit	Committee)	และก�าหนดนโยบายด้านการตรวจสอบ

และสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง

กรุงเทพมหานคร	

๒.		จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	(Audit	Committee)	 

และก�าหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้าง 

คุณค่าเพิ่มแก่องค์กร	

ส�านักการคลัง	

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล	

ส�านักงบประมาณ

ส�านักงาน	ก.ก.

ส�านักงานตรวจสอบ

ภายใน	(สนป.)

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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มิติที่ ๗.๕  เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส  

โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ทันสมัย (Smart service)  

เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการ 

เมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและ 

มีประสิทธิภาพ (Smart city)

สถานการณ์และแนวโน้ม
	 แผนพฒันากรงุเทพมหานครระยะที	่๑	(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๖๐)	กรงุเทพมหานครได้วางกรอบในการพฒันาและ
น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนและผู้เกี่ยวข้องและใช้ในการพัฒนา
และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนและผู้เกี่ยวข้องและใช้ในการ
ปฏิบัติงานในภารกิจหลักของกรุงเทพมหานครและการบริหารงานส�าหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพและประสทิธิผลโดยในประเดน็ยทุธศาสตร์ย่อยที	่๗.๕	ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศแบ่งเป็น	๓	เป้าประสงค์	
ได้แก่	 การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรบัให้บรกิารประชาชนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ
วางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร	 และการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรกรุงเทพมหานคร	 ด้านการ 
ใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งการประเมินผลการด�าเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 
ระยะที่	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๖-๒๕๖๐)	 ยังไม่สามารถสรุปผลการด�าเนินงานที่ชัดเจนได้เน่ืองจากนิยามของตัวชี้วัดด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละตัวชี้วัดขาดความชัดเจนว่ามีฐานค�านวณจากข้อมูลใดซ่ึงจ�าเป็นต่อการส�ารวจรวบรวม
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ส�าหรับให้บริการประชาชน	 ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานว่ามีอยู่เท่าใดอยู่ใน 
ระดับใด	 ประกอบกับกรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญหลายด้าน	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับให้บริการประชาชนการปฏิบัติงานและประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร	 การสร้างระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถให้บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ	ณ	 จุดเดียวด้วยการ 
บรูณาการเชือ่มโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงานภาครฐัระหว่างระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครฐัตามกรอบและแนวทาง
การเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐ	 ท�าให้เทคโนโลยีที่กรุงเทพมหานครมีและใช้งานอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศล้าสมัยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	 รวมทั้งระบบเครือข่ายบางส่วน 
มีขีดความสามารถต�่ากว่าที่ระบบสารสนเทศของหน่วยงานต้องการขาดหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกรุงเทพมหานครโดยตรง	ซึง่จะท�าหน้าทีค่วบคมุก�ากบังานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและพจิารณาปรบัปรงุระเบยีบ	
ค�าสัง่	กฎหมาย	ข้อบังคบัและแนวทางปฏิบติัไม่ได้ถูกปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องหรอืรองรบักับการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารมาประยกุต์ใช้ในการปฏบิติัราชการ	รวมถงึงบประมาณทีไ่ด้รับการด�าเนนิงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
ไม่เพียงพอ	 ท�าให้การด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว ้
ตามแผน
	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 กรุงเทพมหานครจึงต้องมีการก�าหนดนิยามของตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน 
ด�าเนินการศึกษา	 รวบรวม	 ข้อมูลเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครปรับปรุง 
และพัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	 รวมทั้งผลักดันให้ม ี
หน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อควบคุมก�ากับดูแล	 และขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง 
การพิจารณาปรับปรุงระเบียบ	ค�าสั่ง	กฎหมาย	ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องหรือรองรับการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
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ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อให้บริการประชาชน	และ/หรือ 

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	

มีรายงานการส�ารวจ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ บรกิารอเิลก็ทรอนิกส์ส�าหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มกีารเชือ่มโยงข้อมลูเพือ่การ 

ให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชน

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ส�ารวจงานให้บริการประชาชนตามภารกิจหรืออ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร	 

ที่ควรจัดท�าเป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับให้บริการประชาชน

	 มาตรการที่	๓	 พัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐเพื่อสนับสนุนงานการให้บริการ	หรือเพิ่มช่องทางการให้

บริการส�าหรับประชาชน

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมส�ารวจงานให้บริการประชาชนตามภารกิจ 

หรืออ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ควรจัดท�า 

เป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหาร

จัดการและบริการประชาชน

๒.	 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการ 

ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 

พร้อมระบบการรับเบี้ยผู้สูงอายุ	และผู้พิการ 

ของกรุงเทพมหานคร

๓.		โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและ 

การประชาสัมพันธ์ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร	

(ไทย-ญี่ปุ่น)

๔๐.๐๐

๑๐.๑๐

๓.๓๐

ส�านักการจราจรและ

ขนส่ง

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล	

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒	

มาตรการที่	๓
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