




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







คำ นำ 
	 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 ระยะที่	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)	 
หรอืเรยีกส้ัน	ๆ 	ว่าแผน	๕	ป	ีเกดิจากการนำาวิสัยทศันก์รงุเทพฯ	พ.ศ.	๒๕๗๕	ประกอบด้วย 
๖	 มิติ	 มาพัฒนาวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจน	 เป็นรูปธรรม	 โดยแยกประเด็น	 ความ
รับผิดชอบรายหน่วยงาน	 (สำานัก)	 โดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 และผู้รับผิดชอบ 
ด้านการวางแผนของหน่วยงานในสังกัดและกำากับของกรุงเทพมหานคร	 รวมทั้งตัวแทน 
ภาคประชาชนไดท้บทวน	ตรวจสอบ	และรว่มกนัจดัทำาแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ป	ี 
และนำามาจดัทำาเปน็แผนพฒันากรงุเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ป	ีระยะที	่๑	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐)	 
ฉบับนี้
	 อนึ่ง	แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๗๕)	เกิดจาก 
ความร่วมแรงร่วมใจของตัวแทนภาคประชาชน	 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร	 และ 
ทีมนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ที่ได้ร่วมกันยกร่างแผนนี้ขึ้น	 โดยมีพ้ืนฐาน
มาจากการท่ีสำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล	 กรุงเทพมหานคร	 และคณะรัฐศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได้ดำาเนินการจัดทำาแผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 หรือวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	 พ.ศ.	 ๒๕๗๕	 ไว้แล้วในปี	 
พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ที่ผ่านมา	 ทีมที่ปรึกษาฯ	 และกรุงเทพมหานคร	 ได้มีความพยายาม
ใช้กระบวนการ	 “จากล่างขึ้นบน”	 เพ่ือให้ชาวกรุงเทพฯ	 เป็นผู้กำาหนดอนาคตเมือง
กรุงเทพมหานครร่วมกัน	 โดยได้เริ่มต้นด้วยการนำาวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	พ.ศ.	 ๒๕๗๕	นำา
มาพัฒนาวัตถุประสงค์	 ให้มีความชัดเจน	 เป็นรูปธรรมมากขึ้น	 และกำาหนดแนวทางการ 
ขับเคลื่อนในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๖ - ๒๕๖๐	 เพื่อมุ่งให้บรรลุวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	 “มหานคร
แห่งเอเชีย”	ในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕
	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 ระยะที่	 ๑	 
(พ.ศ.	 ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)	 ฉบับนี้	 จะช่วยให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจสาระของแผน 
ดังกล่าวง่ายขึ้น	 และร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ	 ของเรา	 
ใหก้า้วสูก่ารเปน็มหานครชัน้นำาของเอเชยี	และเปน็เมอืงทีจ่ะใหล้กูหลานชาวกรงุเทพฯ	ของเรา 
ได้สร้างครอบครัว	และสร้างบ้านแปงเมืองกรุงเทพฯ	ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

คณะผู้จัดทำา



สารบัญ



หน้า

บทน�ำ	 ๑
	 ก่อนจะมาเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	
	 ระยะที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐)
	 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ๖	
	 ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๗๕)			

ส�ำนักกำรแพทย	์ ๒๗
	 วิสัยทัศน์	 ๒๗
	 ภารกิจพื้นฐานและผลสำาเร็จหลัก	 ๒๙
	 ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	 ๒๙
	 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	 ๓๐
	 ภารกิจยุทธศาสตร์	:	จำาแนกตามโครงการ	 ๓๓
	 แผนการลงทุนของหน่วยงาน	 ๓๔
	 กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง	 ๓๔

ส�ำนักอนำมัย	 ๓๕
	 วิสัยทัศน์	 ๓๗
	 ภารกิจพื้นฐานและผลสำาเร็จหลัก	 ๓๗
	 ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	 ๓๘
	 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	 ๔๐
	 ภารกิจยุทธศาสตร์	:	จำาแนกตามโครงการ	 ๔๕
	 แผนการลงทุนของหน่วยงาน	 ๔๖
	 กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง	 ๔๖

ส�ำนักกำรศึกษำ	 ๔๗
	 วิสัยทัศน์	 ๔๙
	 ภารกิจพื้นฐานและผลสำาเร็จหลัก	 ๔๙
	 ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	 ๔๙
	 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	 ๕๑
	 ภารกิจยุทธศาสตร์	:	จำาแนกตามโครงการ	 ๕๓



หน้า

	 แผนการลงทุนของหน่วยงาน	 ๕๓
	 กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง	 ๕๓

ส�ำนักกำรโยธำ	 ๕๕
	 วิสัยทัศน์	 ๕๗
	 ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	 ๕๘
	 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	 ๖๒
	 ภารกิจยุทธศาสตร์	:	จำาแนกตามโครงการ	 ๖๕
	 แผนการลงทุนของหน่วยงาน	 ๖๖
	 กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง	 ๖๘

ส�ำนักกำรระบำยน�้ำ	 ๖๙
	 วิสัยทัศน์	 ๗๑
	 ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	 ๗๑
	 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	 ๗๔
	 ภารกิจยุทธศาสตร์	:	จำาแนกตามโครงการ	 ๗๖
	 แผนการลงทุนของหน่วยงาน	 ๗๗
	 กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง	 ๗๘

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม	 ๗๙
	 วิสัยทัศน์	 ๘๑
	 ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	 ๘๑
	 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	 ๘๔
	 ภารกิจยุทธศาสตร์	:	จำาแนกตามโครงการ	 ๘๖
	 แผนการลงทุนของหน่วยงาน	 ๘๘
	 กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง	 ๘๘

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำและกำรท่องเที่ยว	 ๘๙
	 วิสัยทัศน์	 ๙๑
	 ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	 ๙๒



หน้า

	 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	 ๙๖
	 ภารกิจยุทธศาสตร์	:	จำาแนกตามโครงการ	 ๑๐๑
	 แผนการลงทุนของหน่วยงาน	 ๑๐๓
	 กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง	 ๑๐๓

ส�ำนักเทศกิจ	 ๑๐๕
	 วิสัยทัศน์	 ๑๐๗
 ความเช่ือมโยงกบัแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	 ๑๐๗
	 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน		 	 	 	 	 	 ๑๐๘
	 ภารกิจยุทธศาสตร์	:	จำาแนกตามโครงการ	 ๑๐๙
	 แผนการลงทุนของหน่วยงาน	 ๑๐๙
	 กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง	 ๑๑๐

ส�ำนักพัฒนำสังคม	 ๑๑๑
	 วิสัยทัศน์	 ๑๑๓
	 ความเชือ่มโยงกบัแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	 ๑๑๓
	 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	 ๑๑๕
	 ภารกิจยุทธศาสตร์	:	จำาแนกตามโครงการ	 ๑๑๙
	 แผนการลงทุนของหน่วยงาน	 ๑๒๓
	 กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง	 ๑๒๓

ส�ำนักกำรจรำจรและขนส่ง	 ๑๒๕
	 วิสัยทัศน์	 ๑๒๗
	 ความเชือ่มโยงกบัแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	 ๑๒๗
	 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	 ๑๒๙
	 ภารกิจยุทธศาสตร์	:	จำาแนกตามโครงการ	 ๑๓๒
	 แผนการลงทุนของหน่วยงาน	 ๑๓๓
	 กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง	 ๑๓๔



หน้า

ส�ำนักผังเมือง	 ๑๓๕
	 วิสัยทัศน์	 ๑๓๗
	 ความเชือ่มโยงกับแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	 ๑๓๗
	 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	 ๑๓๙
	 ภารกิจยุทธศาสตร์	:	จำาแนกตามโครงการ	 ๑๔๒
	 แผนการลงทุนของหน่วยงาน	 ๑๔๓
	 กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง	 ๑๔๓

ส�ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	 ๑๔๕
	 วิสัยทัศน์	 ๑๔๗
	 ความเชือ่มโยงกับแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	 ๑๔๗
	 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	 ๑๔๙
	 ภารกิจยุทธศาสตร์	:	จำาแนกตามโครงการ	 ๑๕๐
	 แผนการลงทุนของหน่วยงาน	 ๑๕๑
	 กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง	 ๑๕๑

ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร	 ๑๕๓
	 วิสัยทัศน์	 ๑๕๕
	 ความเชือ่มโยงกับแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	 ๑๕๕
	 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	 ๑๕๙
	 ภารกิจยุทธศาสตร์	:	จำาแนกตามโครงการ	 ๑๖๓
	 แผนการลงทุนของหน่วยงาน	 ๑๖๕
	 กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง	 ๑๖๕

ส�ำนักกำรคลัง	 ๑๖๗
	 วิสัยทัศน์	 ๑๖๙
	 ความเชือ่มโยงกับแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	 ๑๖๙
	 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	 ๑๗๑
	 ภารกิจยุทธศาสตร์	:	จำาแนกตามโครงการ	 ๑๗๕



หน้า

	 แผนการลงทุนของหน่วยงาน	 ๑๗๕
	 กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง	 ๑๗๖

ส�ำนักงบประมำณกรุงเทพมหำนคร	 ๑๗๗
	 วิสัยทัศน์	 ๑๗๙
	 ความเชือ่มโยงกบัแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	 ๑๗๙
	 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	 ๑๘๑
	 ภารกิจยุทธศาสตร์	:	จำาแนกตามโครงการ	 ๑๘๒
	 แผนการลงทุนของหน่วยงาน	 ๑๘๓
	 กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง	 ๑๘๓

ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล	 ๑๘๕
	 วิสัยทัศน์	 ๑๘๗
	 ความเชือ่มโยงกบัแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	 ๑๘๗
	 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	 ๑๙๒
	 ภารกิจยุทธศาสตร์	:	จำาแนกตามโครงการ	 ๑๙๖
	 แผนการลงทุนของหน่วยงาน	 ๑๙๘
	 กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง	 ๑๙๘

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรกรงุเทพมหำนคร	 	 	 	 ๑๙๙
	 วิสัยทัศน์	 ๒๐๑
	 ความเชือ่มโยงกบัแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	 ๒๐๑
	 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	 ๒๐๔
	 ภารกิจยุทธศาสตร์	:	จำาแนกตามโครงการ	 ๒๐๗
	 แผนการลงทุนของหน่วยงาน	 ๒๐๘
	 กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง	 ๒๐๘

ภำคผนวก ๒๐๙
	 นิยามคำาศัพท์	 ๒๑๐



บทนำ 

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

1บทนำ 



จากวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ 
สู่วัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ และ

ตัวชี้วัดผลส�าเร็จในการจัดท�าแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕)

	 ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ทำ า แ ผ น พั ฒ น า
กรงุเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๖ - 
๒๕๗๕)	หรอืแผนยุทธศาสตร์	กทม.	ในครัง้นีเ้ริม่ต้น 
ด้วยการนำาวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	 พ.ศ.	 ๒๕๗๕	 
ซึง่ประกอบด้วย	๖	มติ	ิได้แก่	มหานครปลอดภยั	
มหานครสีเขียว	สะดวกสบาย	มหานครสำาหรับ
ทุกคน	มหานครกะทัดรัด	มหานครประชาธิปไตย	
และมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู	้ 
มาพัฒนาเป็นวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ	 และ 
ตัวชี้วัดผลสำาเร็จ	ให้มีความชัดเจน	เป็นรูปธรรม
มากขึ้น	 ในการนี้	 คณะที่ปรึกษาได้ร่วมกับ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 และผู้รับผิดชอบ
ด้านการวางแผนของสำานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล	 และสำานักอ่ืน ๆ รวมทั้งหน่วยงาน 
ในกำากบัของกรงุเทพมหานคร	และสำานกังานเขต
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ทัง้	๕๐	เขต	ร่วมกนัทบทวนตรวจสอบความหมาย
และนัยเชิงปฏิบัติการของวิสัยทัศน์ด้านต่าง ๆ	 
ให้เกิดความชดัเจน	รวมทัง้มกีารวเิคราะห์สภาพ
ของปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการ	 ด้านกฎหมาย	 การบริหารแผนและ
ประเมนิผล	การบรหิารทรัพยากรบคุคล	การคลัง
และงบประมาณ	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 
โดยกำาหนดให้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 ๗	 
ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	 ๒๐	 ปี	 
ก่อนทีจ่ะกำาหนดวตัถปุระสงค์เชงิปฏบิติัการ	และ
ตวัชีว้ดัผลสำาเรจ็แต่ละด้านโดยลำาดบั	การดำาเนนิการ
ในขัน้ตอนน้ี	ใช้กระบวนการประชุมเชงิปฏิบัติการ
ระหว่างคณะที่ปรึกษา	และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
 อนึง่	นอกจากวสิยัทศัน์กรงุเทพฯ	พ.ศ.	๒๕๗๕	
แล้ว	คณะทีป่รกึษาและนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน	
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านกาวางแผนของ
หน่วยงานต่าง	ๆ	ในสงักดักรงุเทพมหานคร	ได้นำา
แนวคดิของแผนพฒันากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๑๒	ปี 
(พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๖๓)	และแผนพฒันากรงุเทพมหานคร 
๑๒	ปี	ระยะที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)	ที่มีใช้
อยู่ในปัจจุบันมาประกอบการพิจารณา	 ในการ
กำาหนดวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการและตัวชี้วัด 
ผลสำาเร็จด้วยเช่นเดียวกัน

ก�าหนดมาตรการ และโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
	 ในขัน้ตอนนี	้ทมีทีป่รกึษาและนกัวเิคราะห์
นโยบายและแผน	 และผู้ที่เก่ียวข้อง	 ได้ร่วมกัน
ตรวจสอบมาตรการและโครงการขบัเคลือ่นต่าง	ๆ 	
ตามทีป่รากฏใน	“วสิยัทศัน์กรงุเทพฯ	พ.ศ.	๒๕๗๕”	
รวมทั้งที่ปรากฏในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	
ระยะ	๑๒	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๖๓)	และคัดเลือก
มาตรการและโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	
ที่มี	 “นัยสำาคัญ”	 มาพัฒนาเป็นมาตรการและ
โครงการในแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
กรงุเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๗๕)
	 นอกจากนั้น	 หากหน่วยงานเจ้าภาพ

ระดับประเด็นยุทธศาสตร์ย ่อยและทีมงาน 
ทีป่รกึษาพบว่ามาตรการและโครงการขบัเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ที่มีอยู่แล้วยังไม่เพียงพอ	 หรือไม่
สามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านน้ัน ๆ ได้	 
จึงได้พัฒนามาตรการและโครงการขับเคลื่อน 
เพ่ิมเติมตามที่เห็นสมควร	 ในการน้ีหน่วยงาน 
เจ้าภาพ	และทมีทีป่รึกษาได้ประชมุเชงิปฏิบตักิาร
ร่วมกบักลุม่ประชาชน	กลุ่มธรุกจิ	หรือหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง	 เพื่อร่วมกันกำาหนด
มาตรการและโครงการริเริ่มใหม่ ๆ ตามที่เห็น
สมควรด้วยเช่นเดียวกัน
	 ในข้ันตอนต่อมา	 คณะที่ปรึกษาและ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจากหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร	 ได้ร่วมกันจัดแบ่งและ
กำาหนด	 “หน่วยงานเจ้าภาพหลัก”	 ที่จะเป็น 
ผูร้บัผดิชอบมาตรการ	โครงการขบัเคลือ่นต่าง	ๆ  
และมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพร่วมกบัคณะ
ที่ปรึกษาแต่ละด้านได้กำาหนดรายละเอียด	 ของ
มาตรการและโครงการขับเคลื่อนต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย

๑.	หน่วยงานเจ้าภาพ	 (สำานัก)	 ที่มีหน้าที ่
รับผิดชอบหลัก

๒.	วัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ	 ผลผลิต	 
(เป้าหมายเชงิปฏบิตักิาร)	และตวัช้ีวดัผล
ผลิตของมาตรการและโครงการขับ
เคลือ่น	(ซึง่จะต้องเชือ่มโยงกบัตวัช้ีวดัผล
สำาเร็จของยุทธศาสตร์ด้านนั้น ๆ อย่าง 
เป็นรูปธรรม	และมีความเป็นไปได้)	

๓.	กิจกรรมและกระบวนการ / ขั้นตอน
ดำาเนินงาน

๔.	ช่วงเวลาดำาเนินการ	(ปีงบประมาณ)
๕.	จำานวนเงนิงบประมาณรวม	งบประมาณ

ลงทุน	และงบประมาณดำาเนินการ

ก�าหนดมาตรการและโครงการสนับสนุนด้าน
การบริหารจัดการ
	 ในขัน้ตอนน้ี	ทมีทีป่รกึษาด้านโครงสร้าง
องค์การ	 กฎหมาย	 การเงินการคลัง	 และการ
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บรหิารงานบคุคล	ร่วมกบั	สำานกั	หน่วยงานการ
พาณชิย์ของกรงุเทพมหานคร	และสำานกังานเขต	
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ	 ด้านการพัฒนาองค์การ	
กฎหมาย	 การเงินการคลัง	 และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล	 นำามาตรการและโครงการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	 ซึ่งสำานักและหน่วยงาน
เจ ้าภาพต่าง ๆ ได้จัดทำาขึ้นในขั้นท่ีผ ่านมา	 
มาประมวลและกำาหนดมาตรการและโครงการ
ริเริ่มด้านการบริหารจัดการ	เพื่อสนับสนุน	การ
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ด้านอืน่	ๆ 	ทีก่ำาหนดไว้แล้ว
ข้างต้น	ให้ประสบผลสำาเร็จ	
	 อนึ่ง	 หากปรากฏว่าข้อเสนอเกี่ยวกับ
มาตรการและโครงการรเิริม่ด้านต่าง	ๆ 	ทีห่น่วย
งานเจ้าภาพจัดทำาขึ้นนั้น	 เกินขีดความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการ	 ที่จะปรับตัวให้มีกำาลัง
เพียงพอท่ีจะสนับสนุนการเคลื่อนมาตรการและ
โครงการด้านอ่ืน ๆ ได้	 ก็จะเสนอให้ทีมงานท่ี
ปรึกษาส่วนกลาง	 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	
เพือ่ทบทวนและปรบัมาตรการและโครงการรเิร่ิม
ด้านต่าง	ๆ 	ให้สมดุลกับขดีความสามารถด้านการ
บริหารจัดการที่เป็นไปได้มากที่สุด

จัดท�าประมาณการด้านการเงินการคลังใน
ภาพรวม
	 อน่ึง	 แม้โครงการนี้	 จะเน้นการจัดทำา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	 (Strategic	 Plan)	
ของ	กทม.	เป็นหลกั	มไิด้รวมถงึแผนการดำาเนนิ
งาน	 (Operation	Plan)	แต่อย่างใด	อย่างไร
ก็ตาม	ในการประเมินขีดความสามารถด้านการ
เงนิการคลงัของ	กทม.	นัน้	จำาเป็นต้องประมาณ
รายจ่ายรวมของ	 กทม.	 ในช่วงเวลาของแผนฯ	
เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้	และขีด
ความสามารถในการระดมเงินลงทุนของ	กทม.	
ในช่วงเวลาเดียวกนั	ดงันัน้	ทมีงานทีป่รกึษาด้าน
การเงินการคลัง	 จะร่วมกับนักวิชาการและ 
แผนงานของสำานักการคลังและงบประมาณฯ

ทำาการประมาณการตัวเลขการเงินการคลัง 
ในภาพรวม	(รายได้	และขดีความสามารถในการ
ระดมเงนิลงทนุ	เปรยีบเทยีบกบัรายจ่ายตามแผน
ยุทธศาสตร์	 และรายจ่ายดำาเนินการร่วมกัน)	
ตัวเลขรายละเอียดในส่วนนี้จะนำาเสนอไว้ในภาค
ผนวกของแผนยุทธศาสตร์

จัดท�าร่างแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี  
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติ
การประจ�าปี
	 ในขั้นตอนต่อมา	 คณะที่ปรึกษา	 และ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจากหน่วย
งานในสงักดักรงุเทพมหานคร	ได้นำารายละเอยีด
ที่ได้จากข้ันตอนที่ผ่านมา	 ไปจัดทำาร่างแผน
พัฒนากรุง เทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ป ี	 
(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๗๕)	แผนยทุธศาสตร์	ระยะ	๕	ปี 
หรือแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	
ระยะที่	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)	 และแผน 
ปฏิบัติการประจำาปี	 หรือแผนปฏิบัติราชการ
กรงุเทพมหานครประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยยึด
ตามรูปแบบที่กำาหนดไว้ในกรอบการดำาเนินงาน

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
	 ในขัน้ตอนต่อมา	คณะทีป่รกึษาได้จดัเวที
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจำาปีจากผู้บริหาร	 กทม.	
และประชาชนทั่วไป	เพื่อนำามาปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	ก่อนที่จะส่งมอบให้	กทม.	ตาม
กรอบภาระงานที่กำาหนดไว้
 
ส่งมอบแผนฯ ให้ กทม.
	 ในขั้นตอนสุดท้าย	 คณะที่ปรึกษาได้จัด
พิมพ์แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	
(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๗๕)	แผนพฒันากรุงเทพมหานคร 
ระยะ	๒๐	ปี	ระยะ	ที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐)	
และแผนปฏบิตัริาชการกรุงเทพมหานครประจำาปี	
พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ส่งให้	 กทม.	 นำาไปสู่การปฏิบัติ	 
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เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครสู ่เป้าหมาย	
“มหานครแห่งเอเชีย”	ในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕	

สรุปการแปลงวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๗๕ สู่การปฏิบัติ 
 เริม่ต้นด้วยการนำาวสิยัทศัน์กรงุเทพมหานคร 
พ.ศ.	 ๒๕๗๕	 มาพัฒนาเป ็นวัตถุประสงค ์
เชิงปฏิบัติการ	และตัวชี้วัดผลสำาเร็จ	ใน	๖	มิติ	 
ให้มคีวามชัดเจน	เป็นรูปธรรม	ด้วยกระบวนการ
มีส ่วนร ่วมจากเจ ้าหน้าที่และผู ้บริหารของ
กรุงเทพมหานครทุกภาคส่วนและภาคประชาชน
ในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิตักิารรวม	๓๙	ครัง้	
โดยแบ่งเป็นกลุ่ม / ช่วงใหญ่	ๆ	๓	ช่วงดังนี้คือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการช่วงที่ ๑ 
	 จัดโครงสร้างวิสัยทัศน์	 และกำาหนด 
ตวัชีว้ดัผลสำาเร็จของประเดน็ยทุธศาสตร์	แต่ละด้าน 
โดยทีมที่ปรึกษา	 ร่วมกับทีมยุทธศาสตร์	 และ 
นักวิชาการ / นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของ
สำานกัและสำานกังานเขตทัง้	๕๐	เขต	ร่วมกันดำาเนนิการ
ดังนี้

๑.	ตรวจสอบ	และปรับปรุงโครงสร้างยทุธศาสตร์
ใน	“วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	พ.ศ.	๒๕๗๕”

๒.	ตรวจสอบ / ตคีวาม	“วตัถปุระสงค์”	และ
ตัวชี้วัดผลสำาเร็จ”	

๓.	กำาหนดวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ	และ
ตวัชีว้ดัผลสำาเรจ็ของยทุธศาสตร์แต่ละด้าน

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการช่วงที่ ๒ 
	 เป็นการกำาหนดมาตรการ	และโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	 ประกอบด้วยกิจกรรม	 
ดังนี้คือ

๑.	ตรวจสอบมาตรการและโครงการท่ีปรากฏ
ในวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	พ.ศ.	๒๕๗๕	และ
คัดเลือกมาตรการและโครงการที่ม	ี 
“นัยสำาคัญ”	

๒.ปรับปรุงมาตรการและโครงการ	 ที่ 
คัดเลือกแล้ว	 ให้มีรายละเอียดครบถ้วน
สมบูรณ์	 (หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	
และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องอ่ืน	ๆ 	วตัถปุระสงค์	
ตัวชี้วัดผลผลิต	ซึ่งเชื่อมโยงกับผลสำาเร็จ
ของประเดน็ยทุธศาสตร์ทีต้่องการขบัเคล่ือน 
บริบทการปฏิบัติการ	 (กลุ่มประชากร 
เป้าหมาย	สถานที่	เวลา)	กิจกรรมและ
กระบวนการดำาเนนิงาน	และงบประมาณ)

๓.	กำาหนดมาตรการ	/	โครงการใหม่	ๆ 	ทีจ่ำาเป็น
เพิ่มเติม	เพื่อให้มีมาตรการ / โครงการ 
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์	 เพียงพอในการ
บรรลุเป้าหมายที่กำาหนด

การประชุมเชิงปฏิบัติการช่วงที่ ๓ 
	 รับฟ ังความเห็นจากคณะผู ้บริหาร	 
กทม .	 และรับฟ ั งความเห็นจากประชาชน 
ชาวกรุงเทพมหานคร
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ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาตามแผนพัฒนา

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

	 ในการจดัทำาแผนพฒันากรงุเทพมหานคร
ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๗๕)	เป็นการนำา
แผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	ไปสู่การปฏิบัติ	
ให ้ เ กิดผลเป ็นรูปธรรม	 สามารถนำ าพา
กรุงเทพมหานครให้เจริญเติบโตสู ่การเป็น
มหานครแห่งเอเชียท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
สู่ประชาคมอาเซียน	(Asean	Community)	และ
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบท
แวดล้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียและ
ประชาคมโลก	
 กระบวนการจดัทำาแผนพฒันากรุงเทพมหานคร	
ระยะ	๒๐	ปี	ไม่ได้เริ่มจากศูนย์	เนื่องจากในปี	
พ.ศ.	๒๕๕๕	กทม.	ได้จัดทำาวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	
พ.ศ.	๒๕๗๕	ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	นอกจากนั้น	
ยังได้จัดทำาแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	 
๑๒	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๖๓)	ไว้แล้วเช่นกนั	ดงันัน้ 
การจดัทำาแผนพฒันากรุงเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	
(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๗๕)	จึงสามารถนำาเอาสิ่งที่มี
อยูแ่ล้วนี	้มาเป็นพืน้ฐานในการดำาเนนิการต่อไปได้	
ภาพในฝันของเมืองกรุงเทพมหานครใน	๒๐	ปี
ข้างหน้า	ในมุมมองของชาวกรงุเทพฯ	กค็อื
	 “ใน	๒๐	ปี	ข้างหน้า	เมืองกรงุเทพมหานคร
ของเราจะก้าวขึ้นเป็น	 “มหานครแห่งเอเชีย”	

กรุงเทพฯ	จะเป็นเมืองหลวงของเอเชีย	เป็นพลัง
สำาคัญในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสงัคมในภมูภิาค
อาเซียน	และในทวีปเอเชีย	คนทั่วโลกเมือ่นกึถงึ
ทวปีเอเชยี	 จะนกึถงึเมอืงกรงุเทพฯ	 ของเรา	 ใน
ฐานะเป็นเมอืงชัน้นำาในด้านเศรษฐกจิภาคบรกิาร	
ความปลอดภัย	ความสวยงาม	สะดวกสบาย	น่า
อยู่	และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ในขณะเดียวกัน	
เมืองกรุงเทพมหานครยังมีเอกลักษณ์เฉพาะใน
ด้านความเรียบง่าย	มีเสน่ห์	และมีชีวิตชีวา
	 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 
๒๐	ปี	ระยะที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐)	เป็นแผน
พัฒนาซึ่งบูรณาการแผนยุทธศาสตร์และแผน
ปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	
ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๗๕)	มีประเด็น
ยุทธศาสตร์	หรือวิสัยทัศน์ย่อยใน	๖	มิติ	ของ
วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	พ.ศ.	๒๕๗๕	ประกอบกับมิติ
ท่ี	๗	คอืการบริหารจดัการ	ซึง่ได้กำาหนดแนวทาง
การพัฒนาด้านกฎหมาย	 การบริหารแผนและ
ประเมนิผล	การบรหิารทรพัยากรบุคคล	การคลงั
และงบประมาณ	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 
เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้ง	๖	มิติ
ของวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	พ.ศ.	๒๕๗๕	สู่มหานคร
แห่งเอเชียอย่างมีประสิทธิภาพ	ดังนี้
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ตารางที่ ๑	ประมวลประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๗๕
๑. มหานครปลอดภัย

ประเด็น
ยทุธศาสตร์

ย่อย

ตัวชี้วัด
๕	ปีแรก	
(๒๕๕๖	- 
๒๕๖๐)

ระยะ	๑๐	ปี 
(๒๕๖๑	- 
๒๕๖๕)

ระยะ	๑๕	ปี 
(๒๕๖๖	- 
๒๕๗๐)

ระยะ	๒๐	ปี 
(๒๕๗๑	- 
๒๕๗๕)

๑.๑ ปลอด
มลพิษ

คุณภาพแหล่งน�้าธรรมชาติ

๑.	ร้อยละของปรมิาณนำา้เสยีชุมชน
ที่ได้รับการบำาบัด

ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	๔๐

ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	๕๐

ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	๕๕

ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	๖๐

๒.	จำานวนจุดตรวจวัดนำ้าคลอง 
มีค่าเฉลี่ยออกซิเจนละลายนำ้า	
(DO)	มากกว่าหรือเท่ากับ	
๒.๐	มิลลิกรัม / ลิตร

ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	๖๐

ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	๖๕

ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	๗๐

ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	๘๐

๓.	จำานวนจุดตรวจวัดที่นำ้าคลอง
มีค่าเฉลี่ยออกซิเจนละลายนำ้า	
(DO)	มากกว่าหรือเท่ากับ	๓.๐	
มิลลิกรัมต่อลิตร

ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	๔๐

ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	๔๕

ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	๕๐

ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	๖๐

การจัดการมูลฝอยและของเสีย
อันตราย

๑.	ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถ
นำากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

ปีฐาน ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	๒๐

ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	๓๐

ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	๔๐

คุณภาพอากาศและเสียง

๑.	ร้อยละของค่าเฉลี่ย	๒๔	ชั่วโมง
ของฝุน่ละอองไม่เกิน	๑๐	ไมครอน	
(PM๑๐)	ที่จุดตรวจวัดพื้นที่ทั่วไป

ร้อยละ	
๑๐๐

- - -

๒.	ร้อยละของค่าเฉลี่ย	๒๔	ชั่วโมง
ของฝุน่ละอองไม่เกิน	๑๐	ไมครอน	
(PM๑๐)	ที่จุดตรวจริมเส้นทาง
จราจร

ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	๙๕

ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	๙๕

ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	๙๘

ไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	๙๘

๓.	ร้อยละของค่าเฉลี่ย	๒๔	ชั่วโมง
ของฝุ่นละอองไม่เกิน	๒.๕	
ไมครอน	(PM๒.๕)

ปีฐาน ลดลง
ร้อยละ	๕	
ของปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ	๑๐	
ของปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ	๑๕	
ของปีฐาน

๔.	ร้อยละของจำานวนข้อมูล 
ค่าเฉล่ีย	๘	ชัว่โมงก๊าซโอโซน	(O

3
)	

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	(เทียบกับ
จำานวนข้อมูลทั้งหมด)

-
ร้อยละ	
๑๐๐

ร้อยละ	
๑๐๐

ร้อยละ	
๑๐๐
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ประเด็น
ยทุธศาสตร์

ย่อย

ตัวชี้วัด
๕	ปีแรก	
(๒๕๕๖	- 
๒๕๖๐)

ระยะ	๑๐	ปี 
(๒๕๖๑	- 
๒๕๖๕)

ระยะ	๑๕	ปี 
(๒๕๖๖	- 
๒๕๗๐)

ระยะ	๒๐	ปี 
(๒๕๗๑	- 
๒๕๗๕)

๕.	ร้อยละของจำานวนข้อมลูค่าเฉลีย่	
๑	ชั่วโมงก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์	
(NO

2
)	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ที่จุด

ตรวจวัดริมเส้นทางจราจร	

ปีฐาน ลดลง
ร้อยละ	๕	
ของปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ	๑๐	
ของปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ	๑๕	
ของปีฐาน

๖.	ร้อยละของค่าเฉลี่ยรายปีของ
เบนซินในแต่ละจุดตรวจวัดมีค่า 
ลดลงจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ปีฐาน ลดลง
ร้อยละ	๕	
ของปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ	๑๐	
ของปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ	๑๕	
ของ	ปีฐาน

๗.	ร้อยละของแหล่งกำาเนิดมลพิษ
ทางเสียงที่ได้รับการควบคุม

ร้อยละ	๑๕ ร้อยละ	๒๕ ร้อยละ	๓๕ ร้อยละ	๕๐

๑.๒ 
ปลอด
อาชญา-
กรรม 
และ
ยาเสพติด

๑.	อัตราการเกิดอาชญากรรม 
ทกุประเภทลดลง	(ต่อประชากรแสนคน)

ร้อยละ	๕๐ ร้อยละ	๖๐ ร้อยละ	๗๐ ร้อยละ	๘๐

๒.	อัตราการจับกุมและดำาเนินคดี
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	๕๐ ร้อยละ	๖๐ ร้อยละ	๗๐ ร้อยละ	๘๐

๓.	จำานวนศูนย์เฝ้าระวัง	จุดตรวจ
เฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด
ในชุมชนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	๗๐ ร้อยละ	๘๐ ร้อยละ	๙๐ ร้อยละ	
๑๐๐

๔.	จำานวนสภาพแวดล้อมชุมชนที่
เป็นจุดเสี่ยงได้รับการปรับปรุง 
ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	๕๐ ร้อยละ	๖๐ ร้อยละ	๗๐ ร้อยละ	๘๐

๕.	อัตราส่วนของกล้องวงจรปิด	
(CCTV)	ต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	๗๐ ร้อยละ	๘๐ ร้อยละ	๙๐ ร้อยละ	
๑๐๐

๖.	จำานวนเครือข่ายเฝ้าระวัง
อาชญากรรมในชุมชน

ไม่ตำ่ากว่า	
๘,๒๑๖	คน

ไม่ตำ่ากว่า	
๑๖,๔๓๒	

คน

ไม่ตำ่ากว่า	
๓๒,๘๖๔	

คน

ไม่ตำ่ากว่า	
๖๕,๗๒๘	

คน

๗.	ระดับความพึงพอใจและ 
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ 
การควบคุมอาชญากรรมเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	๕๐ ร้อยละ	๖๐ ร้อยละ	๗๐ ร้อยละ	๘๐

๘.	จำานวนพื้นที่ชุมชนแพร่ระบาด
ยาเสพติดลดลง

ร้อยละ	๕๐ ร้อยละ	๖๐ ร้อยละ	๗๐ ร้อยละ	๘๐

๙.	จำานวนผู้เข้ารับการบำาบัด 
ยาเสพติดเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	๕๐ ร้อยละ	๖๐ ร้อยละ	๗๐ ร้อยละ	๘๐

๑๐.	อัตราการก่อการร้าย - ไม่เกิน	
๒	ครั้ง

ไม่เกิน	
๑	ครั้ง

๐	ครั้ง

๑๑.	ร้อยละความเชื่อมั่น	ของ 
ชาวต่างชาตต่ิอกรงุเทพมหานคร
เพิม่ข้ึน

ร้อยละ	๕๐ ร้อยละ	๖๐ ร้อยละ	๗๐ ร้อยละ	๘๐
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ประเด็น
ยทุธศาสตร์

ย่อย

ตัวชี้วัด
๕	ปีแรก	
(๒๕๕๖	- 
๒๕๖๐)

ระยะ	๑๐	ปี 
(๒๕๖๑	- 
๒๕๖๕)

ระยะ	๑๕	ปี 
(๒๕๖๖	- 
๒๕๗๐)

ระยะ	๒๐	ปี 
(๒๕๗๑	- 
๒๕๗๕)

๑.๓
ปลอด
อุบัติเหตุ

๑.	จำานวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้อง	กับ 
รถขนส่งมวลชน

๐ ๐ ๐ ๐

๒.	จำานวนครั้งของอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์ลดลง	
(เฉลี่ยร้อยละ	๔	ต่อปี)

๒๖,๕๐๐ ๒๑,๖๐๐ ๑๗,๖๐๐ ๑๔,๔๐๐

๓.	จำานวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์ลดลง	
(เฉลี่ยร้อยละ	๔	ต่อปี)

๑๒,๒๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๘,๑๐๐ ๖,๖๐๐

๔.	จำานวนผู้เสียชีวิตลดลง	
(เฉลี่ยร้อยละ	๔	ต่อปี)

๓๐๙ ๒๓๙ ๑๘๕ ๑๔๓

๑.๔ 
ปลอด
ภัยพิบัติ

๑.	ความยาวแนวป้องกันนำ้าท่วม 
ริมแม่นำ้าเจ้าพระยาที่ก่อสร้างเสร็จ
เพิ่มเติม	(กม.)

๑.๐๐๐ ๑.๕๐๐ ๑.๕๐๐ -

๒.	ความยาวแนวป้องกันนำ้าท่วม
ตามแนวคลองบางกอกน้อยและ
คลองมหาสวัสดิ์ที่ก่อสร้างเสร็จ
เพิ่มเติม	(กม.)

๐.๕๐๐ ๐.๒๐๐ - -

๓.	ความยาวคันป้องกันนำ้าท่วม
พืน้ท่ีด้านตะวนัออกภายในคนักัน้นำา้ 
พระราชดำารท่ีิก่อสร้างเสร็จเพิม่เติม	
(กม.)

๑.๕๐๐ ๔.๐๐๐ - -

๔.	ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา
นำ้าท่วมขังในถนนสายหลัก	(นาที)	
(กรณีฝนไม่เกิน	๑๐๐	มม.ต่อชม.)

๑๒๐ ๑๑๐ ๑๐๐ ๙๐

๕.	ความยาวของแนวก่อสร้าง
เขื่อน	ค.ส.ล.	ที่สร้างเพิ่มขึ้น	(กม.)

๑๕๘.๘๐๐ ๓๑๗.๖๐๐ ๔๗๖.๔๐๐ ๕๗๑.๖๗๔

๖.	ความยาวของคลองที่ขุดลอก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
และกักเก็บนำ้า	(กม.)

๑๕๘.๘๐๐ ๓๑๗.๖๐๐ ๔๗๖.๔๐๐ ๕๗๑.๖๗๔

๗.	จำานวนคลองหลัก	ที่มีการ
บริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกลำ้า	
(คลอง)

๐ ๑๐ ๓๒ ๖๔

๘.	จำานวนคลองหลัก	ที่ได้รับการ
ปักแนวเขตทีด่นิ	เขตคลองสาธารณะ
แล้วเสร็จ	(คลอง)

๐ ๑๐ ๓๒ ๖๔
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ประเด็น
ยทุธศาสตร์

ย่อย

ตัวชี้วัด
๕	ปีแรก	
(๒๕๕๖	- 
๒๕๖๐)

ระยะ	๑๐	ปี 
(๒๕๖๑	- 
๒๕๖๕)

ระยะ	๑๕	ปี 
(๒๕๖๖	- 
๒๕๗๐)

ระยะ	๒๐	ปี 
(๒๕๗๑	- 
๒๕๗๕)

๙.	จำานวนเขตที่มีความพร้อมของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	(GIS)	
และระบบพยากรณ์ที่ได้เชื่อมต่อกับ
ระบบหลัก	(เขต)

๒๐ ๕๐ - -

๑๐.	ที่ดินเลนชายฝั่งทะเลที่เพิ่มขึ้น	
(เมตร)

๕๐.๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐ ๒๐๐.๐๐๐ ๓๐๐.๐๐๐

๑๑.	ขนาดป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น	
(เมตร)

๕๐.๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐ ๒๐๐.๐๐๐ ๓๐๐.๐๐๐

๑๒.	อตัราการกดัเซาะลดลง	(เมตร) ๓.๒๓๐ <๒.๒๓๐ <๑.๒๓๐ <๐.๒๓๐

๑.๕
สิ่งก่อสร้าง
ปลอดภัย

๑.	ร้อยละของอาคารสาธารณะ	
๙	ประเภทที่ผ่านการรับรองตาม	
พรบ.	ควบคุมอาคาร

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

๒.	ร้อยละของอาคารท่ัวไป	
(อาคารสร้างใหม่	และดัดแปลง 
ต่อเตมิ)	ท่ีผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ
ความปลอดภัย

๗๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐

๓.	ร้อยละของอุบัติภัยที่เกิดขึ้น
เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐาน

๐ ๐ ๐ ๐

๔.	ร้อยละของอุบัติภัยที่เกิดจาก
จุดรอรถสาธารณะ / ท่าเทียบเรือ

๐ ๐ ๐ ๐

๑.๖
ปลอดโรค
คนเมือง 
อาหาร
ปลอดภัย

โรคไม่ติดต่อ	
(Non-Communicable	Disease)

๑.	ความชุกของภาวะอ้วน	
[BMI>๒๕	kg / m2]

ไม่เกิน
ร้อยละ	๓๕

ไม่เกิน
ร้อยละ	๓๓

ไม่เกิน
ร้อยละ	๓๑

ไม่เกิน
ร้อยละ	๓๐

๒.	ความชกุของโรคเบาหวาน	(DM) ไม่เกิน
ร้อยละ	๘

ไม่เกิน
ร้อยละ	๘

ไม่เกิน
ร้อยละ	๗

ไม่เกิน
ร้อยละ	๗

๓.	ความชกุของโรคความดันโลหติสงู 
(HT)

ไม่เกิน
ร้อยละ	๒๔

ไม่เกิน
ร้อยละ	๒๓

ไม่เกิน
ร้อยละ	๒๒

ไม่เกิน
ร้อยละ	๒๒

๔.	อัตราป่วยโรคหลอดเลือด	
กล้ามเนื้อหัวใจตาย

ร้อยละ	๓ ร้อยละ	๒ ร้อยละ	๑ ร้อยละ	๑

๕.	ความชุกของโรคมะเร็งเต้านม	
(Breast	Cancer)

ไม่เกิน	๓๗ ไม่เกิน	๓๖ ไม่เกิน	๓๕ ไม่เกิน	๓๔

๖.	ความชุกของโรคมะเร็ง
ปากมดลูก	(Cervical	Cancer)

ไม่เกิน	๑๔ ไม่เกิน	๑๓ ไม่เกิน	๑๒ ไม่เกิน	๑๑
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ประเด็น
ยทุธศาสตร์

ย่อย

ตัวชี้วัด
๕	ปีแรก	
(๒๕๕๖	- 
๒๕๖๐)

ระยะ	๑๐	ปี 
(๒๕๖๑	- 
๒๕๖๕)

ระยะ	๑๕	ปี 
(๒๕๖๖	- 
๒๕๗๐)

ระยะ	๒๐	ปี 
(๒๕๗๑	- 
๒๕๗๕)

๗.	อัตราการประสบอันตราย
หรือป่วยจากการทำางาน

ลดลง
ร้อยละ	๑๐

ลดลง
ร้อยละ	๑๐

ลดลง
ร้อยละ	๑๐

ลดลง
ร้อยละ	๑๐

๘.	อัตราการฆ่าตัวตาย อัตราการ
ฆ่าตัวตาย	
ไม่เกิน

อัตราเฉลี่ย
ของประเทศ

อัตราการ
ฆ่าตัวตาย	
ไม่เกิน

อัตราเฉลี่ย
ของประเทศ

อัตราการ
ฆ่าตัวตาย	
ไม่เกิน

อัตราเฉลี่ย
ของประเทศ

อัตราการ
ฆ่าตัวตาย	
ไม่เกิน

อัตราเฉลี่ย
ของประเทศ

๙.	ความชุกของโรคในผู้สูงอายุ ร้อยละ	๕ ร้อยละ	๔ ร้อยละ	๓ ร้อยละ	๒

โรคติดต่อ (Communicable Disease)

๑๐.	อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก อตัราป่วยโรค
ไข้เลือดออก	
ไม่เกิน	๘๐	
เปอร์เซ็นต์

ไทล์	
ของข้อมูล	

๕	ปี	
ย้อนหลัง

อตัราป่วยโรค
ไข้เลือดออก	
ไม่เกิน	๘๐	
เปอร์เซ็นต์

ไทล์	
ของข้อมูล	

๕	ปี	
ย้อนหลัง

อตัราป่วยโรค
ไข้เลอืดออก	
ไม่เกิน	๗๕	
เปอร์เซ็นต์

ไทล์	
ของข้อมูล	

๕	ปี	
ย้อนหลัง

อตัราป่วยโรค
ไข้เลอืดออก		
ไม่เกิน	๗๕	
เปอร์เซ็นต์

ไทล์	
ของข้อมูล	

๕	ปี	
ย้อนหลัง

๑๑.	วัณโรค	:	ร้อยละผลสำาเร็จ
ของการรักษา	ผู้ป่วยวัณโรค

ร้อยละ	๘๐ ร้อยละ	๘๒ ร้อยละ	๘๔ ร้อยละ	๘๕

๑๒.	เอดส์	:	ร้อยละหญงิฝากครรภ์
ที่ตรวจพบติดเชื้อเอดส์ใน	กทม.

น้อยกว่า	
ร้อยละ	๑

น้อยกว่า	
ร้อยละ	๑

น้อยกว่า	
ร้อยละ	๑

น้อยกว่า	
ร้อยละ	๑

๑๓.	อัตราป่วยโรคพิษสุนัขบ้า อตัราป่วยโรค
พิษสุนัขบ้า	
ไม่เกิน	

๐.๐๑	ราย
ต่อประชากร
แสนคน

อตัราป่วยโรค
พิษสุนัขบ้า	
ไม่เกิน	

๐.๐๑	ราย
ต่อประชากร
แสนคน

อตัราป่วยโรค
พิษสุนัขบ้า	
ไม่เกิน	
๐	ราย

ต่อประชากร
แสนคน

อตัราป่วยโรค
พิษสุนัขบ้า	
ไม่เกิน	
๐	ราย

ต่อประชากร
แสนคน
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ประเด็น
ยทุธศาสตร์

ย่อย

ตัวชี้วัด
๕	ปีแรก	
(๒๕๕๖	- 
๒๕๖๐)

ระยะ	๑๐	ปี 
(๒๕๖๑	- 
๒๕๖๕)

ระยะ	๑๕	ปี 
(๒๕๖๖	- 
๒๕๗๐)

ระยะ	๒๐	ปี 
(๒๕๗๑	- 
๒๕๗๕)

๑๔.	อัตราป่วยโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจ	(ไข้หวัดใหญ่)

อตัราป่วยโรค
ไข้หวัดใหญ่	
ไม่เกิน	๘๐	
เปอร์เซ็นต์

ไทล์	
ของข้อมูล	

๕	ปี	
ย้อนหลัง

อตัราป่วยโรค
ไข้หวัดใหญ่	
ไม่เกิน	๘๐	
เปอร์เซ็นต์

ไทล์	
ของข้อมูล	

๕	ปี	
ย้อนหลัง

อตัราป่วยโรค
ไข้หวัดใหญ่	
ไม่เกิน	๗๕	
เปอร์เซ็นต์

ไทล์	
ของข้อมูล	

๕	ปี	
ย้อนหลัง

อตัราป่วยโรค
ไขห้วัดใหญ่	
ไม่เกิน	๗๕	
เปอร์เซ็นต์

ไทล์	
ของข้อมูล	

๕	ปี	
ย้อนหลัง

อื่น	ๆ

๑๕.	ตัวอย่างอาหาร	ที่ได้รับการ
สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐

๑๖.	ตัวอย่างอาหาร	ที่ได้รับการ
สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ

๙๗ ๙๘ ๙๙ ๙๙

๑๗.	สถานประกอบการอาหารใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับป้าย
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๘๐

๑๘.	มาตรฐานความสะอาดและ 
สิ่งแวดล้อมของอาคาร

๕๐ ๕๕ ๖๐ ๗๐

12 มหานคร
    แห่งเอเชีย



ประเด็น
ยทุธศาสตร์

ย่อย

ตัวชี้วัด
๕	ปีแรก	
(๒๕๕๖	- 
๒๕๖๐)

ระยะ	๑๐	ปี 
(๒๕๖๑	- 
๒๕๖๕)

ระยะ	๑๕	ปี 
(๒๕๖๖	- 
๒๕๗๐)

ระยะ	๒๐	ปี 
(๒๕๗๑	- 
๒๕๗๕)

๒.๑
ภูมิทัศน์
สวยงาม
ไม่มี
สายไฟฟ้า 
สายโทรศพัท์
รกรุงรัง

๑.	ความยาวท่ีได้ดำาเนินการนำาสาย
ต่าง	ๆ	ลงใต้ดินช่วงแรก	๒๕.๒	กม. 
(กม.)

๑๐๐.๐๐ - - -

๒.	ความยาวท่ีได้ดำาเนินการนำาสาย
ต่าง	ๆ	ลงใต้ดนิช่วงทีส่อง	๔๑.๐	กม. 
(กม.)

- ๒๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๒.๒
มีพื้นที่
สาธารณะ 
พื้นที่สีเขียว
กระจาย
ทั่วทุกพื้นที่

๑.	ร้อยละของพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่
ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๑๓

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๑๙

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๒๓

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๒๘

๒.	ร้อยละของประชาชนที่สามารถ
เข้าถึงพื้นที่สาธารณะหลักได้ 
ในระยะทางไม่เกิน	๕	กิโลเมตร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๒๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๔๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๗๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	
๑๐๐

๒.๓
ระบบขนส่ง
มวลชน
ทั่วถึง 
สะดวก
ประหยัด 
การจราจร
คล่องตัวและ
มีทางเลือก 

๑.	ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานคร	 
ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่ง
มวลชนที่กำาหนดเวลาเดินทาง 
ได้ภายใน	๑๐	นาที

ร้อยละ	๓๐ ร้อยละ	๔๐ ร้อยละ	๕๐ ร้อยละ	๖๐

๒.	ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ	 
ที่ไม่พึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลในการ
เดินทางประจำาวัน

ร้อยละ	๕๐ ร้อยละ	๕๕ ร้อยละ	๖๐ ร้อยละ	๖๕

๓.	ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะ
ในช่วงเวลาเร่งด่วน	(ชั้นใน / 
ชั้นกลาง / ชั้นนอก)	กม. / ชม.

๑๓/๑๙/๒๖ ๑๔/๒๑/๒๘ ๑๕/๒๓/๓๐ ๑๖/๒๔/๓๓

๔.	ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะ
เฉลี่ย	(ชั้นใน / ชั้นกลาง / ชั้นนอก)	
กม. / ชม.

๒๑/๓๒/๔๓ ๒๓/๓๕/๔๗ ๒๕/๓๘/๕๑ ๒๗/๔๑/๕๕

๕.	ร้อยละของผู้สัญจรด้วยจักรยาน ร้อยละ	๒ ร้อยละ	๔ ร้อยละ	๖ ร้อยละ	๘

๖.	ร้อยละของผู้สัญจรทางนำ้า ร้อยละ	๒ ร้อยละ	๓ ร้อยละ	๔ ร้อยละ	๕

๒. มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
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ประเด็น
ยทุธศาสตร์

ย่อย

ตัวชี้วัด
๕	ปีแรก	
(๒๕๕๖	- 
๒๕๖๐)

ระยะ	๑๐	ปี 
(๒๕๖๑	- 
๒๕๖๕)

ระยะ	๑๕	ปี 
(๒๕๖๖	- 
๒๕๗๐)

ระยะ	๒๐	ปี 
(๒๕๗๑	- 
๒๕๗๕)

๓. 
มหานคร
ส�าหรับ
ทุกคน

ระบบฐานข้อมูล

๑.	สัดส่วนของจำานวนผู้สูงอายุ
ทั้งที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ	
และไม่ได้รับความช่วยเหลือ 
อยู่ในระบบฐานข้อมูล

ร้อยละ	
๑๐๐

๒.	สัดส่วนของจำานวนผู้พิการ 
ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล

ร้อยละ	
๑๐๐

๓.	สัดส่วนของจำานวนผู้ด้อยโอกาส
ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล

ร้อยละ	
๑๐๐

๔.	สัดส่วนของฐานข้อมูล
ในแต่ละเขตมีความเชื่อมโยงกัน

ร้อยละ	
๑๐๐

๕.	สัดส่วนของฐานข้อมูลที่
ได้รับการปรับให้เป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่องทุกปี

ร้อยละ	
๑๐๐

ระบบสาธารณูปโภค

๑.	สัดส่วนของสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานเช่น	ห้องนำ้าสาธารณะ	
ทางขึ้นอาคาร	-	ทางเดินเท้า	
ทางลาด	ลิฟต์	สะพานลอย	ฯลฯ	
ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	
เพื่อผู้สูงอายุ	ผู้พิการ

ร้อยละ	
๔๐

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๘๐

ร้อยละ	
๑๐๐

๒.	สัดส่วนของจำานวนสิ่งอำานวย
ความสะดวก	เช่น	รถเข็น	ราวจับ
กันลื่น	สำาหรับผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	
และผู้ด้อยโอกาส	เพิ่มขึ้น	 
เมื่อเทียบกับปี	พ.ศ.	๒๕๕๖

ร้อยละ	
๕๐

ร้อยละ	
๗๐

ร้อยละ	
๑๐๐

สวัสดิการสังคม

๑.	สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ	ได้รับเบี้ยยังชีพ
ในอัตราเท่ากับเส้นความยากจน	
อย่างครอบคลุมและครบถ้วน

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๑๐๐

๓. มหานครส�าหรับทุกคน

14 มหานคร
    แห่งเอเชีย



ประเด็น
ยทุธศาสตร์

ย่อย

ตัวชี้วัด
๕	ปีแรก	
(๒๕๕๖	- 
๒๕๖๐)

ระยะ	๑๐	ปี 
(๒๕๖๑	- 
๒๕๖๕)

ระยะ	๑๕	ปี 
(๒๕๖๖	- 
๒๕๗๐)

ระยะ	๒๐	ปี 
(๒๕๗๑	- 
๒๕๗๕)

๒.	สัดส่วนของผู้พิการที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ	ได้รับเบี้ยยังชีพ 
ในอัตราเท่ากับเส้นความยากจน	
อย่างครอบคลุมและครบถ้วน

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๑๐๐

๓.	สัดส่วนของผู้ด้อยโอกาส
ที่ต้องการความช่วยเหลือ	ได้รับ 
เบี้ยยังชีพในอัตราเท่ากับ 
เส้นความยากจน	อย่างครอบคลุม
และครบถ้วน

ร้อยละ	
๑๐๐

๔.	สัดส่วนของผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	
และผู้ด้อยโอกาส	ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ	ได้รับการอบรม
พัฒนาทักษะด้านภาษา	เทคโนโลยี	
และอาชีพ	โดยมีการลดหย่อน
ค่าใช้จ่าย / ค่าเล่าเรียน

ร้อยละ
๗๐

ร้อยละ	
๑๐๐

๕.	สัดส่วนของผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	
และผู้ด้อยโอกาส	ได้รับการ
ลดหย่อนค่าโดยสาร

ร้อยละ	
๑๐๐

๖.	สัดส่วนของผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	
และผู้ด้อยโอกาส	ผู้ด้อยโอกาส
ที่ต้องการความช่วยเหลือ	มีที่อยู่
อาศัยที่ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ร้อยละ	
๘๐

ร้อยละ	
๑๐๐

๗.	สัดส่วนของโรงพยาบาลสำาหรับ
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น	ให้ครอบคลุมกับ
จำานวนผู้สูงอายุ

ร้อยละ	
๑๐๐

๘.	ร้อยละของผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	
ได้รับสวัสดิการด้านกองทุนออม	
และกองทุนชุมชน
เพื่อประกอบอาชีพ

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๑๐๐

๙.	ร้อยละของเด็กพิเศษ
มีสถานศึกษารองรับ
อย่างครอบคลุม

ร้อยละ	
๑๐๐

๑๐.	สัดส่วนของประชาชน
ที่ด้อยโอกาส	ได้รับการสนับสนุน
สวัสดิการชุมชน	โดยชุมชนเอง	
(ที่ไม่ใช่รูปแบบการสงเคราะห์ 
จากภาครัฐ)

ร้อยละ
๒๐

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๑๐๐

15บทนำ 



ประเด็น
ยทุธศาสตร์

ย่อย

ตัวชี้วัด
๕	ปีแรก	
(๒๕๕๖	- 
๒๕๖๐)

ระยะ	๑๐	ปี 
(๒๕๖๑	- 
๒๕๖๕)

ระยะ	๑๕	ปี 
(๒๕๖๖	- 
๒๕๗๐)

ระยะ	๒๐	ปี 
(๒๕๗๑	- 
๒๕๗๕)

๓.๒ 
เมืองแห่ง
โอกาส
ทาง
เศรษฐกิจ

๑.	สัดส่วนของผู้ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิจและแรงงานนอก
ระบบ	ในกรงุเทพมหานคร
มรีายได้ท่ีมัน่คง

ร้อยละ	๓๐ ร้อยละ	๕๐ ร้อยละ	๗๐ ร้อยละ	
๑๐๐

๒.	สัดส่วนของผู้ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิจและแรงงานนอก
ระบบ	ในกรุงเทพมหานคร
มีอาชีพที่มั่นคง

ร้อยละ	๓๐ ร้อยละ	๕๐ ร้อยละ	๗๐ ร้อยละ	
๑๐๐

๓.๓
การศึกษา
ส�าหรับ
ทุกคน

๑.	เด็กและเยาวชนในพื้นที่
กรุงเทพฯ	ได้รับการศึกษาระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน	๑๒	ปี	และหรือ / การศึกษา
ตามอัธยาศัยครอบคลุมในทุกเขต
พื้นที่

ร้อยละ	๓๐ ร้อยละ	๓๐ ร้อยละ	๕๐ ร้อยละ	๗๕

๒.	โรงเรียนสังกัด	กทม.	
จัดการศึกษาสำาหรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ

ร้อยละ	๓๐ ร้อยละ	๕๐ ร้อยละ	๗๕ ร้อยละ	
๑๐๐

๓.	นักเรียนโรงเรียนสังกัด	กทม.	
มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ใน	๕	รายวิชา	ได้แก่	
วิชาภาษาไทย	วิชาคณิตศาสตร์	
วิชาวิทยาศาสตร์	วิชาสังคมศึกษา	
และวิชาภาษาอังกฤษ

ร้อยละ	๑๕ ร้อยละ	๒๕ ร้อยละ	๓๕ ร้อยละ	๕๐

๓.๔
สังคม
พหวุฒันธรรม

๑.	จำานวนชาวกรุงเทพฯ	
ที่เรียนรู้	และร่วมสืบทอด
วัฒนธรรมของกลุ่มตน

ร้อยละ	๔๐ ร้อยละ	๖๐ ร้อยละ	๗๐ ร้อยละ	๗๕

๒	จำานวนชาวกรุงเทพฯ	
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม	และอัตลักษณ์ของกลุ่ม
อื่น	ๆ	อีกทั้งมีทัศนคติที่ดี	ให้
ความเคารพ	และยอมรบัความเป็น
พหุวฒันธรรมของ
เมืองกรุงเทพฯ

ร้อยละ	๓๐ ร้อยละ	๕๐ ร้อยละ	๖๐ ร้อยละ	๗๐

16 มหานคร
    แห่งเอเชีย



ประเด็น
ยทุธศาสตร์

ย่อย

ตัวชี้วัด
๕	ปีแรก	
(๒๕๕๖	- 
๒๕๖๐)

ระยะ	๑๐	ปี 
(๒๕๖๑	- 
๒๕๖๕)

ระยะ	๑๕	ปี 
(๒๕๖๖	- 
๒๕๗๐)

ระยะ	๒๐	ปี 
(๒๕๗๑	- 
๒๕๗๕)

๔.๑
เมือง
กรุงเทพ
มหานคร
เติบโตอย่าง
มีระเบียบ 
มีการใช้
ประโยชน์
ที่ดินและ
ทรัพยากร
อย่างมี
ประสทิธภิาพ

๑.	ความหนาแน่นเฉลี่ยของ
ประชากรในเขตกรุงเทพฯ	ชัน้ใน	
ไม่เกิน	๔๐,๐๐๐	คน.  /  ตร.กม.

๒๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

๒.	ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย	
ระหว่างแหล่งทีอ่ยูอ่าศยักบัแหล่งงาน	
ลดลงจาก	๖๐	นาท	ีเป็น	๓๐	นาที

๖๐ ๕๐ ๔๐ ๓๐

๓.	ระยะทางเฉลี่ยระหว่างแหล่ง
ชุมชน	กับแหล่งสาธารณูปการหลัก
ต่าง	ๆ	ของเมือง	สามารถเข้าถึงได้
ภายในระยะทาง	๕	กม.

๒๐ ๑๕ ๑๐ ๕

๔.๒
กรุงเทพ
มหานครมี
ศูนย์ชุมชน
ย่อย (Sub 
Center) 
เป็นระบบ
ตามล�าดับ
ความ 
ส�าคัญและ
ศักยภาพ
พื้นที่เป็น
โครงข่าย
เชื่อมโยงกัน
อย่างมีระบบ

๑.	จำานวนเมืองเครือข่าย	
(ศูนย์ชุมชนย่อย)	ที่มีศักยภาพ	
และองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกจิ	
สังคม	และการศึกษาอย่างครบครนั

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐

๒.	สัดส่วนประชากร	ต่อโครงสร้าง
พื้นฐานหลัก	และสาธารณูปการ
ของเมือง	ที่สามารถรองรับการ
เพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคต	
(ร้อยละ)

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

๔. มหานครกะทัดรัด

17บทนำ 



ประเด็น
ยทุธศาสตร์

ย่อย

ตัวชี้วัด
๕	ปีแรก	
(๒๕๕๖	- 
๒๕๖๐)

ระยะ	๑๐	ปี 
(๒๕๖๑	- 
๒๕๖๕)

ระยะ	๑๕	ปี 
(๒๕๖๖	- 
๒๕๗๐)

ระยะ	๒๐	ปี 
(๒๕๗๑	- 
๒๕๗๕)

๕.๑
มหานคร
กรุงเทพ
แบบ
บูรณาการ

๑.	มหานครกรุงเทพฯ	มีองค์กร
บริหารจัดระบบสาธารณูปโภค
มหานคร	(ให้เป็นองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นแบบพิเศษ	ลักษณะ	
Functional	Decentralization)

(ออก
กฎหมาย	
จัดตั้ง)

ริเริ่ม
โครงการ
ลงทุน
พัฒนา
ระบบ

ท่อร้อยสาย	
ร่วมกับ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	
และเอกชน	

ริเริ่ม
ผังเมืองรวม
มหานคร
กรุงเทพฯ	

จัดตั้งบริษัท
พัฒนาเมือง

ริเริ่ม
โครงการ
พัฒนา
เมือง	

Clusters	
ในเขต	
กทม.	

ระยะที่	๑

ริเริ่ม
โครงการ
พัฒนา
เมือง	

Clusters	
ในเขต	
กทม.	

ระยะที่	๒	
ขยายผล
โครงการ
พัฒนา
เมือง	

Clusters	
นอกเขต	
กทม.

๕.๒
เมือง
ธรรมา-
ภิบาล

๑.	สภาประชาชนกรุงเทพฯ จัดเวทีสภา
ประชาชน	

ปีละ	
๑๐	ครั้ง

เวทีสภา
ประชาชน	

ปีละ	
๑๕	ครั้ง

เวทีสภา
ประชาชน	

ปีละ	
๒๐	ครั้ง

เวทีสภา
ประชาชน	

ปีละ	
๓๐	ครั้ง

๒.	สภาประชาชนระดับเขต จัดเวทีสภา
ประชาชน
ระดับเขต
ปีละ	๑๒	
ครั้ง/เขต	
๕๐	เขต

จัดเวทีสภา
ประชาชน
ระดับเขต
ปีละ	๑๒	
ครั้ง/เขต	
๕๐	เขต

จัดเวทีสภา
ประชาชน
ระดับเขต
ปีละ	๑๒	
ครั้ง/เขต	
๕๐	เขต

จัดเวทีสภา
ประชาชน
ระดับเขต
ปีละ	๑๒	
ครั้ง/เขต	
๕๐	เขต

๓.	ระบบงบประมาณแบบมส่ีวนร่วม ใช้ระบบภาษี
เพื่อการ
พัฒนา
พื้นที่/
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

ใช้ระบบ 
งบประมาณ

แบบมี
ส่วนร่วม
ระดับเขต

ใช้ระบบ 
งบประมาณ

แบบมี
ส่วนร่วม
ระดับ

มหานคร

๕. มหานครประชาธิปไตย

18 มหานคร
    แห่งเอเชีย



ประเด็น
ยทุธศาสตร์

ย่อย

ตัวชี้วัด
๕	ปีแรก	
(๒๕๕๖	- 
๒๕๖๐)

ระยะ	๑๐	ปี 
(๒๕๖๑	- 
๒๕๖๕)

ระยะ	๑๕	ปี 
(๒๕๖๖	- 
๒๕๗๐)

ระยะ	๒๐	ปี 
(๒๕๗๑	- 
๒๕๗๕)

๕.๓
การกระจาย 
อ�านาจสู่
ประชาชน

๑.	จัดตั้งเทศบาลนครใน	กทม.	
(ร้อยละของเทศบาลนครตามที่
กฎหมายกำาหนด)

แก้ไข
กฎหมาย	
ระเบียบ
บริหาร
ราชการ
กรุงเทพ	
มหานคร

๒.	เพิ่มอำานาจหน้าที่ 
ของกรุงเทพมหานคร

๑.	อำานาจ
สอบสวน
คดีอาญา
บางประเภท
เช่นเดียวกับ
นายอำาเภอ	
๒.	ด้าน
การจราจร	
(จาก
สำานักงาน
ตำารวจ
แห่งชาติ) 
๓.	ด้าน
ขนส่ง
มวลชน

๕.๔ 
การเมือง
สีขาว

ความเชื่อมั่นของประชาชน	ต่อ
ความซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงาน
และข้าราชการ	กทม.	(ร้อยละของ
ประชาชนที่เชื่อมั่น)

ร้อยละ	๖๐ ร้อยละ	๗๐ ร้อยละ	๗๕ ร้อยละ	๘๐

ความเชื่อมั่นของประชาชน	ต่อ
ความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำารง
ตำาแหน่งทางการเมือง	(ร้อยละ
ของประชาชนที่เชื่อมั่น)

ร้อยละ	๖๐ ร้อยละ	๗๐ ร้อยละ	๗๕

๕.๕
พลเมือง
กรุงเทพฯ 
ขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์

เครือข่ายพลเมืองกรุงเทพฯ 
ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
วิสัยทัศน์ฯ	ปีละ	๒	ครั้ง

จัดตั้ง	
รายงานผล	
๑๐	ครั้ง

รายงานผล	
๑๐	ครั้ง

รายงานผล	
๑๐	ครั้ง

รายงานผล	
๑๐	ครั้ง
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ประเด็น
ยทุธศาสตร์

ย่อย

ตัวชี้วัด
๕	ปีแรก	
(๒๕๕๖	- 
๒๕๖๐)

ระยะ	๑๐	ปี 
(๒๕๖๑	- 
๒๕๖๕)

ระยะ	๑๕	ปี 
(๒๕๖๖	- 
๒๕๗๐)

ระยะ	๒๐	ปี 
(๒๕๗๑	- 
๒๕๗๕)

๖.๑
ศูนย์กลาง
ด้าน
การเกษตร 
อตุสาหกรรม 
และบริการ
สีเขียว

๑.	สัดส่วนของผู้ประกอบการ 
ด้านเกษตร	อุตสาหกรรมเกษตร
ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
ในกรุงเทพมหานคร	ได้รับ 
การลงทะเบียนในฐานข้อมูล	

๕๐ ๑๐๐

๒.	สัดส่วนของผู้ประกอบการ
ในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมภาคี
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า	 
ด้านเกษตร	อุตสาหกรรมเกษตร

๑๕ ๒๕ ๕๐ ๗๐

๓.	สัดส่วนของผู้ประกอบการ	
ด้านเกษตร	อุตสาหกรรมเกษตรที่
เข้าร่วมการจัดงานแสดงสินค้า
เกษตรและอาหารในระดับภูมิภาค

๑๕ ๒๕ ๕๐ ๗๐

๖.๒
ศูนย์กลาง
การค้า 
การเงินและ
การลงทุน

๑.	ขนาดของตลาดทุน	มีขนาด
ตดิอนัดับเมือ่เทียบกับภมูภิาคอาเซียน

๑	ใน	๕ ๑	ใน	๔ ๑	ใน	๓ ๑	ใน	๒

๒.	ขนาดของตลาดทุนมีขนาด
ติดอันดับเมื่อเทียบกับโลก

๑	ใน	๓๕ ๑	ใน	๓๐ ๑	ใน	๒๕ ๑	ใน	๒๐

๖.๓
ศูนย์กลาง
การท่อง
เที่ยวระดับ
โลก

๑.	เมืองกรุงเทพฯ	
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก	
มาสู่เมืองกรุงเทพมหานคร	
สู่จังหวัดต่าง ๆ ของไทย	
และสู่เมืองอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน
และในเอเชีย

อันดับ	๑-๓ อันดับ	๑-๓ อันดับ	
๑-๓

อันดับ	
๑-๓

๒.	อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	
สามารถทำารายได้	ให้กับ 
ชาวกรุงเทพฯ	

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๑๐	
ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์
รวมของ
กรุงเทพ	
มหานคร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๑๐	
ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์
รวมของ
กรุงเทพ	
มหานคร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๑๐	
ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์
รวมของ
กรุงเทพ	
มหานคร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๑๐	
ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์
รวมของ
กรุงเทพ	
มหานคร

๖. มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

20 มหานคร
    แห่งเอเชีย



ประเด็น
ยทุธศาสตร์

ย่อย

ตัวชี้วัด
๕	ปีแรก	
(๒๕๕๖	- 
๒๕๖๐)

ระยะ	๑๐	ปี 
(๒๕๖๑	- 
๒๕๖๕)

ระยะ	๑๕	ปี 
(๒๕๖๖	- 
๒๕๗๐)

ระยะ	๒๐	ปี 
(๒๕๗๑	- 
๒๕๗๕)

๖.๔
ศูนย์กลาง
ธุรกิจตาม
ฐาน
นวัตกรรม-
วัฒนธรรม

๑.	กรุงเทพมหานครติดอันดับ
เมืองในภูมิภาคอาเซียน	ที่เป็น
เมืองนวัตกรรม-วัฒนธรรม	หรือ	
Bangkok	Cultural	Innovation

๑	ใน	๔ ๑	ใน	๓ ๑	ใน	๓ ๑	ใน	๓

๒.	กรุงเทพมหานครติดอันดับ
เมืองของโลกที่เป็นเมืองนวัตกรรม-
วัฒนธรรม	หรือ	Bangkok	
Cultural	Innovation

๑	ใน	๕๐ ๑	ใน	๔๐ ๑	ใน	๓๐ ๑	ใน	๒๐

๓.	กรุงเทพมหานครติดอันดับ 
เมืองของโลกที่เป็นตลาดแฟชั่น 
และเครื่องประดับนานาชาติ

๑	ใน	๓๐ ๑	ใน	๒๕ ๑	ใน	๒๐ ๑	ใน	๑๕

๖.๕
ศูนย์กลาง
การจัด
ประชุมและ
นิทรรศการ

๑.	อันดับของกรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองจัดประชุม	นิทรรศการ
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 
ในภูมิภาคอาเซียน

๑	ใน	๕ ๑	ใน	๔ ๑	ใน	๒ อันดับแรก

๒.	อันดับของกรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองจัดประชุม	นิทรรศการ
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในโลก

๑	ใน	๔๐ ๑	ใน	๓๐ ๑	ใน	๒๕ ๑	ใน	๒๐

ประเด็น
ยทุธศาสตร์

ย่อย

ตัวชี้วัด
๕	ปีแรก	
(๒๕๕๖	- 
๒๕๖๐)

ระยะ	๑๐	ปี 
(๒๕๖๑	- 
๒๕๖๕)

ระยะ	๑๕	ปี 
(๒๕๖๖	- 
๒๕๗๐)

ระยะ	๒๐	ปี 
(๒๕๗๑	- 
๒๕๗๕)

๗.๑
กฎหมาย

๑.	มีกฎหมายการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครที่ปรับปรุง 
แก้ไขใหม่	เรื่องโครงสร้าง	อำานาจ	
หน้าที่	ที่มีความอิสระ	ในการ
บริหาร	และ	มีความคล่องตัว 
ในการบริหารเมืองมหานคร	 
(ร้อยละของกระบวนการ 
การตรากฎหมาย)

๔๐ ๑๐๐

๗. การบริหารจัดการ
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ประเด็น
ยทุธศาสตร์

ย่อย

ตัวชี้วัด
๕	ปีแรก	
(๒๕๕๖	- 
๒๕๖๐)

ระยะ	๑๐	ปี 
(๒๕๖๑	- 
๒๕๖๕)

ระยะ	๑๕	ปี 
(๒๕๖๖	- 
๒๕๗๐)

ระยะ	๒๐	ปี 
(๒๕๗๑	- 
๒๕๗๕)

๒.	การถ่ายโอนภารกจิของหน่วยงาน
ของรัฐให้กรุงเทพมหานคร	ตาม
กฎหมายกำาหนดแผนขั้นตอนการ 
กระจายอำานาจฯ	แผนการกระจาย
อำานาจฯ	และแผนปฏิบัติการ
กำาหนดขัน้ตอนการกระจายอำานาจฯ	
(ร้อยละของภารกิจที่ถ่ายโอน)

๘๐ ๑๐๐

๗.๒ 
การบริหาร
แผนและ
ประเมินผล

๑.	จัดทำารายงานการประเมินผล
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 
ระยะ	๒๐	ปี

๒ ๑๕

๒.	อัตราส่วนกลยุทธ์ที่มีการปรับ
หลังการประเมิน

๕๐ ๑๐๐

๗.๓
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

๑.	ร้อยละความเชื่อมั่น
ของประชาชน	ที่มีต่อการทำางาน
ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	๗๕ ร้อยละ	๘๐ ร้อยละ	๘๕ ร้อยละ	
๙๐-๙๕

๒.	ร้อยละความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มีต่อความซื่อสัตย์
สุจรติของบคุลากรกรงุเทพมหานคร

ร้อยละ	๖๐ ร้อยละ	๗๐ ร้อยละ	๘๐ ร้อยละ	
๙๐-๙๕

กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็ง เอ้ือต่อความเป็นธรรม 
สามารถสร้างสมดลุระหว่างชวีติการท�างาน และชีวติส่วนบคุคลของผู้ปฏบิตังิาน ตลอด
จนสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถสูง และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรได้ 

๓.	อนัดบัการเป็นหน่วยงานราชการ
ที่บัณฑิตจบใหม่ต้องการเข้ามา
ปฏิบัติงานมากที่สุด	(Employers	
of	Choice)

Top	๓๐ Top	๒๕ Top	๒๐ Top	๑๐

๗.๔ 
การคลัง
และ
งบประมาณ

๑.	สัดส่วนรายได้จากภาษีท้องถิ่น
ที่	กทม.	จัดเก็บเองต่อรายได้รวม

มากกว่า
ร้อยละ	๓๐

มากกว่า
ร้อยละ	๔๐

มากกว่า
ร้อยละ	๕๐

มากกว่า
ร้อยละ	๕๐

๒.	อัตราการขยายตัว	ของรายได้
ท้องถิ่นที่จัดเก็บเองต่ออัตรา 
การขยายตัวของเศรษฐกิจใน
กรงุเทพมหานคร	(ค่าความยืดหยุ่น
ของภาษีท้องถิ่นต่อ	GPP	ของ
กรุงเทพมหานคร)

มากกว่า	
๑.๐

มากกว่า	
๑.๐

มากกว่า	
๑.๐

มากกว่า	
๑.๐
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ประเด็น
ยทุธศาสตร์

ย่อย

ตัวชี้วัด
๕	ปีแรก	
(๒๕๕๖	- 
๒๕๖๐)

ระยะ	๑๐	ปี 
(๒๕๖๑	- 
๒๕๖๕)

ระยะ	๑๕	ปี 
(๒๕๖๖	- 
๒๕๗๐)

ระยะ	๒๐	ปี 
(๒๕๗๑	- 
๒๕๗๕)

๓.	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
เปรียบเทียบกับการประมาณการ
รายจ่ายภายในปีงบประมาณ

มากกว่า
ร้อยละ	๘๐

มากกว่า
ร้อยละ	๘๕

มากกว่า
ร้อยละ	๙๐

มากกว่า
ร้อยละ	๙๕

๔.	ร้อยละของโครงการลงทุน /
การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ดำาเนินการได้	
ตามแผนที่กำาหนด	(จำานวน
โครงการ - รายการและมูลค่า)

มากกว่า
ร้อยละ	๘๐

มากกว่า
ร้อยละ	๙๐

มากกว่า
ร้อยละ	๙๕

มากกว่า
ร้อยละ	๙๕

๕.	สัดส่วนภาระหนี้ระยะยาว	ต่อ
รายได้รวมของกรุงเทพมหานคร

น้อยกว่า
ร้อยละ	
๕๐

น้อยกว่า
ร้อยละ	
๗๕	

น้อยกว่า
ร้อยละ	
๑๐๐

น้อยกว่า
ร้อยละ	
๑๒๕	

๖.	สัดส่วนรายจ่ายเพือ่การชำาระหนี้
ต่อรายจ่ายรวม	(Debt	Service	
Ratio)	

น้อยกว่า
ร้อยละ	๑๕

น้อยกว่า
ร้อยละ	๑๕

น้อยกว่า
ร้อยละ	๑๕

น้อยกว่า
ร้อยละ	๑๕	

๗.	อัตราส่วนทุนหมุนเวียน	
(Current	Ratio)	ของกรงุเทพมหานคร

๒-๓	เท่า ๓-๕	เท่า มากกว่า	
๕	เท่า

มากกว่า	๕	
เท่า

๘.	ระดับเงินสะสมต่อรายจ่าย
ประจำาปีของกรุงเทพมหานคร

มากกว่า	
ร้อยละ	๕

มากกว่า	
ร้อยละ	๑๐

มากกว่า	
ร้อยละ	๑๐

มากกว่า	
ร้อยละ	๑๐

๗.๕ 
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑.	กรุงเทพมหานครมีการนำา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	และ
การสื่อสาร	มาประยุกต์ใช้ในการ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ	ต่อ
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง	
อย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล

มีระบบไอที
ตอบสนอง
ต่อการ
บริการ

ประชาชน
ได้ร้อยละ	

๕๐

มีระบบไอที
ตอบสนอง
ต่อการ
บริการ

ประชาชน
ได้ร้อยละ	

๘๐

มีระบบไอที
ตอบสนอง
ต่อการ
บริการ

ประชาชน
ได้ร้อยละ	
๑๐๐

-

๒.	กรุงเทพมหานคร	มีการนำา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	และ
การสื่อสาร	มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน	สำาหรบัภาระหน้าท่ีหลกั
ของกรุงเทพมหานคร	และใช้ในการ
บริหารงาน	สำาหรับผู้บริหาร	
กรุงเทพมหานครได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มีระบบไอที
ตอบสนอง
ต่อการ

ปฏิบัติงาน
และการ

บริหารงาน
ได้ร้อยละ	

๓๐

มีระบบไอที
ตอบสนอง
ต่อการ

ปฏิบัติงาน
และการ

บริหารงาน
ได้ร้อยละ	

๕๐

มีระบบไอที
ตอบสนอง
ต่อการ

ปฏิบัติงาน
และการ

บริหารงาน
ได้ร้อยละ	

๘๐

มีระบบไอที
ตอบสนอง
ต่อการ

ปฏิบัติงาน
และการ

บริหารงาน
ได้ร้อยละ	
๑๐๐
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	 เมือ่ได้มกีารพฒันาจากวสิยัทศัน์กรงุเทพฯ	
พ.ศ.	๒๕๗๕	สูแ่ผนพฒันากรุงเทพมหานคร	ระยะ	
๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๗๕)	แล้ว	ทีมที่ปรึกษา	
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 และผู้รับผิดชอบ
ด้านการวางแผนของหน่วยงานในสังกัดของ
กรงุเทพมหานคร	ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชน
ได้ทบทวน	 ตรวจสอบ	 และร่วมกันจัดทำาแผน
พัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 และ 
นำามาจัดทำาเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	
ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐)	
หรือเรียกสั้น	ๆ 	ว่าแผน	๕	ปี	เพื่อนำาแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	ช่วง	๕	ปีแรก	
ไปสู่การปฏิบัติ	 โดยได้นำาภารกิจของหน่วยงาน
ระดับสำานัก	ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
ในการขับเคลื่อนแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	

กลยุทธ์ / มาตรการ	 ฯลฯ	 ไปสู่การปฏิบัติ	 ให้
บรรลเุป้าหมายของตวัชีว้ดัซ่ึงกำาหนดไว้ในแผนฯ	
ในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐	และหน่วยงาน
ระดับสำานัก	(เจ้าภาพหลัก)	จะทำาหน้าที่กระจาย
มาตรการโครงการ	เป้าหมายของตัวชี้วัดต่าง	ๆ 	
ไปสู่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องระดบัสำานกั	สำานกังาน
เขตตามสภาพพื้นที่	หรือกลุ่มเป้าหมาย
	 ดังน้ัน	 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	
ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐)	
จึงได ้แสดงประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานคร	 ๗	 ประเด็นยุทธศาสตร์ตาม
ภารกจิของหน่วยงานระดบัสำานกั	แยกรายสำานกั
พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖	- 
๒๕๗๕)	ดังปรากฏในส่วนถัดไป

26 มหานคร
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แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
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28 มหานคร
    แห่งเอเชีย



วิสัยทัศน์
	 องค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	ที่มีเครือข่ายบริการชั้นนำาของประเทศ	

ภารกิจพื้นฐานและผลส�าเร็จหลัก 
ภารกิจพื้นฐาน	๑	:	บริการโรงพยาบาล

ผลสำาเร็จหลัก	๑	 -	 ประชาชนเข้าถึงบริการโรงพยาบาล	 และได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ	
ป้องกันโรค	บำาบัดรักษา	และฟื้นฟูสุขภาพ	ที่มีคุณภาพ

ภารกิจพื้นฐาน	๒	:	บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์	ในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน
ผลสำาเร็จหลัก	๒	 -	ประสบอบุตัเิหตแุละเจบ็ป่วยขัน้วกิฤต	ได้รบัความช่วยเหลอืเบือ้งต้นและ

เคลื่อนย้ายไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม
ภารกิจพื้นฐาน	๓	:	นโยบายและบริหารจัดการ

ผลสำาเร็จหลัก	๓	 -นโยบายและการบริหารงานส ่วนกลาง	 สามารถสนับสนุนให  ้
การดำาเนินงานของสำานักโดยองค์รวมประสบความสำาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)
เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๑.๖	ปลอดโรคคนเมือง	อาหารปลอดภัย

เป้าประสงค์	๑.๖.๑	 เพิ่มการเข้าถึงการบริการ	ในการดูแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร
เป้าประสงค์	๑.๖.๒	 อัตราการป่วยตายด้วยโรคติดต่อที่สำาคัญในเขตเมือง	ไม่เกินมาตรฐานของ

ประเทศ
เป้าประสงค์	๑.๖.๓	 อัตราการป่วยตายด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำาคัญในเขตเมืองลดลง
เป้าประสงค์	๑.๖.๕	 การสือ่สารสาธารณะเพือ่สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน	ในเรือ่งโรคคนเมอืง

และอาหารปลอดภัย

ภารกิจพื้นฐาน ความเชื่อมโยง

บริการโรงพยาบาล
เช่ือมโยงกับเป้าประสงค์	 ข้อ	 ๑.๖.๑,	
๑.๖.๒,	๑.๖.๓,	๑.๖.๕

• ส่งเสรมิการเข้าถงึระบบบรกิารและมาตรฐานบรกิารสาธารณสขุ
ในพื้นที่กรุงเทพฯ

• พฒันาเครอืข่ายระบบบรกิารด้านการแพทย์และสาธารณสขุ	ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

• การป้องกันโรค	บำาบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่มีคุณภาพ

บริการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการแพทย์ในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน	
เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์	ข้อ	๑.๖.๑

ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง	
(Advance)	สามารถได้รับบริการภายใน	๑๐	นาที	และส่วนของ
ขั้นพื้นฐาน	(Basic)	สามารถได้รับบริการภายใน	๑๕	นาที
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

ความชุกของโรคเรื้อรังของคน
กรงุเทพฯ	เช่น	โรคความดนัโลหิตสูง	
โรคเบาหวาน	โรคไขมันในเลือดสูง	
และโรคหลอดเลือดหัวใจ	 สูงที่สุด
เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ ภู มิ ภ า ค อื่ น ข อ ง
ประเทศไทย	 (ความชุกของโรค
ความดันโลหิตสูง	 ร้อยละ	 ๒๙.๘	
ความชุกของโรคเบาหวานร้อยละ	
๙.๒)

วถิชีวีติคนเมอืงทีข่าดปัจจยัส่งเสริมภายใน	(ความรู	้ความเข้าใจ	
ความตระหนัก	ฯลฯ	ต่อโรคคนเมือง)	และขาดปัจจัยส่งเสริม
ภายนอก	 (เช่น	 สิ่งแวดล้อม	 ร้านอาหาร	Fast	 Food	ที่มี
มากมายใน	กทม.	และเป็นทีน่ยิมของเด็ก	วยัรุน่	และผูป้กครอง 
ทีต้่องการความสะดวกสบายทำาให้เดก็เกดิโรคอ้วน	ผูใ้หญ่อ้วน
ลงพุง	 ขาดสวนสาธารณะ	 หรือพ้ืนที่ สีเขียวที่ เพียงพอ	 
ขาดบริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	ฯลฯ)	ท่ีนำาสู่การสร้างเสริมสุข
ภาวะทางกาย	และใจ	

การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่
และอุบัติเก่าจากการอพยพย้ายถิ่น	
และการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน	
(โรคอุบัติใหม่	 ได้แก่	 ไข้หวัดสาย
พันธุ์ใหม่	 SAR	 มือเท้าปาก	 ฯลฯ	
และอุบตัเิก่า	เช่น	ท้องร่วง	ไข้เลอืดออก 
มาลาเรีย	และวัณโรค	เป็นต้น)

การอพยพย้ายถิน่ทัง้ภายในประเทศ	ต่างประเทศ	และประเทศ
เพือ่นบ้าน	ตลอดจนการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	ทำาให้เกดิการ
เคลื่อนย้ายของประชากร	หากไม่สามารถควบคุมติดตาม	ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	จะเกดิปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอบุตัใิหม่
และเก่าอย่างกว้างขวาง	 และส่งผลต่อการสาธารณสุขของ
กรุงเทพมหานคร

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๑ เพิ่มการเข้าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพ
ชาวกรุงเทพมหานคร

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความครอบคลุมของการเข้าถึงบริการ	ในการดูแลรักษา
สุขภาพชาวกรุงเทพฯ

ร้อยละ	๑๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๑.๑	ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพฯ

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของเขตที่เพิ่มการบริการดูแล	ป้องกัน	ควบคุม	รักษาโรค
โดยร่วมมือ	และประสานกับเครือข่ายบริการสุขภาพภาครัฐ	เอกชน	และ
ชุมชน

ร้อยละ	๒๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของเขตที่พัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกัน	ควบคุม 
โรคติดต่อ

ร้อยละ	๒๐
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความครอบคลุมของเขต	ที่จัดบริการการแพทย์ทางเลือก
สำาหรบัคนเมอืง	(เช่น	การนวดแพทย์แผนไทยสมุนไพร	การแพทย์แนวพทุธ	ฯลฯ) 
ในหน่วยบริการทางการแพทย์

ร้อยละ	๕

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน	ที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ขั้นสูง	(Advance)	สามารถได้รับบริการภายใน	๑๐	นาที	และส่วนของ 
ขั้นพื้นฐาน	(Basic)	สามารถได้รับบริการภายใน	๑๕	นาที

ร้อยละ	๕๐

กลยุทธ์	(Action)	๖.๑.๑.๒	พัฒนาเครือข่ายระบบบริการด้านการแพทย์	
และสาธารณสุข	ในพื้นที่กรุงเทพฯ
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความครอบคลุมของเขต	ที่ขยายบริการดูแลสุขภาพคนเมือง
ผ่านภาคีเครือข่ายชุมชน	ภาครัฐ	และเอกชน

ร้อยละ	๑๕

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๒ อัตราป่วยตายด้วยโรคติดต่อที่ส�าคัญในเขตเมือง ไม่เกิน
มาตรฐานของประเทศ

โรคติดต่อ (Communicable Disease)

(ตัวชี้วัด)	อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก อัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออก	ไม่เกนิ	
๘๐	เปอร์เซ็นต์ไทล์
ของข้อมูล	๕	ปี	

ย้อนหลัง

(ตัวชี้วัด)	วัณโรค	:	ร้อยละผลสำาเร็จของการรักษา	ผู้ป่วยวัณโรค ร้อยละ	๘๕

(ตัวชี้วัด)	เอดส์	:	ร้อยละหญิงฝากครรภ์ที่ตรวจพบติดเชื้อเอดส์ใน	กทม. น้อยกว่า	ร้อยละ	๑

(ตัวชี้วัด)	อัตราป่วยโรคพิษสุนัขบ้า อัตราป่วยโรค
พิษสุนัขบ้า

ไม่เกิน	๐.๐๒	ราย
ต่อประชากรแสนคน

(ตัวชี้วัด)	อัตราป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ	(ไข้หวัดใหญ่) อัตราป่วยโรค 
ไข้หวัดใหญ่	ไม่เกิน	
๘๐	เปอร์เซ็นต์ไทล์
ของข้อมูล	๕	ปี	

ย้อนหลัง
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๒.๑	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง	และ
ป้องกันโรคติดต่อที่สำาคัญในเขตเมือง	ในเครือข่ายภาครัฐ	เอกชน	และ
ประชาชน
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกัน 
โรคติดต่อที่สำาคัญในเขตเมือง	ที่มีความตระหนักและร่วมมือ

๕๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๒.๒	เพิ่มอัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคติดต่อที่สำาคัญ
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ >๔๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๒.๓	เพิ่มพูนความรู้เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	 
ต่อโรคติดต่อที่สำาคัญในเขตเมือง
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	และ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคติดต่อที่สำาคัญในเขตเมือง

๕๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๓ อัตราป่วยตายด้วยโรคไม่ติดต่อที่ส�าคัญในเขตเมืองลดลง

(ตัวชี้วัด)	ความชุกของภาวะอ้วน	[BMI>๒๕	kg / m2] ไม่เกินร้อยละ	๓๕

(ตัวชี้วัด)	ความชุกของโรคเบาหวาน	(DM) ไม่เกินร้อยละ	๕

(ตัวชี้วัด)	ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง	(HT) ไม่เกินร้อยละ	๒๐

(ตัวชี้วัด)	อัตราป่วยโรคหลอดเลือด	กล้ามเนื้อหัวใจตาย ร้อยละ	๓

(ตัวชี้วัด)	ความชุกของโรคมะเร็งเต้านม	(Breast	Cancer) ไม่เกิน	๓๗

(ตัวชี้วัด)	ความชุกของโรคมะเร็งปากมดลูก	(Cervical	Cancer) ไม่เกิน	๑๔

(ตัวชี้วัด)	อัตราการประสบอันตราย	หรือป่วยจากการทำางาน ลดลงร้อยละ	๑๐

(ตัวชี้วัด)	อัตราการฆ่าตัวตาย ไม่เกินอัตราเฉลี่ย
ของประเทศ

(ตัวชี้วัด)	ความชุกของโรคในผู้สูงอายุ ร้อยละ	๕

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๓.๑	ส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ	มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี	
เพื่อลดพฤติกรรม	หรือสภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ
(ตัวชี้วัด)	จำานวนชุมชนที่มีโครงการคนกรุงเทพฯ	สุขภาพดีถ้วนหน้า ๓๔๐	ชุมชน

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๓.๒	ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคัดกรอง
ความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อที่สำาคัญในเขตเมือง
(ตัวชี้วัด)	จำานวนครั้งของการคัดกรองโรคคนเมืองต่อปี

อย่างน้อย	๑	ครั้ง
ต่อปี
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๕ การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน 
ในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย 

(ตัวชี้วัด)	ความครอบคลุมของการเข้าถึงสื่อสารธารณะของประชาชน ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๕.๑	ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย	ทุกรูปแบบ	ทุกช่องทาง
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความครอบคลุมสื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องโรคคนเมือง
และอาหารปลอดภัย

ร้อยละ	๓๐

(ตัวชี้วัด)	จำานวนครั้งการจัดงาน	มหกรรมสร้างสุขภาพคนกรุงเทพฯ	
(Bangkok	Health	Day)	และร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

 ๔	ปี/ครัง้	(ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	๕)

ภารกิจยุทธศาสตร์ : จ�าแนกตามโครงการ

งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑.	โครงการ	เพิ่มการบริการดูแล	ป้องกัน	ควบคุม	รักษาโรคโดยร่วมมือ	และ
ประสานกับเครือข่ายบริการสุขภาพภาครัฐ	เอกชน	และชุมชน

๗๐

๒.	โครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง	(Advance)	สามารถ
ได้รับบริการภายใน	๑๐	นาที	และส่วนของขั้นพื้นฐาน	สามารถรับบริการ
ภายใน	๑๕	นาที

๑๐๐

๓.	โครงการขยายบริการดูแลสุขภาพคนเมืองผ่านภาคีเครือข่ายชุมชน	ภาครัฐ	
และเอกชน

๑๐๐

๔.	โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกัน	โรคติดต่อที่สำาคัญในเขตเมือง ๗๐

๕.	วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๑๐

๖.	โครงการส่งเสริมสุขภาพของคนกรุงเทพฯ	ให้ดีถ้วนหน้า ๒๕

๗.	บริการคัดกรองโรคคนเมืองอย่างน้อย	๑	ครั้ง / ปี	(คัดกรองโรคอ้วน	 
เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	โรคหัวใจ	และโรคหลอดเลือดสมอง	ปัญหา
สุขภาพจิต	และโรคอื่น	ๆ)

๒๐

รวมเป็นเงิน ๓๙๕
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แผนการลงทุนของหน่วยงาน
โครงการลงทุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

- -

- -

กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง
จำาแนกตามประเภทงบประมาณ	(Budget	Classification)

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ภารกิจยุทธศาสตร์	 ๓๙๕

งบลงทุน -

รวมทั้งสิ้น ๓๙๕
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แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)

สำ นักอนามัย
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วิสัยทัศน์
	 ประชาชนมีสุขภาพดี	ใส่ใจสุขภาพ	เข้าถึงระบบบริการที่ได้มาตรฐาน	เน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคีและเครือข่าย	

ภารกิจพื้นฐานและผลส�าเร็จหลัก 
ภารกิจพื้นฐาน	๑	:	สร้างเสริมสุขภาพ	ป้องกันและควบคุมโรค

ผลสำาเร็จหลัก	๑	 -	 ประชาชนมีสุขภาพที่ดี	 มีภาวะการเจ็บป่วยและการตายด้วยโรคที่เกิด
จากพฤติกรรมเสี่ยงและโรคที่ป้องกันได้ลดลง

ผลสำาเร็จหลัก	๒	 -	 ลดอัตราการเจ็บป่วยและการตายที่เกิดจากโรคติดต่อ	 และสามารถ	
ป้องกัน	ควบคุม	และหยุดยั้งไม่ให้โรคติดต่อแพร่กระจายไปในวงกว้าง

ผลสำาเร็จหลัก	๓	 -	 ป้องกันการแพร่ระบาดโรคในสัตว์เลี้ยง	 ลดปัญหาอันเกิดจากการ 
แพร่พันธุ์สัตว์	และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า

ภารกิจพื้นฐาน	๒	:	ส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผลสำาเร็จหลัก	๔	 -	 ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย	 ปราศจากเชื้อโรคและ 

สารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ผลสำาเร็จหลัก	๕	 -		ประชาชนมสุีขอนามยัทีด่	ีปลอดภยัจากโรคและสิง่คกุคามทีเ่ป็นอนัตราย

ต่อสขุภาพ	อันเกดิจากปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมในสถานประกอบการ	อาคาร	
สถานที	่ทีพั่กอาศยั	และความเสีย่งภัยอันตรายทีเ่กดิจากสารเคมีและวตัถุ
อันตราย

ภารกิจพื้นฐาน	๓	:	รักษาพยาบาลปฐมภูมิ	ฟื้นฟูสุขภาพ	และสาธารณสุขมูลฐาน
ผลสำาเร็จหลัก	๖	 -	 ประชาชนเข้าถึงระบบรักษาพยาบาลและฟื ้นฟูสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน 

ที่มีคุณภาพ
ผลสำาเร็จหลัก	๗	 -	 ประชาชนมีสุขภาพปากและฟันที่ดี	 มีโรคฟันผุและโรคในช่องปาก 

น้อยลงในทุกช่วงวัยของชีวิต
ผลสำาเร็จหลัก	๘	 -	ประชาชนมส่ีวนร่วมและมีเครอืข่ายในการดแูลสุขภาพตนเอง	ครอบครวั	

และชุมชน
ผลสำาเร็จหลัก	๙	 -	ประชาชนทีม่ปัีญหาทางสขุภาพ	หรอืได้รบัผลกระทบจากปัญหาสขุภาพ

ของคนในครอบครัว	 มีภาวะพึ่งพา	 หรือปัญหาทางเศรษฐกิจอันเป็นผล
จากปัญหาสุขภาพ	 หรือถูกกระทำารุนแรงอันมีผลต่อสุขภาพ	 ได้รับการ
ช่วยเหลือและคุ้มครอง	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภารกิจพื้นฐาน	๔	:	ป้องกัน	บำาบัดรักษาและฟื้นฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด
ผลสำาเร็จหลัก	๑๐	-	 ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงโทษและภัยของยาและสารเสพติด	

รู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง	 ที่จะเข้าเกี่ยวข้องกับยาและ 
สารเสพติด

ผลสำาเร็จหลัก	๑๑	-	ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดทุพพลภาพจากการใช้ยาและสารเสพติด	และ
เพื่อให้ผู ้ติดยาและสารเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำาบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพ
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ภารกิจพื้นฐาน	๕	:	นโยบายและบริหารจัดการ	และสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ
ผลสำาเร็จหลัก	๑๒	-	ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องกบังานบรกิารสาธารณสขุของกรงุเทพมหานคร

มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอ	ตรงกับความต้องการ	และได้รับสนับสนุนการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	ที่รวดเร็วและมีคุณภาพมาตรฐาน	

ผลสำาเร็จหลัก	๑๓	-	นโยบายและการบรหิารงานส่วนกลาง	สามารถสนบัสนนุให้	การดำาเนนิงาน
ของสำานักโดยองค์รวม	ประสบความสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)
เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๑.๒	ปลอดอาชญากรรม	ยาเสพติด

เป้าประสงค	์๑.๒.๑	 ประชาชนมคีวามปลอดภัยในชวีติและทรพัย์สนิ	ปราศจากยาเสพตดิ	และ
การก่อการร้าย

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๑.๖	ปลอดโรคคนเมือง	อาหารปลอดภัย
เป้าประสงค์	๑.๖.๑	 เพิ่มการเข้าถึงการบริการในการดูแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร
เป้าประสงค์	๑.๖.๒	 อัตราการป่วยตายด้วยโรคติดต่อที่สำาคัญในเขตเมืองไม่เกินมาตรฐาน 

ของประเทศ
เป้าประสงค์	๑.๖.๓	 อัตราการป่วยตายด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำาคัญในเขตเมืองลดลง
เป้าประสงค์	๑.๖.๔	 ส่งเสริมการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	 (Environmental	 Sanitation)	 ของ

อาคารสถาน	 (อาคารพักอาศัย	 อาคารสาธารณะ	 และอาคารสถาน
ประกอบการ)	ให้มสีขุลกัษณะ	หรอืสภาวะทีป่ลอดโรค	ปลอดภยัต่อสขุภาพ

เป้าประสงค์	๑.๖.๕	 การส่ือสารสาธารณะ	 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน	 ในเรื่องโรค 
คนเมืองและอาหารปลอดภัย

เป้าประสงค์	๑.๖.๖	 พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ	ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เป้าประสงค์	๑.๖.๗	 พัฒนาและส่งเสริมวิถีชีวิตและพฤติกรรมการออกกำาลังกาย	 ของ 

คนกรุงเทพมหานคร
เป้าประสงค์	๑.๖.๘	 ประชาชนในกรุงเทพฯ	 มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหาร 

ที่รับประทาน
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ภารกิจพื้นฐาน ความเชื่อมโยง

๑.	 สร้างเสริมสุขภาพ	 ป้องกันและ
ควบคุมโรค	 เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์	
ข้อ	๑.๖.๒	๑.๖.๓	๑.๖.๖	และ	๑.๖.๗	

ส่งเสรมิประชาสมัพนัธ์ให้ความรูแ้ก่ประชาชนในเรือ่งโรคคนเมือง
และอาหารปลอดภัย	ทุกรูปแบบทุกช่องทาง

๒.	 ส ่งเสริมสุขาภิบาลอาหารและ
อนามัยสิ่งแวดล ้อม	 เชื่อมโยงกับ	
เป้าประสงค์	ข้อ	๑.๖.๔	และ	๑.๖.๘

เพิ่มพูนความรู้	 ความเข้าใจ	 และมีสุขนิสัยที่ดี	 มีพฤติกรรมที ่
ถูกต้องในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคาร

๓.	รกัษาพยาบาลปฐมภมู	ิฟื้นฟูสุขภาพ	
และสาธารณสุขมูลฐาน	 เชื่อมโยงกับ	
เป้าประสงค์	ข้อ	๑.๖.๑	และ	๑.๖.๕

ความครอบคลุมของการเข้าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพ 
ชาวกรุงเทพฯ

๔.	ป้องกัน	บำาบัดรักษา	และฟื้นฟูการ
ติดยาเสพติดและสารเสพติด	เชื่อมโยง
กับเป้าประสงค์	ข้อ	๑.๒.๑

เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังปัญหา
ครอบครัว	และยาเสพติด

ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

๑.	 ความชุกของโรคเรื้อรังของคน
กรงุเทพฯ	เช่น	โรคความดนัโลหิตสงู	 
โรคเบาหวาน	 โรคไขมนัในเลอืดสงู	
และโรคหลอดเลือดหัวใจ	 สูงท่ีสุด
เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ ภู มิ ภ าคอื่ น ของ
ประเทศไทย	 (ความชุกของโรคความ
ดนัโลหติสงู	ร้อยละ	๒๙.๘	ความชุก
ของโรคเบาหวาน	ร้อยละ	๙.๒)

วถิชีวีติคนเมอืงทีข่าดปัจจยัส่งเสริมภายใน	(ความรู	้ความเข้าใจ	
ความตระหนัก	ฯลฯ	ต่อโรคคนเมือง)	และขาดปัจจัยส่งเสริม
ภายนอก	 (เช่น	 สิ่งแวดล้อม	 ร้านอาหาร	Fast	 Food	ที่มี
มากมายใน	กทม.	และเป็นทีน่ยิมของเด็ก	วยัรุน่	และผูป้กครอง
ทีต้่องการความสะดวกสบาย	ทำาให้เดก็เกดิโรคอ้วน	ผูใ้หญ่อ้วน
ลงพุง	 สวนสาธารณะที่เพียงพอ	 ขาดบริการส่งเสริมสุขภาพ 
เชิงรุก	ฯลฯ)	ที่นำาสู่การสร้างเสริมสุขภาวะทางกาย	และใจ	

๒.	การแพร่ระบาดของโรคอบุตัใิหม่
และอุบัติเก่าจากการอพยพย้ายถิ่น	
และการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน	
(โรคอบุติัใหม่	ได้แก่	ไข้หวดัสายพนัธุใ์หม่	
SAR	มือเท้าปาก	ฯลฯ	และอบุตัเิก่า	
เช่น	ท้องร่วง	ไข้เลอืดออก	มาลาเรยี	
และวัณโรค	เป็นต้น)

การอพยพย้ายถิน่ทัง้ภายในประเทศ	ต่างประเทศ	และประเทศ
เพือ่นบ้าน	ตลอดจนการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	ทำาให้เกดิการ
เคลื่อนย้ายของประชากร	 หากไม่สามารถควบคุมติดตาม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จะเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
อบุตัใิหม่และเก่าอย่างกว้างขวาง	และส่งผลต่อการสาธารณสุข
ของกรุงเทพมหานคร
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจาก
ยาเสพติดและการก่อการร้าย

(ตัวชี้วัด)	ระดับความรู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรม	ยาเสพติด	และ
การก่อการร้าย	ในการดำาเนินชีวิตใน	กทม.	ของประชาชนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	๕๐	
ของการสำารวจ

กลยุทธ์	(Action)	๑.๒.๑.๑	ลดความรุนแรงของคดีอุกฉกรรจ์	และ
อาชญากรรมพื้นฐาน
(ตัวชี้วัด)	อาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะลดลง

ไม่เกิน	๑,๑๐๐	คดี
ต่อแสนคน

กลยุทธ์	(Action)	๑.๒.๑.๒	เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ	และลด
จุดเสี่ยงอาชญากรรม
(ตัวชี้วัด)	สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงลดลง

ลดลงร้อยละ	๕๐	
ของการสำารวจ

กลยุทธ์	(Action)	๑.๒.๑.๓	เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน	ในการ
เฝ้าระวังอาชญากรรม	ยาเสพติด
(ตัวชี้วัด)	จำานวนอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพิ่มขึ้น

ไม่ตำ่ากว่า	๘,๒๑๖	
คน

กลยุทธ์	(Action)	๑.๒.๑.๔	ลดการขยายตัวและลดระดับความรุนแรง
ของปัญหายาเสพติด
(ตัวชี้วัด)	คดียาเสพติดลดลง

ร้อยละ	๕๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๑ เพิ่มการเข้าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพ
ชาวกรุงเทพมหานคร

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความครอบคลุมของการเข้าถึงบริการ
ในการดูแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพฯ

ร้อยละ	๑๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๑.๑	ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพฯ
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของเขตที่เพิ่มการบริการดูแล	ป้องกัน	ควบคุม	รักษาโรค
โดยร่วมมือ	และประสานกับเครือข่ายบริการสุขภาพภาครัฐ	เอกชน	และ
ชุมชน

ร้อยละ	๒๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของเขตที่พัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกัน	ควบคุม
โรคติดต่อ

ร้อยละ	๒๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความครอบคลุมของเขตที่จัดบริการการแพทย์ทางเลือก
สำาหรับคนเมือง	(เช่น	การนวดแพทย์แผนไทยสมุนไพร	การแพทย์แนวพุทธ
ฯลฯ)	ในหน่วยบริการทางการแพทย์

ร้อยละ	๕

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เป้าประสงค ์/ กลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

40 มหานคร
    แห่งเอเชีย



พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

กลยุทธ์	(Action)	๖.๑.๑.๒	พัฒนาเครือข่ายระบบบริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข	ในพื้นที่กรุงเทพฯ
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความครอบคลุมของเขต	ที่ขยายบริการดูแลสุขภาพคนเมือง
ผ่านภาคีเครือข่ายชุมชน	ภาครัฐ	และเอกชน

ร้อยละ	๑๕

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๒ อัตราป่วยตายด้วยโรคติดต่อที่ส�าคัญในเขตเมือง ไม่เกิน
มาตรฐานของประเทศ

โรคติดต่อ	(Communicable	Disease)

(ตัวชี้วัด)	อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก อัตราป่วยโรคไข้
เลือดออก	ไม่เกิน	
๘๐	เปอร์เซ็นต์ไทล์	
ของข้อมูล	๕	ปี	

ย้อนหลัง

(ตัวชี้วัด)	วัณโรค	:	ร้อยละผลสำาเร็จของการรักษา	ผู้ป่วยวัณโรค ร้อยละ	๘๕

(ตัวชี้วัด)	เอดส์	:	ร้อยละหญิงฝากครรภ์ที่ตรวจพบติดเชื้อเอดส์ใน	กทม. น้อยกว่าร้อยละ	๑

(ตัวชี้วัด)	อัตราป่วยโรคพิษสุนัขบ้า อัตราป่วยโรคพิษ
สุนัขบ้า	ไม่เกิน	
๐.๐๒	รายต่อ

ประชากรแสนคน

(ตัวชี้วัด)	อัตราป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ	(ไข้หวัดใหญ่) อัตราป่วยโรคไข้
หวัดใหญ่	ไม่เกิน	
๘๐	เปอร์เซ็นต์ไทล์	
ของข้อมูล	๕	ปี	

ย้อนหลัง

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๒.๑	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
และป้องกันโรคติดต่อที่สำาคัญในเขตเมือง	ในเครือข่ายภาครัฐ	เอกชน	
และประชาชน
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคติดต่อที่สำาคัญในเขตเมือง	ที่มีความตระหนักและร่วมมือ					

๕๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๒.๒	เพิ่มอัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคติดต่อที่สำาคัญ
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

มากกว่า
ร้อยละ	๔๐
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๒.๓	เพิ่มพูนความรู้เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง	ต่อ
โรคติดต่อที่สำาคัญในเขตเมือง
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	และ
ลดพฤติกรรมเสี่ยง	ต่อโรคติดต่อที่สำาคัญในเขตเมือง

ร้อยละ	๕๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๓ อัตราป่วยตายด้วยโรคไม่ติดต่อที่ส�าคัญในเขตเมืองลดลง

(ตัวชี้วัด)	ความชุกของภาวะอ้วน	[BMI>๒๕	kg. / m2] ไม่เกินร้อยละ	๓๕

(ตัวชี้วัด)	ความชุกของโรคเบาหวาน	(DM) ไม่เกินร้อยละ	๕

(ตัวชี้วัด)	ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง	(HT) ไม่เกินร้อยละ	๒๐

(ตัวชี้วัด)	อัตราป่วยโรคหลอดเลือด	กล้ามเนื้อหัวใจตาย ร้อยละ	๓

(ตัวชี้วัด)	ความชุกของโรคมะเร็งเต้านม	(Breast	Cancer) ไม่เกิน	๓๗

(ตัวชี้วัด)	ความชุกของโรคมะเร็งปากมดลูก	(Cervical	Cancer) ไม่เกิน	๑๔

(ตัวชี้วัด)	อัตราการประสบอันตราย	หรือป่วยจากการทำางาน ลดลงร้อยละ	๑๐

(ตัวชี้วัด)	อัตราการฆ่าตัวตาย ไม่เกินอัตราเฉลี่ย
ของประเทศ

(ตัวชี้วัด)	ความชุกของโรคในผู้สูงอายุ ร้อยละ	๕

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๓.๑	ส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ	มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี	
เพื่อลดพฤติกรรม	หรือสภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ
(ตัวชี้วัด)	จำานวนชุมชนที่มีโครงการคนกรุงเทพฯ	สุขภาพดีถ้วนหน้า ๓๔๐	ชุมชน

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๓.๒	ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคัดกรอง
ความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อที่สำาคัญในเขตเมือง
(ตัวชี้วัด)	จำานวนครั้งของการคัดกรองโรคคนเมืองต่อปี

อย่างน้อย	
๑	ครั้งต่อปี

เป้าประสงค์	(Objective)	๑.๖.๔	ส่งเสริมการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Sanitation)	
ของอาคารสถาน	(อาคารพักอาศัย	อาคารสาธารณะ	และอาคารสถานประกอบการ)	ให้มี
สุขลักษณะ	หรือสภาวะที่ปลอดโรค	ปลอดภัยต่อสุขภาพ

(ตัวชี้วัด)	มาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคาร ร้อยละ	๕๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๔.๑	เพิ่มพูนความรู้	ความเข้าใจ	และมีสุขนิสัยที่ดี	 
มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคาร
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของเจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลอาคารสถาน	ที่มีความรู้ 
ความเข้าใจและดูแลอาคารให้ได้มาตรฐานขั้นตำ่าตามหลักการ	Clean	and	Green ร้อยละ	๕๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๕ การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน
ในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย 

(ตัวชี้วัด)	ความครอบคลุมของการเข้าถึงสื่อสารธารณะของประชาชน ร้อยละ	๓๐
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กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๕.๑	ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในเรื่องโรคคนเมือง	และอาหารปลอดภัย	ทุกรูปแบบ	ทุกช่องทาง
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความครอบคลุมสื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องโรคคนเมือง 
และอาหารปลอดภัย

ร้อยละ	๓๐

(ตัวชี้วัด)	จำานวนครั้ง	การจัดงานมหกรรมสร้างสุขภาพคนกรุงเทพฯ	 
(Bangkok	Health	Day)	และร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

๔	ปี/ครัง้	(ผูเ้ข้าร่วม
โครงการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ	๕)

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๖ พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความครอบคลุมของระบบข้อมูลสุขภาพของประชาชน	ใน
พื้นที่กรุงเทพฯ

ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๖.๑	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของ	กทม.
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความครอบคลุมของข้อมูลด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ร้อยละ	๔๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๖.๒	พัฒนาข้อมูลสถานะสุขภาพ	ของ
คนกรุงเทพฯ
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความครบถ้วนของข้อมูลสถานะสุขภาพ	ของ
คนกรุงเทพฯ

ร้อยละ	๔๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๗ กรุงเทพมหานครปลอดโรคคนเมือง อาทิ โรคอ้วน ไขมัน
ในเลือดสูง โรคหัวใจ และปัญหาสุขภาพจิต (โรคเครียด / ซึมเศร้า โดยสามารถแก้ไขได้ 
ด้วยการออกก�าลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการ

(ตัวชี้วัด)	ดัชนีมวลกาย	BMI	ตามเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับคนอายุตำ่ากว่า	
๑๘	ปี

ร้อยละ	๖๐

(ตัวชี้วัด)	ดัชนีมวลกาย	BMI	ตามเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับคนอายุระหว่าง	
๑๘-๒๕	ปี

ร้อยละ	๕๕

(ตัวชี้วัด)	ดัชนีมวลกาย	BMI	ตามเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับคนอายุระหว่าง	
๒๕-๓๕	ปี

ร้อยละ	๔๕

(ตัวชี้วัด)	ดัชนีมวลกาย	BMI	ตามเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับคนอายุตำ่ากว่า	
๓๕-๖๐	ปี

ร้อยละ	๓๕

(ตัวชี้วัด)	ดัชนีมวลกาย	BMI	ตามเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับคนอายุมากกว่า	
๖๐	ปี	และคนพิการ

ร้อยละ	๓๐
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละการออกกำาลังกายตามเกณฑ์มาตรฐานเมืองไทยแข็งแรง
ของชาว	กทม.

ร้อยละ	๔๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๗.๑	ส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำาลังกาย 
ของชาวกรุงเทพมหานคร
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของชาวกทม.	มีดัชนีมวลกาย	(Body	Mass	Index	(BMI)	
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ	๔๕

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของชาวกทม.ออกกำาลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง ร้อยละ	๔๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๘ ประชาชนในกรุงเทพฯ มีความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 

(ตัวชี้วัด)	ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค ร้อยละ	๖๕

(ตัวชี้วัด)	ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ ร้อยละ	๙๗

(ตัวชี้วัด)	สถานประกอบการอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ได้รับป้าย
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	๖๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๘.๑	ส่งเสริมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร
(ตัวชี้วัด)	จำานวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่ม

ไม่น้อยกว่า	
๓๐๐,๐๐๐	ตัวอย่าง

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของตัวอย่างที่ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโรค ร้อยละ	๖๕

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของตัวอย่างที่ไม่พบการปนเปื้อนของสารเคมี ร้อยละ	๙๗

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๘.๒	ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ
อาหาร
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของสถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของ	กทม.

	ร้อยละ	๖๐
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ภารกิจยุทธศาสตร์ : จ�าแนกตามโครงการ

				งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑.๒ ปลอดอาชญากรรมยาเสพติด

๑.	โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด ๔๐

๒.	โครงการภูมิคุ้มกันเยาวชนและครอบครัวรู้ทันยาเสพติด ๕๐๐

๓.	โครงการขยายศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดแบบสมัครใจ ๒๐

๔.	โครงการจัดทำาระบบฐานข้อมูลผู้ติดยาเสพติด 						๕	(สำารวจ)

๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

๖.	โครงการ	เพิ่มการบริการดูแล	ป้องกัน	ควบคุม	รักษาโรค	โดยร่วมมือ	
และประสานกับเครือข่ายบริการสุขภาพภาครัฐ	เอกชน	และชุมชน

๗๐

๗.	โครงการขยายบริการดูแลสุขภาพคนเมืองผ่านภาคีเครือข่ายชุมชน	
ภาครัฐ	และเอกชน

๑๐๐

๘.	โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อที่สำาคัญ
ในเขตเมือง

๗๐

๙.	วัดซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๑๐

๑๐.	โครงการส่งเสริมสุขภาพของคนกรุงเทพฯ	ให้ดีถ้วนหน้า ๒๕

๑๑.	บริการคัดกรองโรคคนเมืองอย่างน้อย	๑	ครั้ง / ปี	(คัดกรองโรคอ้วน	
เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	โรคหัวใจ	และโรคหลอดเลือดสมอง	ปัญหา
สุขภาพจิต	และโรคอื่น	ๆ)

๒๐

๑๒.	พัฒนาเจ้าของอาคาร	หรือผู้ดูแลอาคารสถานให้มีความรู้ความเข้าใจ	
และดูแลอาคารให้ได้มาตรฐานขั้นตำ่าตามหลักการ	Clean	and	Green	

๑๒

๑๓.	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย ๒๘๖

๑๔.	พัฒนาระบบสารสนเทศการแพทย์และสาธารณสุข	สำานักอนามัย ๑๐๐
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				งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑๕.	พัฒนาฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข	ที่ครอบคลุม 
ครบถ้วนและทันสมัย	และมีการเชื่อมต่อข้อมูลด้านสุขภาพภายในหน่วยงาน
สังกัด	กทม.	ทั้งหมด

๑๐๐

๑๖.	กรุงเทพมหานครเมืองอาหารปลอดภัย	:	สถานประกอบการอาหาร
ปลอดภัยได้มาตรฐานกรุงเทพมหานคร

๑๗๕

๑๗.	โครงการประชาสัมพันธ์ให้ชาว	กทม.	มีวิถีชีวิตที่กระปรี้กระเปร่า	 
(Active	Living	Lifestyle)

๕๐

รวมเป็นเงิน ๒,๔๕๕

แผนการลงทุนของหน่วยงาน
โครงการลงทุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

- -

- -

กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง
โครงการลงทุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ภารกิจยุทธศาสตร์	 ๒,๔๕๕

งบลงทุน -

รวมทั้งสิ้น ๒,๔๕๕
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แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)

สำ นักการศึกษา
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วิสัยทัศน์
		จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้เป็นกลุ่มผู้นำาในประชาคมอาเซียน

ภารกิจพื้นฐานและผลส�าเร็จหลัก 
ภารกิจพื้นฐาน	๑	:	การบริหารการศึกษา

ผลสำาเร็จหลัก	๑	-	ประชาชนอายุ	๔ - ๑๘	ปี	อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร	มีโอกาสเข้าถึง 
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

ผลสำาเร็จหลัก	๒	-	เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีศักยภาพทางด้านกีฬา
และดนตรี	 มีโอกาสศึกษาและพัฒนาทักษะ	 เพ่ือความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬาและดนตรี

ภารกิจพื้นฐาน	๒	:	นโยบายและบริหารจัดการ
ผลสำาเร็จหลัก	๓	-	นโยบายและการบริหารงานส่วนกลาง	 สามารถสนับสนุนให้การดำาเนิน

งานของสำานักโดยองค์รวม	ประสบความสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) 
เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครส�าหรับทุกคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๓.๓	การศึกษาสำาหรับทุกคน

เป้าประสงค์	๓.๓.๑	เด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ	ได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	๑๒	ปี	และ / หรอื	การศกึษาตามอธัยาศยัครอบคลมุ
ในทุกเขตพื้นที่

เป้าประสงค์	๓.๓.๒	โรงเรียนสังกัด	กทม.	จัดการศึกษาสำาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
เป้าประสงค์	๓.๓.๓	โรงเรียนสังกัด	กทม.	มีผลทดสอบระดับชาติของนักเรียนสูงกว่าคะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศใน	๕	รายวิชา	ได้แก่	วิชาภาษาไทย	วิชาคณิตศาสตร์	
วิชาวิทยาศาสตร์	วิชาสังคมศึกษาฯ	และวิชาภาษาอังกฤษ
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ภารกิจพื้นฐาน ความเชื่อมโยง

การบริหารการศึกษา
เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์	
ข้อ	๓.๓.๑	๓.๓.๒	และ	๓.๓.๓

การศึกษาสำาหรับทุกคน	(Education	for	All	:	EfA)	เป็นแนวคิด
สากลในการจดัการศกึษาทีมุ่่งให้ความสำาคญักบัการพฒันามนษุย์
ใน	๒	แนวทางใหญ่	ๆ	คือ
(๑)	 การกระจายโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและเสมอภาค	
(Equal	Educational	Opportunity)	หมายถึง	การจัดการศึกษา
ให้กบัเยาวชนอย่างทัว่ถงึ	โดยไม่มกีารแบ่งแยกความแตกต่างทาง
สังคม	การเมือง	วัฒนธรรม	และศาสนา	และ	(๒)	การจัดการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ	 (High-quality	 Education)	 หมายถึง	 การ
จัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาให้ผู ้ เรียนเป็นคนที่มีคุณภาพ 
มีความรู้	 สามารถอ่านออกเขียนได้	 คิดเลขเป็น	 มีจิตสำานึกรัก
ชุมชนและประเทศชาติบ้านเมือง	 หวงแหนและเห็นคุณค่า
วัฒนธรรมของตนเอง	 มีคุณธรรม	 มีทักษะในการดำารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตัวได้

ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

การจัดบริการทางการศึกษาระดับ
ปฐมวัย	 และระดับการศึกษาขั้น 
พืน้ฐาน	๑๒	ปี	ครอบคลุมในทุกเขต
พื้นที่

-	 การแข่งขันสูงในการให้บริการทางการศึกษาระหว่าง
โรงเรียนสังกัด	สพฐ.	และโรงเรียนเอกชน
-	 ข้อจำากัดเรื่องกายภาพในการขยายโรงเรียนสู ่ระดับ
มัธยมศึกษา

ผลทดสอบระดับชาติของนักเรียน
โรงเรียนสังกัด	 กทม.	 ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 ๖	 มัธยมศึกษา 
ปีที่	 ๓	 และมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 
สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศใน
วชิาภาษาไทย	วชิาคณิตศาสตร์	วชิา
วทิยาศาสตร์	วชิาสงัคมศึกษาฯ	และ
วิชาภาษาอังกฤษ

-	คุณภาพคร ู/ ความรู้ความเชี่ยวชาญของครูในการสอน
-	 การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ยังไม่เหมาะสม	 
ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
-	ความพร้อมของนักเรียน
-	สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

การจัดบริการการศึกษาสำาหรับ 
ผู้เรียนกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ
ในทุกโรงเรียนที่สังกัด	กทม.

-	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเรื่องการจัดการศึกษา
พิเศษ
-	ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกฝ่าย

จำานวนโรงเรยีนสังกัด	กทม.	ทีไ่ด้รับ
การรับรองคุณภาพในระดับดีมาก

-	คุณภาพครู / ความรู้ความเชี่ยวชาญของครูในการสอน
-	การบรหิารจดัการโรงเรยีนสังกดั	กทม.	ให้เกดิประสทิธภิาพ
สูงสุด

การจดัหลกัสตูรท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ	 ได้แก่	 การจัด
หลักสูตรสองภาษา	 (Bilingual	
Program)

-	คุณภาพคร ู/ ความรู้ความเชี่ยวชาญของครูในการสอน
-	ขาดงบประมาณและการสนับสนุนที่ต่อเนื่อง
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แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เป้าประสงค ์/ กลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๓.๑ เด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

(ตัวชี้วัด)	เด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ	ได้รับการศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๒	ปี	และ / หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยครอบคลุมในทุกเขตพื้นที่

ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๓.๓.๑.๑	ส่งเสริมการเพิ่มจำานวนโรงเรียน	
ที่เปิดการศึกษาภาคบังคับ	๙	ปี	และ / หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของจำานวนโรงเรียนที่เปิดการศึกษาภาคบังคับ	๙	ปี	
และ / หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร้อยละ	๑๕

กลยุทธ์	(Action)	๓.๓.๑.๒	สนับสนุนให้โรงเรียน	กทม.															
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน	(โรงเรียนใกล้บ้าน)
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของโรงเรียนใน	กทม.	เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ร้อยละ	๑๕

กลยุทธ์	(Action)	๓.๓.๑.๓	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย														
ให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริม											
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ร้อยละ	๑๕

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๓.๒ เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่อยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครได้รับโอกาสทางการศึกษา

(ตัวชี้วัด)	โรงเรียนสังกัด	กทม.	จัดการศึกษาสำาหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ

ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๓.๓.๒.๑	ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัด	IEP													
เพื่อรองรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภทในโรงเรียน
สังกัด	กทม.
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของโรงเรียนสังกัด	กทม.	มีการจัด	IEP														 ร้อยละ	๕๐

กลยุทธ์	(Action)	๓.๓.๒.๒	ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดโปรแกรมการศึกษา										
ที่รองรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของโรงเรียนสังกัด	กทม.	จัดโปรแกรมการศึกษา											
ที่รองรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ร้อยละ	๕๐

กลยุทธ์	(Action)	๓.๓.๒.๓	ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน											
ให้มีความรู้ความสามารถ	ในการจัดการศึกษาสำาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
(ตัวชี้วัด)	บุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้													
ความสามารถ	ในการจัดการศึกษาสำาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ

ร้อยละ	๕๐
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๓.๓ การศึกษาที่จัดโดย กทม. เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ

(ตัวชี้วัด)	โรงเรียนสังกัด	กทม.	มีผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียน 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศใน	๕	รายวิชา	ได้แก่	ภาษาไทย	
คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	สังคมศึกษาฯ	และภาษาอังกฤษ

ร้อยละ	๑๕

กลยุทธ์	(Action)	๓.๓.๓.๑	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ	
(Professional	Development	Program)	แก่บุคลากรของโรงเรียน 
สังกัด	กทม.
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของบุคลากรของโรงเรียนสังกัด	กทม.	ได้รับ
การพัฒนาวิชาชีพ		

ร้อยละ	๑๐๐

กลยุทธ์	(Action)	๓.๓.๓.๒	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดห้องเรียน	ห้องสมุด
ในโรงเรียนให้ทันสมัย	ที่เอื้อต่อการศึกษา	ค้นคว้าหาความรู้ให้กับนักเรียน
โรงเรียนสังกัด	กทม.
(ตัวชี้วัด)	โรงเรียนสังกัด	กทม.	มีการจัดห้องเรียน	ห้องสมุดทันสมัย
ที่เอื้อต่อการศึกษา	ค้นคว้าหาความรู้ให้กับนักเรียน

             

ร้อยละ	๕๐

กลยุทธ์	(Action)	๓.๓.๓.๓	สนับสนุนการให้ทุนการศึกษากับเด็กเรียนดี	 
ให้รางวัลกับโรงเรียนสังกัด	กทม.	ที่มีคะแนน	O-Net	สูงกว่าระดับประเทศ	 
๕	รายวิชา
(ตัวชี้วัด)	เด็กเรียนดีรับทุนสนับสนุนการศึกษา																						 ร้อยละ	๑๐๐

กลยุทธ์	(Action)	๓.๓.๓.๔	ส่งเสริมให้มีการจัดหลักสูตรหลังเลิกเรียน	
(After-School	Program)	สำาหรับเด็กที่มีผลการเรียนตำ่า	โดยเน้นการ 
ส่งเสริมเชิงวิชาการ
(ตัวชี้วัด)	มีการจัดหลักสูตรหลังเลิกเรียน	(After-School	Program)	
สำาหรับเด็กที่มีผลการเรียนตำ่า	โดยเน้นการส่งเสริมเชิงวิชาการ

            

ร้อยละ	๕๐

กลยุทธ์	(Action)	๓.๓.๓.๕	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด	วิเคราะห์	และการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด	
กทม.
(ตัวชี้วัด)	นักเรียนโรงเรียนสังกัด	กทม.	มีกิจกรรมที่พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด	วิเคราะห์	และการแก้ปัญหา

            

ร้อยละ	๕๐
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ภารกิจยุทธศาสตร์ : จ�าแนกตามกลยุทธ์ / โครงการ

				งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑.	พัฒนา / จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่	กทม. ๒๐๐

๒.	ส่งเสริมการจัดทำาแผนการเรียนรู้รายบุคคล	(IEP)	ของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษแต่ละประเภท

๙๐

๓.	อบรมให้ความรู้แก่ครูด้านการจัดการศึกษาสำาหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ	

๓๗.๕

๔.	จัดโครงการ	Coachingand	Mentoring	ให้ครูได้รับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ในทุก	ๆ	๑	ปี

๑๕๐

๕.	พัฒนาห้องเรียนและห้องสมุดในโรงเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓๘

๖.	ให้ทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีอย่างต่อเนื่อง ๓๐

๗.	หลักสูตรหลังเลิกเรียน	สำาหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนตำ่า ๖๖

๘.	พัฒนาทักษะกระบวนการคิด	วิเคราะห์	และการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน	 ๒๐๐

รวมเป็นเงิน ๘๑๑.๕

แผนการลงทุนของหน่วยงาน
โครงการลงทุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑.	โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษในสถานศึกษา ๙๐

รวมเป็นเงิน ๙๐

กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง
โครงการลงทุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ภารกิจยุทธศาสตร์	 ๘๑๑.๕

งบลงทุน ๙๐

รวมทั้งสิ้น ๙๐๑.๕
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54 มหานคร
    แห่งเอเชีย



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

สำ นักการโยธา
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56 มหานคร
    แห่งเอเชีย



วิสัยทัศน์
		พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ	พร้อมจัดการเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	
สวยงาม	ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย	รวดเร็ว	และปลอดภัย	

ภารกิจพื้นฐานและผลส�าเร็จหลัก
ภารกิจพื้นฐาน	๑	:	ก่อสร้างและบูรณะ

ผลสำาเร็จหลัก	๑	 -	 โครงข่ายถนน	 (พ้ืนผิวถนน	 สะพาน	 อุโมงค์	 และเกาะกลางถนน)	 
ได้รับการบำารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี	 เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้
ถนน	ลดความจำาเป็นในการบูรณะซ่อมแซมขนาดใหญ่

ผลสำาเร็จหลัก	๒	 -	โครงข่ายบาทวิถีและสะพานคนเดินได้รับการบำารุงรักษา	ให้ประชาชน
สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ผลสำาเร็จหลัก	๓	 -	ย่านและพืน้ทีพ่เิศษได้รบัการซ่อมแซมบำารงุรกัษา	ให้อยูใ่นสภาพท่ีได้รบั
การบูรณะฟื้นฟูและคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

ภารกิจพื้นฐาน	๒	:	ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
ผลสำาเร็จหลัก	๔	 -	 กรุงเทพมหานครสามารถดำาเนินการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม	 (ถนน	

สะพาน	อโุมงค์	ทางลอด)	และก่อสร้างอาคารเพือ่ใช้ในการบรหิารจดัการ
และจัดบริการได้	 ตามแผนการลงทุนระยะยาว	 และงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ

ผลสำาเร็จหลัก	๕	 -	 การขุดเจาะ	 วางท่อ	 ร้อยสาย	 ในเขตทางสาธารณะของหน่วยงาน
สาธารณูปโภค	ดำาเนนิการสอดคล้องกบัการพฒันาโครงสร้างพีน้ฐานของ
กรุงเทพมหานคร

ภารกิจพื้นฐาน	๓	:	ควบคุมอาคาร
ผลสำาเร็จหลัก	๖	 -	 อาคารและสิ่งก ่อสร ้างในกรุงเทพมหานครมีความปลอดภัย	 

ได้มาตรฐานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม	สอดคล้องกับผังเมืองรวม
และผังเมืองเฉพาะ

ภารกิจพื้นฐาน	๔	:	นโยบายและบริหารจัดการ	สนับสนุนเครื่องจักรกลและสารสนเทศที่ดิน
ผลสำาเร็จหลัก	๗	 -	 นโยบายและการบริหารงานส่วนกลาง	สามารถสนบัสนนุให้การดำาเนิน

งานของสำานักโดยองค์รวมประสบความสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลสำาเร็จหลัก	๘	 -	 ส่วนราชการได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกล	แอสฟัลต์	และบริการ

ก่อสร้าง / ปรับปรุง / บำารุงรักษาตามร้องขอ	 ได้อย่างรวดเร็วและ
สอดคล้องกับความต้องการ

ผลสำาเร็จหลัก	๙	 -	 กรงุเทพมหานครมรีะบบแผนที	่และสารสนเทศทีด่นิทีส่ามารถใช้ในการ
วางแผนและพัฒนาเมือง
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ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)
เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๑.๒	ปลอดอาชญากรรม	และยาเสพติด

เป้าประสงค์	๑.๒.๑	 ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรัพย์สนิ	ปราศจากยาเสพตดิ	และ
การก่อการร้าย

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๑.๕	สิ่งก่อสร้างปลอดภัย	
เป้าประสงค์	๑.๕.๑	 ลดจำานวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร
เป้าประสงค์	๑.๕.๒	 ลดจำานวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์	๑.๕.๓	 ลดจำานวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทจุดรอรถสาธารณะ	 

ท่าเทียบเรือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๒.๑	ภูมิทัศน์สวยงาม	ไม่มีสายไฟฟ้า	สายโทรศัพท์รกรุงรัง

เป้าประสงค์	๒.๑.๑	 นำาระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน	 เพื่อให้ทัศนียภาพ
สวยงามไม่มีสายไฟ	สายโทรศัพท์รกรุงรัง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครส�าหรับทุกคน
ประเดน็ยทุธศาสตร์ย่อย	๓.๑	สิง่อำานวยความสะดวกและสวสัดกิารให้กบัผูส้งูอาย	ุผูพ้กิาร	และผูด้้อยโอกาส
 เป้าประสงค์	 ๓.๑.๑	 มีสาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับผู ้สูงอายุและ 
คนพิการอย่างทั่วถึง
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ภารกิจพื้นฐาน ความเชื่อมโยง

ก่อสร้างและบูรณะ
เชื่อมโยงกับ	เป้าประสงค์	
ข้อ	๑.๕.๒	๑.๕.๓	และ	๓.๑.๑

๑.	กรุงเทพมหานครต้องมีโครงสร้างพื้นฐานปลอดภัย	ได้แก่	
ถนน	สะพาน	และสะพานลอยคนข้ามปลอดภัย	ต้องมแีผนการ
ตรวจสอบและซ่อมบำารงุในทกุโครงสร้างทีร่บัผดิชอบและร่วม
รับผิดชอบ

ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
เชื่อมโยงกับ	เป้าประสงค์
ข้อ	๑.๕.๒	๑.๒.๑	และ	๒.๑.๑

๒.	 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 ๙	 ประเภท	 ตามประกาศ 
กฎกระทรวง	 ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 ต้องได้รับการตรวจสอบ	 และรับรองความ
ปลอดภัยตามที่กฎหมายกำาหนด
๓.	กรงุเทพมหานครต้องจดัระเบียบเมอืง	ปรบัปรงุทศันียภาพ
ของเมืองให้แลดูสะอาด	ไม่มีสายไฟฟ้า	สายโทรศัพท์รกรุงรัง	
โดยกรุงเทพมหานครต้องเร่งลงทุนพัฒนาระบบท่อร้อยสาย
ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน	 โดยอาจร่วมลงทุนกับกิจการ
สาธารณูปโภคต่าง	ๆ 	และนำาระบบท่อและสายสาธารณูปโภค
ต่าง	ๆ	ลงใต้ดิน

ควบคุมอาคาร
เชื่อมโยงกับ	เป้าประสงค์	
ข้อ	๑.๒.๑	๑.๕.๑	และ	๑.๕.๒

๔.	สิ่งปลูกสร้างอื่น	ๆ	ต้องมีความปลอดภัยสำาหรับผู้ใช้งาน

ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

๑.	อาคาร	๙	ประเภทตาม	พ.ร.บ.	
ควบคุมอาคารมีจำานวนมาก	ที่ผ่าน
การออกใบอนญุาต	ร.๑	มน้ีอยมาก

• ชาวกรุงเทพมหานคร / ผู้ที่ใช้งานสิ่งปลูกสร้าง	 ได้รับ 
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

• อาคารภาคเอกชนและภาครัฐท่ีเป็นอาคารเก่า	 ต้องใช้ 
งบประมาณสูงในการตรวจสอบและซ่อมบำารุงเพ่ือให้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

• ความร่วมมือและบูรณาการระหว่าง	 กรุงเทพมหานคร	
เจ้าของอาคาร	และผู้ตรวจสอบอาคารยังไม่มีประสิทธิภาพ

• ขาดแรงจงูใจในการกระตุน้และบังคบัใช้กฎหมาย	ท่ีจะทำาให้
เจ้าของอาคารเร่งดำาเนินการ

• ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลและการบูรณาการข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ	ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ประเทศ	 และกรุงเทพมหานคร	 เสียชื่อเสียง	 เสียความ 
เชือ่ถอื	และส่งผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์	และไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

๒.		ร้อยละของอาคารท่ัวไป	(อาคาร
สร้างใหม่	 และดัดแปลงต่อเติม)	 
ท่ีผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความ
ปลอดภัยมีน้อย

• ชาวกรุงเทพมหานคร / ผู้ที่ใช้งานส่ิงปลูกสร้าง	 ได้รับผล	
กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

• อาคารดัดแปลงประเภทการใช้งาน	 หรือต่อเติม	 ไม่แจ้ง 
เจ้าหน้าที่ก่อนทำาการก่อสร้าง

• ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลและการบูรณาการข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ	ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ช่องว่างทางกฎหมาย	 การขาดแคลนบุคลากรในการ 
ตรวจสอบ	กรุงเทพมหานครในฐานะผู้อนุญาต	เมื่อเกิดเหตุ	
อาจได้รบัผลกระทบจากการวบิตัทิัง้ทาง	กฎหมายและสงัคม

• ประเทศ	และกรุงเทพมหานคร	เสียชื่อเสียง	เสียความเชื่อถือ 
และส่งผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์	 และไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

๓ .	 โครงสร ้ างพื้นฐานในเขต
กรุงเทพมหานคร	 มีจำานวนมาก 
อยู ่ในความรับผิดชอบของหลาย
หน่วยงาน	 ขาดการบูรณาการเพื่อ
การตรวจสอบและซ่อมบำารุง

• การบูรณาการข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

• การจัดทำาแผนการตรวจสอบและวางแผนซ่อมบำารุงท่ีมี
ประสิทธิภาพ	ทั้งระยะสั้น	ระยะกลาง	และระยะยาว

• ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ	ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔ .	 ขาดมาตรฐานเรื่ องความ
ปลอดภยัทีเ่ก่ียวข้องกบัส่ิงปลูกสร้าง
ในงานจราจรและขนส่งได้แก่	 โป๊ะ
หรือท่าเรือสาธารณะ	 และจุดพัก 
ผู้โดยสารสำาหรับรอรถสาธารณะ

• การบรูณาการระหว่างกรมเจ้าท่า	และสำานักการจราจร	ใน
การออกแบบและดูแลความปลอดภัย

• ลักษณะทางกายภาพของลำานำ้า	และสภาพพื้นที่	ต้องมีการ
ออกแบบโดยคำานึงถึงความปลอดภัยตามสภาพจริง	 ไม่ใช้
เพียงแบบมาตรฐาน

• ปรมิาณป้ายและจดุพักรถมจีำานวนมาก	น่าจะมมีาตรฐานการ
ออกแบบป้ายและจุดพกัรถทีเ่น้นความปลอดภยัของผูใ้ช้งาน

• ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ	ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ประเทศ	และกรุงเทพมหานครเสียชื่อเสียง	เสียความเชื่อถือ 
และส่งผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์	 และไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

๕.	 การติดตั้งสายไฟฟ้า	 และสาย
โทรศัพท์อยู่ในระดับต่างกันหลาย
ระดับ	 จึงทำาให้ภาพของสองข้าง
ถนนของกทม.มีสายไฟฟ้า	และสาย
โทรศัพท์โดยรวมรุงรังเต็มไปหมด

เนือ่งจากระบบและการตดิตัง้สายไฟฟ้าและสายโทรศพัท์อยูใ่น
ความรับผดิชอบของแต่ละรัฐวสิาหกจิ	กรุงเทพมหานครจำาเป็น
ต้องมีนโยบายหลักและแบบแผนเชิงแนวคิดของการออกแบบ
ถนน	และระบบติดตั้งสายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง	และ
สายโทรศพัท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย	ต้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน
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๖.	การต่อสายและแยกสายโทรศพัท์
ทำาอย่างไม่เป็นระเบยีบ	สายโทรศพัท์
ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว	ยังคงแขวนทิ้งไว้
เสมือนไม่มีมาตรฐานการติดตั้งเลย

ต้องมีข้อกำาหนด	มาตรฐาน	ข้อตกลง	และบทลงโทษแน่นอน
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน

๗.	ในทางปฏบิตั	ิการออกแบบสร้าง
ถนนของ	กทม.	และการติดตั้งสาย
ไฟฟ้า	 และสายโทรศัพท์	 ขาดการ
ประสานงานและทำาไปพร้อม	ๆ 	กัน	
และ	กฟน.	ใช้มาตรฐานการติดตั้ง
สายไฟฟ้าโดยการปักเสาพาดสาย
เป็นหลกั	และการตดิตัง้สายโทรศพัท์
ได้รับอนุญาตให้แขวนบนเสาไฟฟ้า
ได้เพื่อให้รวดเร็วและประหยัด	 จึง
กลายเป็นวิธีปฏิบัติในแทบทุกพื้นที่

ดังนั้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน	 (Streetscape)	 ให้น่าชม	 
ก็คือให้	 กฟน.	 จ่ายไฟฟ้าในเขตเมืองด้วยระบบสายใต้ดิน 
เมื่อ	 กฟน.	 เปล่ียนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน	 และ 
ถอนเสาไฟฟ้าออก	 สายโทรศัพท์ก็ต้องเป็นสายใต้ดินในเวลา
เดียวกัน
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แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เป้าประสงค ์/ กลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจาก
ยาเสพติดและการก่อการร้าย

(ตัวชี้วัด)	ระดับความรู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรม	ยาเสพติด	และการ
ก่อการร้าย	ในการดำาเนินชีวิตใน	กทม.	ของประชาชนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	๕๐	
ของการสำารวจ

กลยุทธ์	(Action)	๑.๒.๑.๒	เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ	และลด 
จุดเสี่ยงอาชญากรรม

(ตัวชี้วัด)	สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงลดลง ลดลงร้อยละ	๕๐	
ของการสำารวจ

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๕.๑ ลดจ�านวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของอาคารสาธารณะ	๙	ประเภทตาม	พ.ร.บ.	ควบคุม
อาคารที่ผ่านการรับรองตาม	พ.ร.บ.	ควบคุมอาคาร

ร้อยละ	๗๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของอาคารทั่วไป	อาคารสร้างใหม่	ที่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบ
ความปลอดภัย	(ดัดแปลง	ต่อเติม)

ร้อยละ	๗๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๕.๑.๑	จัดทำาฐานข้อมูลอาคารสาธารณะ	๙	ประเภท	
พร้อมผลการประเมินความเสี่ยง
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละปริมาณฐานข้อมูลอาคาร	๙	ประเภท ร้อยละ	๑๐๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละการพัฒนาแผน	กระบวนการและเครื่องมือการประเมิน
ความเสี่ยงของอาคาร	๙	ประเภท

ร้อยละ	๑๐๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของผลการประเมินความเสี่ยงอาคาร	๙	ประเภท ร้อยละ	๗๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๕.๑.๒	ส่งเสริม	สนับสนุนให้อาคาร	(ที่อยู่ในข่ายอาคาร	
๙	ประเภท)	ได้ผ่านการตรวจสอบการขออนุญาตการรับรองประเภท	ร.๑
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของจำานวนอาคารที่ยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองประเภท	
ร.๑	จำานวนอาคารที่เข้าข่ายทั้งหมด

ร้อยละ	๙๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละจำานวนอาคารสาธารณะ	๙	ประเภท	ที่ยื่นและได้รับการ
ดำาเนินการแล้วเสร็จ

ร้อยละ	๗๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๕.๑.๓	ส่งเสริมให้มีการลดลงของจำานวนอาคารที่มี
ความเสี่ยงและความล่อแหลม	ที่จะเกิดอุบัติภัย	เช่น	โดยบังคับใช้กฎหมายที่
จะทำาให้เจ้าของอาคารเร่งดำาเนินการ
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของอาคารที่ได้รับการตรวจสอบ	และผ่านเกณฑ์ด้าน 
ความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง

ร้อยละ	๑๐๐
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(ตัวชี้วัด)	ร้อยละกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้ประกอบการคำานึงถึง
ความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคาร	ไม่น้อยกว่าสองครั้งต่อปี

ร้อยละ	๑๐๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๕.๑.๔	จัดทำาฐานข้อมูลอาคารนอกเหนือจากอาคาร	 
๙	ประเภท	เฉพาะประเภทอาคารที่มีความเสี่ยง
(ตัวชี้วัด)	ฐานข้อมูลอาคารนอกเหนือจากอาคาร	๙	ประเภทที่มีความเสี่ยง	
พร้อมผลการประเมินความเสี่ยง

ร้อยละ	๑๐๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๕.๑.๕	เข้มงวดการใช้งานอาคารที่มีความเสี่ยง
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของอาคารที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง	ได้รับ 
การตรวจสอบและดำาเนินการ

ร้อยละ	๙๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๕.๑.๖	เข้มงวดและสนับสนุนให้มีอาคารที่อยู่ในระหว่าง
ก่อสร้างดำาเนินตามแผน	และข้อบังคับด้านความปลอดภัยระหว่างการ
ก่อสร้าง
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของอาคารที่ได้รับการตรวจสอบ	และผ่านเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง

ร้อยละ	๑๐๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้ประกอบการคำานึงถึง
ความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารไม่น้อยกว่าสองครั้งต่อปี

ร้อยละ	๑๐๐

เป้าประสงค์ ๑.๕.๒ ลดจ�านวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของอุบัติภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานลดลง												 ร้อยละ	๑๐๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๕.๒.๒	สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ
พัฒนาแผนการตรวจสอบ / ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	และดำาเนินการ
ซ่อมแซมตามแผนที่กำาหนดขึ้น
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของจำานวนโครงสร้างพื้นฐานที่มีแผนการตรวจสอบและ
แผนการซ่อมบำารุง	(เทียบกับจำานวนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด	แยกตาม
ประเภท)

 

ร้อยละ	๑๐๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของจำานวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการซ่อมแซมประจำาปี
(เทียบกับจำานวนโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำาปี)

	ร้อยละ	๑๐๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของจำานวนโครงสร้างพื้นฐาน	(จากผลประเมินความเสี่ยง 
ที่ได้)	ได้รับการติดตั้ง	Health	Monitoring	System

	ร้อยละ	๗๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้จัดทำาแผน
รองรับสภาวการณ์ฉุกเฉิน	(Continuity	Management	Planning	for	
Critical	Infrastructures)

	ร้อยละ	๗๐
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เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๕.๓ ลดจ�านวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภท 
จุดรอรถสาธารณะ-ท่าเทียบเรือ

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของอุบัติภัยที่เกิดจากจุดรอรถสาธารณะ / ท่าเทียบเรือ 
ลดลง

ร้อยละ	๑๐๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๕.๓.๑	จัดทำาฐานข้อมูลจุดรอรถสาธารณะ / ท่าเทียบเรือ
พร้อมผลการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลม
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของฐานข้อมูลที่ทำาแล้วเสร็จ ร้อยละ	๑๐๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของการจัดทำาแบบแผน	กระบวนและเครื่องมือการประเมิน
ความเสี่ยง	ของโครงสร้างแต่ละประเภท	แล้วเสร็จ

ร้อยละ	๑๐๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของการดำาเนินการประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลม
ของอุบัติภัย	ที่จากโครงสร้างจุดรอรถและท่าเทียบเรือ	แล้วเสร็จ	

ร้อยละ	๑๐๐

กลยทุธ์	(Action)	๑.๕.๓.๒	ปรับปรงุ	ซ่อมแซมจดุรอรถสาธารณะ - ท่าเทยีบเรอื
ที่มีความเสี่ยง
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของจำานวนจุดรอรถสาธารณะ / ท่าเทียบเรือที่ได้รับ 
การซ่อมแซมตามประเภท	(ทั้งที่ให้สิทธิเอกชน	และที่อยู่ภายใต้ความ 
รับผิดชอบของ	สจส.)	เทียบกับจำานวนโครงการที่ได้รับงบประมาณซ่อมแซม
ประจำาปี

ร้อยละ	๑๐๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๕.๓.๓	กำาหนดเกณฑ์และมาตรฐานการออกแบบ 
ท่าเทียบเรือ
(ตัวชี้วัด)	กำาหนดเกณฑ์และมาตรฐานการออกแบบท่าเทียบเรือให้เหมาะกับ
สภาพลำานำ้าตามจุดนั้น	ๆ

ร้อยละ	๑๐๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๒.๑.๑ น�าระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน 
เพื่อให้ทัศนียภาพสวยงามไม่มีสายไฟ สายโทรศัพท์รกรุงรัง

(ตัวชี้วัด)	ความยาวเป็นกม.ที่ได้ดำาเนินการนำาสายต่าง	ๆ	ลงใต้ดินช่วงแรก	
๒๕.๒	กม.

ร้อยละ	๑๐๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๑.๑ มีสาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุ
และคนพิการอย่างทั่วถึง

(ตัวชี้วัด)	สัดส่วนของผู้สูงอายุ	คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาสที่สามารถเข้าถึง
สาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวกพื้นฐาน	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 
มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

ร้อยละ	๘๐

กลยุทธ์	(Action)	๓.๑.๑.๑	จัดสาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวก 
ในอาคารสถานที่ของสำานักงานกรุงเทพมหานคร	ภาครัฐ	และเอกชน	
สำาหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง
(ตัวชี้วัด)	อาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานภาครัฐ	
และเอกชน	จัดสาธารณูปโภคสำาหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง			

ร้อยละ	๑๐๐
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กลยุทธ์	(Action)	๓.๑.๑.๒	จัดสาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวก	
สำาหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างครบถ้วน
(ตัวชี้วัด)	สัดส่วนของสาธารณูปโภคสำาหรับผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับ 
การปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้น

ร้อยละ	๗๐

ภารกิจยุทธศาสตร์ : จ�าแนกตามโครงการ

งบประมาณ	(ล้านบาท)

						โครงการ	 พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

๑.	โครงการติดตั้งแสงส่องสว่าง	ทั่ว	กทม. ๕	(สำารวจ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๕ สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

๒.	การพัฒนา	Smart	Public	Work	Database	&	Risk	Monitoring	
System	สำาหรับอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

๕๐๐

๓.	โครงการการตรวจจับปรับระงับใช้อาคารที่มีความเสี่ยงสูง	 	 ๓๐๐

๔.	โครงการประกันภัย	City	Infrastructure	Insurance	เพื่อคุ้มครอง
ชีวิตและทรัพย์สิน	เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ความรับผิดชอบของ
กรุงเทพมหานคร

๓๐๐

๕.	ติดตั้งระบบสุขภาพ	(Structural	Health	Monitorin)	ให้กับโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีผลกระทบต่อประชาชนสูง

๒,๐๐๐

๖.	จัดทำาแผนรองรับสภาวการณ์ฉุกเฉิน	(Continuity	Management	Planning	
for	Critical	Infrastructures)	สำาหรับโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสี่ยงสูง

๑๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๓.๑ จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกและสวัสดิการให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

๗.	ปรับปรุงบาทวิถี	ทางข้าม	ทางเดินเท้า	สำาหรับคนพิการ	ผู้สูงอายุ ๒๕๐

รวมเป็นเงิน ๓,๓๗๐
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แผนการลงทุนของหน่วยงาน
ก)	โครงการลงทุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๕ สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

๑) โครงการพัฒนา Smart Public Work Database & Risk Monitoring 
System ส�าหรับอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลู	อาคารสาธารณะ	๙	ประเภท	ทีอ่ยูภ่ายใต้ความ
รบัผดิชอบของ	กทม.	ในรูปแบบอิเลก็ทรอนกิส์	พร้อมทัง้ให้สามารถอพัเดทสถานะ
ของอาคารต่าง	ๆ	ได้รวดเร็วและเข้าถึงง่าย	 	 	 	 ๔๕

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของ	กทม.	 	

๔๕

จัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อรับผิดชอบในการเก็บรักษา	update	ข้อมูล	และข้อมูล
การประเมินความเส่ียงและความล่อแหลม	 (Risk	 Assessment)	 ให้ทันสมัย 
อยู่เสมอเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง	ๆ

๖๐

มีมาตรการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แจ้ง / ส่งข้อมูลที่ทันสมัยของโครงสร้าง
พื้นฐานที่หน่วยงานตนเองรับผิดชอบให้ศูนย์สารสนเทศที่จัดตั้งขึ้นใหม่

๔๐

สำารวจและประเมนิความเสีย่งโครงสร้างพืน้ฐานทัง้หมด	โดยใช้เครือ่งมอืทีพั่ฒนา
ขึ้นพร้อม	update	ข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ	

๗๐

สำารวจพืน้ท่ีเพือ่เกบ็ข้อมลู	และตรวจสอบอาคารตามช่วงเวลา	เช่น	รายปี	ไตรมาส	
เป็นต้น	หรือจัดโครงการอาสาสมัครตรวจสอบอาคาร	เช่น	อาสาสมัครสามารถ
ส่งรูปถ่ายและที่ตั้งของอาคารได้ทางอินเทอร์เน็ต	เป็นต้น

๗๐

บงัคบัใช้ฐานข้อมลูเดยีวกนั	(ระหว่างสำานกั)	Centralize	Database	เพ่ือประโยชน์
ในการประสานงานและสอดคล้องในการตัง้โครงการซ่อมแซม	ปรบัปรงุ	รวมทัง้
ใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยง	Risk	Assessment	ในแนวทางเดียวกัน

๓๐

จัดจ้างที่ปรึกษาร่วมกันวางมาตรฐานการออกแบบ	 และการซ่อมบำารุงเพื่อใช้ใน
การกำาหนดแผนและการซ่อม

๒๐

จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบแผนและกระบวนการเครื่องมือเพื่อใช้ประเมิน
ความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานแต่ละประเภท

๒๐

จัดจ้างท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบแผนและกระบวนการเครื่องมือ	 เพื่อใช้ประเมิน
สภาพและความเสี่ยงของอาคารสาธารณะ

๒๐

สนับสนุนงานวิจัย	ที่ช่วยส่งเสริมการซ่อมบำารุงโครงสร้างพื้นฐาน ๔๐

จดัแผนผงัลำาดบัความสำาคญัและความเร่งด่วน	ในการซ่อมบำารงุโครงสร้างพ้ืนฐาน
แต่ละประเภท

๔๐
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งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๒) โครงการตรวจจับปรับระงับใช้งานอาคารที่มีความเสี่ยงสูง

ออกหนังสือแจ้งเตือนกวดขันอาคาร	๙	ประเภท	ให้ยื่นขอการรับรอง	ร.๑ ๑๕

กำาหนดให้เจ้าของอาคารส่งแผนการซ่อมบำารุงอาคารนอกเหนือจากอาคาร	 
๙	 ประเภท	 ที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง	 เพื่อขออนุมัติผ่านมาตรฐานความ
ปลอดภัยผลการประเมินความเสี่ยง

๒๕

กำาหนดให้เจ้าของอาคารต้องย่ืนแผนควบคุมความปลอดภัยในการก่อสร้างก่อน
การดำาเนินการก่อสร้าง

๒๐

เร่ง	 Process	 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการอนุมัติตรวจสอบเพื่ออนุมัติ	 ร.๑	 
(มี	KPI	ในแต่ละ	Step)

๒๐

จัดสัมมนาและอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนถึงเรื่อง	 อาคาร	 ๙	 ประเภท	 และ
กระบวนการยื่นเพื่อขอในรับรอง	ร.๑

๑๐

จัดทำาคู่มือมาตรฐานอาคารเบื้องต้น	เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน ๑๐

ลดหย่อนภาษีหากเจ้าของอาคารสามารถดำาเนินการได้ภายในเวลาที่กำาหนด ๓๐

จัดตั้งสายด่วนให้คำาแนะนำาจากวิศวกรในการแก้ไขและปรับปรุงอาคารอย่าง 
ถูกต้อง

๑๐

จัดเจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบอาคารท่ีขอยื่นประจำาปีเพื่อติดตามปัญหาต่าง ๆ เช่น	
การเปลี่ยนประเภทการใช้งานอาคาร	 การดัดแปลงอาคาร	 เป็นต้น	 พร้อมกับ
ประเมินความเสี่ยง

๓๐

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคารนอกเหนือจากอาคาร	๙	ประเภท	ที่ถูกประเมินว่า
มีความเสี่ยงสูง

๔๐

จดัโครงการให้คำาแนะนำาจากวศิวกรเกีย่วกบัการออกแบบโครงสร้างโดยคำานึงถงึ
ขั้นตอนการก่อสร้าง

๒๐

จัดทำามาตรฐานการก่อสร้างที่ปลอดภัยสำาหรับอาคารประเภทต่าง	ๆ ๒๕

จัดทำาคู่มือความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคาร	เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน ๕

จัดสัมมนาและอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน	 ถึงเร่ืองมาตรฐานความปลอดภัย 
ในการก่อสร้าง	และกระบวนการยื่นเพื่อขอรับการตรวจสอบและผ่านเกณฑ์ด้าน
ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง

๑๐

บงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐาน	เช่น	ห้ามรถบรรทกุ
นำ้าหนักเกินวิ่งผ่านสะพาน	เป็นต้น

๓๐
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งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๓) โครงการประกันภัย City Infrastructure Insurance เพื่อคุ้มครองชีวิต
และทรัพย์สิน เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ความรับผิดชอบของกทม.

จดัให้มีการประกนัภยัคุม้ครองการได้รบับาดเจบ็และเสยีหาย	เน่ืองจากโครงสร้าง
พื้นฐานภายใต้ความรับผิดชอบของ	กทม.	(Third	Party	Insurance)

๓๐๐

๔) ติดตั้งระบบตรวจสอบสุขภาพ (Structural Health Monitoring) ให้กับ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อประชาชนสูง (High Impact)

ตดิตัง้ระบบตรวจสอบสขุภาพ	(Structural	Health	Monitoring)	ให้กบัโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีผลกระทบต่อประชาชนสูง	(High	Impact)

๑,๐๐๐

ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยตรวจสอบต่าง	ๆ	บนโครงสร้างพื้นฐาน	เช่น	กล้องวงจรปิด 
เพื่อ	Monitor	อุบัติภัย	หรือความเสียหายจากสภาพโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้นและ
ความคืบหน้าการซ่อมแซม

๑,๐๐๐

๕) จดัท�าแผนรองรบัสภาวการณ์ฉกุเฉนิ (Continuity Management Planning 
for Critical Infrastructures) ส�าหรับโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสี่ยงสูง

จัดทำาแผนรองรับสภาวการณ์ฉุกเฉิน	(Continuity	Management	Planning	for	
Critical	Infrastructures)	แก่โครงสร้างที่มีความเสี่ยงสูง

๑๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงาม ไม่มีสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์รกรุงรัง

๑)	โครงการปทุมวัน	จิตรลดาและพญาไทเพิ่มเติม ๕๒๙

๒)	โครงการนนทรี ๑,๘๙๓

๓)	โครงการพระราม	๓ ๒,๘๙๕

รวมทั้งสิ้น ๘,๔๓๒

กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง
จำาแนกตามประเภทงบประมาณ	(Budget	Classification)

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ภารกิจยุทธศาสตร์	 ๓,๓๗๐

งบลงทุน ๘,๔๓๒

รวมทั้งสิ้น ๑๑,๘๐๒
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แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
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วิสัยทัศน์
	 กรุงเทพมหานครมีส่ิงแวดล้อมด้านการระบายนำ้าและการจัดการคุณภาพนำ้าที่ดี	 ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง	มุ่งสู่ความเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน	

ภารกิจพื้นฐานและผลส�าเร็จหลัก
ภารกิจพื้นฐาน	๑	:	จัดการนำ้าทิ้ง

ผลสำาเร็จหลัก	๑	 -	นำา้ฝน	นำา้ปล่อยทิง้จากบ้านเรือนและอาคาร	และนำา้ปล่อยทิง้จากแหล่ง 
อืน่	ๆ 	ได้รบัการจดัการ	(รวบรวมจากแหล่งกำาเนดิผ่านระบบท่อระบายนำา้ 
ระบบคลอง	ระบบบังคับนำ้า	และบึงรับนำ้า)	อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสำาเร็จหลัก	๒	 -	แหล่งนำา้สาธารณะมรีะบบนเิวศทีเ่หมาะสม	ไม่มกีารปนเป้ือนจากนำา้ทิง้
ผลสำาเร็จหลัก	๓	 -	การวางแผน	การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหานำ้าท่วม	ตลอดจน

การประชาสมัพนัธ์และเตอืนภยัเกีย่วกบัภาวะของนำา้ท่วม	มสีถติแิละข้อมลู
ที่เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้	

ภารกิจพื้นฐาน	๒	:	ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
ผลสำาเร็จหลัก	๔	 -	 กรุงเทพมหานครสามารถดำาเนินการพัฒนาระบบการระบายนำ้าและ

บำาบัดนำ้าเสีย	 (ก่อสร้างเขื่อน	 อุโมงค์ระบายนำ้า	 สถานีสูบนำ้า	 ปรับปรุง
สะพานข้ามคลอง	 ประตูระบายนำ้า	 สะพานทางเดินริมคลอง	 ระบบ 
ท่อระบายนำ้า	บ่อสูบนำ้า	บ่อกั้นนำ้า	ระบบบำาบัดนำ้าเสีย	ระบบท่อรวบรวม 
นำ้าเสีย)	ได้ตามแผนการลงทุนระยะยาวและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ภารกิจพื้นฐาน	๓	:	นโยบายและบริหารจัดการ	และสนับสนุนเครื่องจักรกล
ผลสำาเร็จหลัก	๕	 -	นโยบายและการบรหิารงานส่วนกลาง	สามารถสนบัสนุนให้การดำาเนนิ

งานของสำานักโดยองค์รวมประสบความสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลสำาเร็จหลัก	๖	 -	 ส่วนราชการได้รับการสนับสนุนและซ่อมแซมบำารุงรักษาเครื่องสูบนำ้า	

เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า	 การซ่อมบำารุงเครื่องสูบนำ้า	 ยานพาหนะเครื่องจักร
กลได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการ

 
ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)
เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๑.๑	-	ปลอดมลพิษ

เป้าประสงค์	๑.๑.๑	คุณภาพแหล่งนำ้าธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๑.๔	-	ปลอดภัยพิบัติ

เป้าประสงค	์๑.๔.๑	เมอืงกรงุเทพมหานครมคีวามพร้อมในการรบัมอืกบันำา้ท่วมทัง้จากนำา้ฝน	
นำ้าหนุนและนำ้าหลาก

เป้าประสงค	์๑.๔.๒	การลดอัตราการกัดเซาะชายฝั่งในกรุงเทพมหานครและป้องกันการ 
กัดเซาะชายฝั่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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ภารกิจพื้นฐาน ความเชื่อมโยง

จัดการนำ้าทิ้ง
เชื่อมโยงกับ	เป้าประสงค์	ข้อ	๑.๑.๑	
และ	๑.๔.๑

๑.	ภายในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕	คุณภาพแหล่งนำ้าธรรมชาติในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มคุณภาพดีขึ้น	 และมีปริมาณ
ออกซิเจนละลายนำ้า	(DO)	ที่สามารถทำาให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้

ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
เชื่อมโยงกับ	เป้าประสงค์	ข้อ	๑.๔.๑	
และ	๑.๔.๒

๒.	เมืองกรุงเทพมหานคร	มีความพร้อมในทุกด้านที่จะรับมือ
กับนำ้าท่วม	 ทั้งจากนำ้าฝน	 นำ้าหนุน	 และนำ้าหลาก	 โดยภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง	 มุ ่งสู ่ความเป็น
มหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

๑.	คณุภาพนำา้ในแหล่งนำา้ธรรมชาติ
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้า	
โดยเฉพาะแหล่งนำ้าใน	๓	ประเภท	
ที่บริเวณที่มีประชากรจำานวนมาก
อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น	 ซึ่งต้อง 
ได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน

๑.	กรุงเทพฯ	 มีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของจำานวนประชากร 
อย่างต่อเนื่อง	และมีแนวโน้มการใช้นำ้าเพิ่มมากขึ้น

๒.	มาตรการรบัปรงุคณุภาพนำา้ทีด่ำาเนินการอยู	่ยงัไม่ส่งผลให้
คณุภาพนำา้ในแม่นำา้เจ้าพระยาและคคูลองได้รบัการปรบัปรงุให้
ดีขึ้น	 จึงจำาเป็นต้องเร่งรัดมาตรการขยายงานและทำาให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

 ๓.	ระบบท่อรวมนำา้เสยีของกรงุเทพมหานครเป็นระบบท่อรวม	
จึงทำาให้ช่วงฝนตก	 นำ้าเสียรวมกับนำ้าฝนไหลลงสู่คูคลองและ
แม่นำ้า	ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพในแหล่งนำ้า

๔.	การเก็บรวบรวมนำ้าเสียแล้วปล่อยให้ไหลล้นจากบ่อดัก 
นำ้าเสียในพื้นที่บริการบำาบัดนำ้าเสีย	ส่งผลให้เกิดมลพิษทางนำ้า
ในคลองใกล้เคียง	 นำ้าเสียที่ไม่ได้รับการบำาบัดล้วนปล่อยลงสู่
ท่อระบายนำ้านอกพ้ืนที่บริการบำาบัดนำ้าเสียและไหลลงคลอง
เครือข่ายใกล้เคียง	 และมีนำ้าเสียบางส่วนท่ีไม่ได้นำาเข้าสู่ 
โรงควบคุมคุณภาพนำ้าแต่ปล่อยลงสู่คูคลองโดยตรง	

๕.	การควบคุมแหล่งกำาเนิดนำ้าเสียไม่เพียงพอ	เพราะการเชื่อม
ต่อท่อรวบรวมนำ้าเสียจากบ้านเรือนเข้าสู่ระบบระบายนำ้าไม่
เพียงพอ

๖.	การออกแบบและบงัคบัใช้มาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วกบั
การจัดการนำ้าเสียไม่มีความชัดเจน	และไม่เท่าทันสถานการณ์
ที่เป็นจริงในปัจจุบัน	รวมทั้งบทลงโทษ	และมาตรการที่ใช้กับ
ผู้ก่อมลพิษทางนำ้าไม่มีความชัดเจนและเข้มงวดเพียงพอ	
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๗.		การประสานความร่วมมอืของภาคส่วนรฐั	ในการดำาเนนิงาน
ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรนำ้ายังไม่มีความต่อเน่ือง	 
ความชัดเจน	และไม่เพียงพอต่อการจัดการ	ตั้งแต่การระบาย	
การควบคุมคุณภาพนำ้า	และการตรวจสอบคุณภาพ	เป็นต้น	

๘.		หน่วยงานที่รับผิดชอบทรัพยากรนำ้าทั้งระบบประกอบด้วย
หลายส่วนงาน	จงึทำาให้การปฏบัิติงานอาจจะไม่มคีวามชดัเจน
หรือไม่มีอำานาจในการปฏิบัติการตามงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างทั่วถึง	เช่น	ระบบรวบรวมนำ้าเสียและระบบบำาบัดนำ้าเสีย
ไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นเอกภาพ	 เพราะมีทั้งสำานักการ
โยธาและกรมควบคุมมลพิษเข้ามามีส่วนในการจัดการนำ้าเสีย
ร่วมกับสำานักการระบายนำ้า	 ในด้านการควบคุมคุณภาพนำ้า	
เป็นต้น

ระบบระบายนำ้าไม่มีประสิทธิภาพ 	 สบืเนือ่งจากปัญหาการวางผงัเมอืงของกรงุเทพมหานคร	 
ในอดีต	 เต็มไปด้วยที่ว่างรับนำ้าและระบายนำ้าเป็นจำานวนมาก	
ปัจจุบันการขยายตัวของเมืองโดยขาดการควบคุม	เป็นเหตุให้	
ห้วย	หนอง	คลอง	บึง	และที่ว่างรับนำ้าต่าง	ๆ 	ลดลงเป็นอย่าง
มาก	ทางระบายนำ้าถูกถม	มีสิ่งก่อสร้างขวางทางนำ้าไหล	จาก	
ถนน	 แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอุตสาหกรรม	 ดังนั้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนักเป็นเวลาหลายชั่วโมง	 ทำาให้ระบายนำ้าไม่ทัน	 เป็น
ผลทำาให้ระบบระบายนำ้าเดิมสูญเสียศักยภาพอย่างมาก	 การ
สร้างระบบใหม่ต้องใช้เงินทุนสูงมาก	 และจะเป็นปัญหากับ
ประชาชน	 นอกจากนี้ยังมีปัญหาแผ่นดินทรุดตัวและระดับนำ้า
ทะเลหนนุสูงเกนิ	๒	เมตรจากสภาวะ	Global	Climate	Change
	 แม้ว่าจะมกีารดำาเนินงานทีผ่่านมาเพ่ือป้องกนัและแก้ไข
ปัญหา	 แต่แผนปฏิบัติการก็ยังไม่มีความครอบคลุมปัญหา 
ดังกล่าวอย่างครบถ้วน	 แนวคันเขื่อนป้องกันถาวรยังไม่แล้ว
เสรจ็ทัง้ระบบ	พร้อมทัง้เกดิความเสียหาย	ทรดุตวั	ต้องทำาการ
ซ่อมบำารุงหรือสร้างเสริม	ประกอบกับเครือข่ายอุโมงค์ระบาย
นำ้ายังไม่ครอบคลุมและเสร็จสมบูรณ์
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แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เป้าประสงค ์/ กลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน�้าธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมี
คุณภาพดีขึ้น

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของนำ้าเสียที่ผ่านการบำาบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนำ้า
ธรรมชาติ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๔๕

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายนำ้า	(DO)	
≥๒.๐	มิลลิกรัม / ลิตร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๗๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๑.๑.๑	เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและติดตาม
คุณภาพนำ้า	แหล่งนำ้าธรรมชาติ	ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของนำ้าเสียที่ผ่านการบำาบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนำ้า
ธรรมชาติ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๔๕

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายนำ้า	(DO)	
≥๒.๐	มิลลิกรัม / ลิตร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๗๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายนำ้า	(DO)	
≥๓.๐	มิลลิกรัม / ลิตร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๔๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๔.๑ เมืองกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับน�้าท่วม
ทั้งจากน�้าฝน น�้าหนุน และน�้าหลาก

(ตัวชี้วัด)	ความสามารถรองรับปริมาณนำ้าหลากและนำ้าหนุนได้ดีขึ้นที่ 
ความสูง	+๓.๐	ม.รทก.	

ร้อยละ	๓๐

(ตัวชี้วัด)	ความสามารถระบายนำ้าท่วมขังในถนนสายหลัก	กรณีฝนตก	 
๑๐๐	มม.	ต่อ	ชม.

๑๒๐	นาที

(ตัวชี้วัด)	จำานวนเขตที่มีความพร้อมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	(GIS)	
และระบบพยากรณ์ที่ได้เชื่อมต่อกับระบบหลัก	(เขต)

๒๐	เขต

กลยุทธ์	(Action)	๑.๔.๑.๑	เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันนำ้าท่วมและ
การระบายนำ้าทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถรองรับปัญหาอุทกภัย
อันมีสาเหตุมาจากนำ้าหลากและนำ้าหนุน
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละระดับความสำาเร็จของโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ป้องกันนำ้าท่วมเนื่องจากนำ้าหลากและนำ้าหนุน

ร้อยละ	๓๐

(ตัวชี้วัด)	ระดับความสำาเร็จของการศึกษา	สำารวจออกแบบ	และจัดทำาแผน
แม่บทระบบระบายนำ้า

ร้อยละ	๑๐๐
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๔.๑.๒	เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายนำ้า	
ทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถรองรับปัญหานำ้าท่วมขังพื้นที่	
อันมีสาเหตุมาจากนำ้าฝน	โดยการเพิ่มขีดความสามารถระบบระบายนำ้า
ในถนนสายหลัก	และการใช้พื้นที่แก้มลิง
(ตัวชี้วัด)	ความสามารถในการระบายนำ้าจากถนนสายหลักที่มีปัญหา 
นำ้าท่วมขังเนื่องจากฝนตก	(กรณีฝนตกต่อเนื่อง	๑	ชั่วโมง	มีปริมาณฝนตก
ไม่เกิน	๑๐๐	มม.)

     

๑๒๐	นาที

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของการสนับสนุนและให้บริการ	ติดตั้ง	ซ่อมบำารุงรักษา
เครื่องสูบนำ้า	เครื่องผลักดันนำ้า	และเครื่องจักรกล	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของระบบระบายนำ้า	(เปอร์เซ็นต์)

								ร้อยละ	
๑๐๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๔.๒ ลดอัตราการกัดเซาะชายฝั่งในกรุงเทพมหานครลดลง 
และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

(ตัวชี้วัด)	ที่ดินเลนชายฝั่งทะเลเพิ่มขึ้น ๕๐	เมตร

(ตัวชี้วัด)	ขนาดป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น ๕๐	เมตร

(ตัวชี้วัด)	อัตราการกัดเซาะลดลง ๓,๒๓๐	เมตร

กลยุทธ์	(Action)	๑.๔.๑.๑	เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนกันชนที่มีความอุดมสมบูรณ์
(ตัวชี้วัด)	ความหนาแน่นของป่าชายเลนเพิ่มขึ้น รอผล	EIA

(ตัวชี้วัด)	จำานวนพื้นที่ปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้น รอผล	EIA

กลยุทธ์	(Action)	๑.๔.๑.๒	สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของพื้นที่ถูกก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รอผล	EIA

(ตัวชี้วัด)	ความสามารถในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของแนวป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล	

รอผล	EIA
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ภารกิจยุทธศาสตร์ : จ�าแนกตามโครงการ

งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ ๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน�้าธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

๑.	โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ในการใช้นำ้าและร่วมกันดูแล
รักษาทรัพยากรนำ้า	(การจัดกิจกรรมรายเดือนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี)

๓

๒.	โครงการสร้างภาคีเครือข่ายภาคชุมชนในการดูแลรักษาแหล่งนำ้าธรรมชาติ ๓

๓.	สำารวจทัศนคติ	ความต้องการ	และแนวทางการจัดการแหล่งนำ้าธรรมชาติ
ของประชาชนบริเวณชุมชนที่มีแหล่งนำ้าธรรมชาติ

๐.๗๕

๔.	โครงการพัฒนาและปรับรูปแบบการดำาเนินชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัย
บรเิวณรมิค	ูคลอง	แม่นำา้	ในเชงิการอนุรกัษ์และอยู่ร่วมกบันำา้ได้อย่างมคีวามสขุ

๓

๕.	โครงการสร้างความตระหนักและความสำาคัญของแหล่งนำ้าธรรมชาติ	
ในทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

๓

๖.	โครงการปลูกฝังและสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเยาวชนในการดูแล	และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

๓

๗.	โครงการติดตาม	ตรวจสอบ	และฟื้นฟูแหล่งนำ้าธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ๖

๘.	โครงการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพแหล่งนำ้าธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ๒

๙.	โครงการบำารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพนำ้า ๐.๔

๑๐.	โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบและวิธีการในการบำาบัดคุณภาพแหล่ง
นำ้าธรรมชาติ	ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

๔

๑๑.	โครงการจัดทำาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศคุณภาพแหล่งนำ้าคลองใน
กรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ	และสามารถใช้รายงานผลได้จริงทุกสถานี
ตรวจวัด

๑

๑๒.	โครงการนำานำ้าที่ผ่านการบำาบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์	(แต่ละโรงควบคุม
คุณภาพนำ้า)

๒

๑๓.	โครงการนำากากตะกอนจากการบำาบัดนำ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์	
(เช่น	ใช้เป็นเชื้อเพลิง	ไม่รวมค่าก่อสร้าง)

๒

๑๔.	โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการบำาบัดเสียด้วยวิธีการและเทคโนโลยี
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

๒

๑๕.	โครงการพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการควบคุมคุณภาพนำ้า	 ๑.๕

๑๖.	โครงการขุดลอกคูคลอง	ที่ตื้นเขินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๙

๑๗.	โครงการทำาความสะอาดคูคลอง ๙
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งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ ๑.๔.๑ เมืองกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับน�้าท่วมทั้งจากน�้าฝน 
น�้าหนุน และน�้าหลาก

๑.	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายนำ้าขนาดใหญ่ ๖,๑๙๒.๙๐

๒.	จัดสร้าง	ปรับปรุง	เสริมความแข็งแรงแนวป้องกันนำ้าท่วมริมแม่นำ้า
เจ้าพระยา

๑๕๕.๕๕

๓.	ปรับปรุงคลองสายหลัก ๓,๓๑๙.๐๐

๔.	ปรับปรุงท่อระบายนำ้าในถนนสายหลัก ๘๔.๓๓

๕.	จัดหาและก่อสร้างแก้มลิง ๒๑๐.๐๐

๖.	ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบังคับนำ้า ๓๗๐.๔๐

๗.	เสริมระบบเฝ้าระวังให้ครบถ้วน ๘.๐๐

๘.	เสริมระบบบริหารจัดการให้ครบถ้วน ๓๔.๐๑

๙.	นำาเสนอข้อมูลสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ๕.๐๐

รวมเป็นเงิน ๑๐,๔๓๓.๙๓ 

แผนการลงทุนของหน่วยงาน
โครงการลงทุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑.	 ฟื ้นฟูระบบคลองเวนิสตะวันออกเพื่อการระบายนำ้าและรองรับนำ้าหนุน	 
นำ้าหลาก
-	ก่อสร้างเขื่อนกันดิน	ค.ส.ล.	(ร้อยละ	๓๐	ของ	๒๑๓	คลองหลัก)	ที่	-๓.๐๐	
ม.รทก.	พร้อมการขุดรอก
-	ก่อสร้างทางเดนิและทางจกัรยานพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างเขือ่นกนัดนิ	ค.ส.ล.
(ร้อยละ	๓๐	ของ	๒๑๓	คลองหลัก)

๑๐,๙๒๐.๕๖

๒.	ปรับปรุงคลองสายหลัก ๓,๓๑๙.๐๐

๓.	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายนำ้าขนาดใหญ่ ๖,๑๙๒.๙๐

รวมเป็นเงิน ๒๐,๔๑๒.๔๖

77สำ นักการระบายน้ำ 



กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง
จำาแนกตามประเภทงบประมาณ	(Budget	Classification)

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ภารกิจยุทธศาสตร์	 ๑๐,๔๓๓.๙๓

งบลงทุน ๒๐,๔๑๒.๔๖

รวมทั้งสิ้น ๓๐,๘๔๖.๓๙

78 มหานคร
    แห่งเอเชีย



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

สำ นักสิ่งแวดล้อม

79สำ นักสิ่งแวดล้อม



80 มหานคร
    แห่งเอเชีย



วิสัยทัศน์
จัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีความร่มรื่น	 สะอาด	 และมี 
สิ่งแวดล้อมที่ดี

ภารกิจพื้นฐานและผลส�าเร็จหลัก
ภารกิจพื้นฐาน	๑	:	จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ผลสำาเร็จหลัก	๑	 -	 ถนน	พื้นที่สัญจร	ไม่สกปรกรกรุงรัง	แม่นำ้า	คู	คลอง	มีความสะอาด
ปราศจากขยะและวัชพืช

ผลสำาเร็จหลัก	๒	 -	 ขยะตามบ้าน	 สถานประกอบการ	 สถานที่ราชการ	 ถังขยะริมถนน	 
จุดจัดเก็บ	ได้รับการจัดเก็บอย่างทั่วถึงและสมำ่าเสมอ	ไม่มีขยะตกค้าง

ผลสำาเร็จหลัก	๓	 -	 ขยะมูลฝอย	ขยะอันตราย	ขยะติดเชื้อ	สิ่งปฏิกูลและไขมัน	ได้รับการ
กำาจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลสำาเร็จหลัก	๔	 -	 ขยะมปีรมิาณลดลง	และได้รับการจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพมากข้ึน	
(ศึกษาวิจัยองค์ประกอบของขยะ)

ภารกิจพื้นฐาน	๒	:	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลสำาเร็จหลัก	๕	 -	 กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศและเสียง	 ที่เอื้ออำานวยต่อการใช ้

ชีวิตในเมืองอย่างมีคุณภาพ	
ผลสำาเร็จหลัก	๖	 -	 ประชาชนมสีวนสาธารณะสำาหรับใช้ในการพกัผ่อนหย่อนใจ	ออกกำาลังกาย 

หรือทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ผลสำาเร็จหลัก	๗	 -	 กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่สีเขียวในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับจำานวน
ประชากร	มีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น	น่าประทับใจ

ผลสำาเร็จหลัก	๘	 -	 พันธุกรรมพืชได้รับการอนุรักษ์เพ่ือดำารงไว้ซึ่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ภารกิจพื้นฐาน	๓	:	ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
ผลสำาเร็จหลัก	๙	 -	 กรุงเทพมหานครสามารถดำาเนินการพัฒนาระบบกำาจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล	 และสวนสาธารณะได้	 ตามแผนการลงทุนระยะยาวและ 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ภารกิจพื้นฐาน	๔	:	นโยบายและบริหารจัดการ
ผลสำาเร็จหลัก	๑๐	-	 นโยบายและการบรหิารงานส่วนกลางสามารถสนบัสนนุให้การดำาเนินงาน

ของสำานักโดยองค์รวม	ประสบความสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)
เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๑.๑	ปลอดมลพิษ

เป้าประสงค์	๑.๑.๒	กรงุเทพมหานครมกีารลดและควบคมุปรมิาณมลูฝอยทีแ่หล่งกำาเนิด	และ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย	 ตั้งแต่แหล่งกำาเนิดจนถึงการกำาจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
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เป้าประสงค์	๑.๑.๓	กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศและเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาตร์ที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๒.๒	มีพื้นที่สาธารณะ	พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าประสงค์	๒.๒.๑	ปรมิาณพืน้ทีส่เีขยีวเพ่ือรกัษาสภาพแวดล้อมทีด่ขีองเมอืงกรุงเทพมหานคร
เพิม่ขึน้	และประชาชนสามารถเข้าถงึพ้ืนทีส่เีขยีวในรปูแบบสวนสาธารณะ
หลักได้ในระยะทางไม่เกิน	๕	กม.

ภารกิจพื้นฐาน ความเชื่อมโยง

จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เชื่อมโยงกับ	เป้าประสงค์	ข้อ	๑.๑.๒

กรุง เทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที ่
แหล่งกำาเนดิ	และเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการมลูฝอยตัง้แต่แหล่ง
กำาเนิดจนถึงการกำาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เชื่อมโยงกับ	 เป้าประสงค์	ข้อ	๑.๑.๓	
และ	๒.๒.๑

๑.	 กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมทุกเขตพื้นที่
ในรปูแบบและการใช้ประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนั	เพือ่ให้กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองสีเขียวที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน	 ซึ่งจะส่งเสริมให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีขึ้น
๒.	 กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อบริการในรูปแบบสวน
สาธารณะ	เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ	ออกกำาลังกาย	และกิจกรรม
นนัทนาการทีส่วนหย่อมกระจายครอบคลมุทัว่พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
เชื่อมโยงกับ	เป้าประสงค์	ข้อ	๑.๑.๒

กรงุเทพมหานครสามารถดำาเนนิการพฒันาระบบกำาจดัขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล	และสวนสาธารณะ	ได้ตามแผนการลงทุนระยะยาว
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

การจัดการมูลฝอยและของเสีย
อันตราย
๑.	ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น
๒.	ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครไม่มีประสิทธิภาพ
เพยีงพอในการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง

๑.	จำานวนประชากรในกรุงเทพฯ	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	ประกอบ
กับวิถีชีวิตและรูปแบบการใช้ทรัพยากรที่ฟุ ่มเฟือยส่งผลให้
ปริมาณมูลฝอยมีแนวโน้มปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น
๒.		ไม่มพ้ืีนทีท่ีเ่หมาะสมสำาหรบัการก่อสร้างระบบกำาจดัมลูฝอย
๓.	 ทางเลือกในการกำาจัดขยะท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เช่น	
เตาเผาปลอดมลพิษทางอากาศ	 ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซ่ึงมี
ต้นทุนสูงและมีค่าใช้จ่ายในการบำารุงและดูแลรักษาระบบ
๔.	 ขาดการวางแผนและการดำาเนินงานการจัดการมูลฝอย 
แบบครบวงจร
๕.	ขาดการสร้างความตระหนักและการรณรงค์การใช้จัดการ
ขยะตั้งแต่ในระดับครัวเรือนจนถึงชุมชน
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

คุณภาพอากาศและเสียง
๑.	สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก	
PM	๑๐	PM	๒.๕	ก๊าซโอโซน	และ
เบนซิน	มีปริมาณสูงกว่ามาตรฐาน	
และไม่ได้รับการแก้ไขจะทวีความ
รุนแรงมากขึ้น

๑.	การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศไม่ครอบคลุมพื้นที	่ 
ส่งผลต่อการประเมินสถานการณ์	 และการกำาหนดมาตรการ
ในการป้องกัน	แก้ไข	และลดผลกระทบจากแหล่งกำาเนิด
๒.	จำานวนรถยนต์ส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้น
๓.	มาตรฐานและการให้บริการขนส่งมวลชนท่ียังไม่มี
ประสิทธิภาพ	 และคุณภาพเพียงพอ	 ที่จะดึงดูดให้ประชาชน 
หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน
๔.	การรณรงค์การใช้พลังงานสะอาดและการใช้จกัรยานยงัไม่
เป็นรูปธรรม	เช่น	การกำาหนดช่องทางจักรยาน
๕.	ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง /
ติดตาม	 ตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง	 ประชาชน 
ส่วนใหญ่ยังคงเคยชินกับการเป็นผู้คอยรับบริการที่ขาดความ
ตระหนกัตืน่ตวักระตอืรอืร้นและจติสาธารณะ	ในการมส่ีวนร่วม
ในการดูแลรักษาคุณภาพอากาศซ่ึงต้องใช้เวลาและกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง

พื้นที่สีเขียว
๑.	 กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ีสีเขียว
น้อย
๒.	 การกระจายตัวของพื้นที่สีเขียว
ในลักษณะสวนสาธารณะสำาหรับ
กิจกรรมสันทนาการของประชาชน
ไม่สามารถให้บริการได้ทั่วทุกเขต
พื้นที่
๓.	พื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งดูดซับ
มลพษิมไีม่เพยีงพอและไม่กระจายตวั

๑.	ฝ่ายบริหารระดบัสงูของกรงุเทพมหานครให้ความสำาคญักบั
การพัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทีด่ขีึน้	จงึกำาหนดให้พืน้ทีส่เีขยีวเป็นนโยบายเร่งด่วน
และมีแผนแม่บทในการพัฒนาเพิ่มขึ้น
๒.	ในการดำาเนินการจัดหาและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว	 ขาดการ
วางแผนและการพัฒนาที่ชัดเจนและครอบคลุมถึงสิ่งอำานวย
ความสะดวกอืน่	ๆ 	รวมทัง้เกดิความไม่ยัง่ยนืในการพฒันาพ้ืนที่	
เช่น	 การได้มาซ่ึงพื้นที่ที่จะนำาไปใช้พัฒนาเป็นพื้นท่ีสีเขียวที่
เหมาะสม	 มาจากการเช่าพื้นท่ีของหน่วยงานอื่น	 หรือภาค
เอกชน	หรอืการสร้างพืน้ทีส่เีขยีวทีป่ระชาชนไม่สามารถเข้าถงึได้	
เป็นต้น
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แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เป้าประสงค ์/ กลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่
แหล่งก�าเนิด และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย ตั้งแต่แหล่งก�าเนิดจนถึงการก�าจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกที่แหล่งกำาเนิดเพิ่มขึ้น	
เมื่อเทียบกับปี	พ.ศ.	๒๕๕๖

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๒๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพิ่มขึ้น	เมื่อเทียบกับปี	พ.ศ.	๒๕๕๖

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๑.๒.๑	เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ 
แหล่งกำาเนิดตามหลัก	๓RS
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกที่แหล่งกำาเนิดเพิ่มขึ้น	เมื่อเทียบ
กับปี	พ.ศ.	๒๕๕๖

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๒๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี	๒๕๕๖ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๕

กลยุทธ์	(Action)	๑.๑.๒.๒	เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของภาครัฐ	
เอกชน	และประชาชน	ในการจัดการมูลฝอย
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละจำานวนชุมชนที่มีการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน	(CBM)	 
เพิ่มขึ้น	เมื่อเทียบกับปี	พ.ศ.	๒๕๕๖

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๕

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละจำานวนหน่วยงาน / องค์กรของภาครัฐ	เอกชน	มีการ
จัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้น	เมื่อเทียบกับปี	พ.ศ.	๒๕๕๖

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๕

กลยุทธ์	(Action)	๑.๑.๒.๓	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย 
จากแหล่งกำาเนิด
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถคัดแยกได้จาก 
แหล่งกำาเนิด	(บ้านเรือน)	

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๒๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๑.๒.๔	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์	
(e-waste)			
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำากลับมา
รีไซเคิลเพิ่มขึ้น	

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๒๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๑.๒.๕	เพิ่มประสิทธิภาพการกำาจัดมูลฝอย	 
ด้วยการแปรรูปนำากลับมาใช้ประโยชน์
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของมูลฝอย	ที่นำามาบำาบัด	แล้วกลับไปใช้ประโยชน์ 
ที่ศูนย์กำาจัดมูลฝอยฯ	เพิ่มขึ้น	

ร้อยละ	๑๐๐
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๑.๒.๖	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการมูลฝอย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอย 
ของกรุงเทพมหานคร	เมื่อเทียบกับปี	พ.ศ.	๒๕๕๖

	ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๘๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศและเสียงอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของจำานวนข้อมูลคุณภาพอากาศ	ที่มีการตรวจวัด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๘๕

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของจำานวนข้อมูลระดับเสียง	ที่มีการตรวจวัด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๘๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๑.๓.๑	เฝ้าระวังปริมาณมลพิษในอากาศและระดับเสียง
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของจำานวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัด ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	๘๕

กลยุทธ์	(Action)	๑.๑.๓.๒	เฝ้าระวังระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของจำานวนข้อมูลระดับเสียงที่มีการตรวจวัด ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	๘๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของการตรวจวัดระดับเสียงของยานพาหนะ	ที่สัญจรใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	เทียบกับจำานวนที่วัดทั้งหมด

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๙๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศและเสียง	อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกับยานพาหนะที่รับการตรวจวัดทั้งหมด

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๗๕

เป้าประสงค์ (Objective) ๒.๒.๑ ปริมาณพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของ 
เมืองกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น และประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวในรูปแบบ 
สวนสาธารณะหลักได้ในระยะทางไม่เกิน ๕ กม.

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของ
กรุงเทพมหานคร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๑๓

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สวนสาธารณะหลัก 
ระยะทางไม่เกิน	๕	กิโลเมตร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๒๕

กลยุทธ์	(Action)	๒.๒.๑.๑	คุ้มครองและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว	 
เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละพื้นที่สีเขียวที่ได้รับการคุ้มครองและอนุรักษ์	เพื่อรักษา 
สภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๑๓
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

กลยุทธ์	(Action)	๒.๒.๑.๒	เพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพของพื้นที่สีเขียวเพื่อ
รกัษาสภาพแวดล้อมทีด่	ีและเพิม่คณุภาพชวีติท่ีดขีึน้ของชาวกรงุเทพฯ
(ตัวชี้วัด)	จำานวนพื้นที่ที่จะนำาไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ / สวนหย่อมแต่ละปี
(แห่ง)

มากกว่า	๒๐	แห่ง

(ตัวชี้วัด)	สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในรูปแบบสวนสาธารณะ / 
สวนหย่อม๑(คน / ตร.ม.)

ไม่น้อยกว่า	๖

(ตัวชี้วัด)	ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ 
และการบริหารจัดการของพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลัก

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๘๐

ภารกิจยุทธศาสตร์ : จ�าแนกตามโครงการ

งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งก�าเนิด  
และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย ตั้งแต่แหล่งก�าเนิดจนถึงการก�าจัด อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ

โครงการพัฒนาและกำาหนดรูปแบบการจัดการมูลฝอยครบวงจร	ทั้งใน 
ระยะสั้น	ปานกลาง	และยาว

๙

โครงการประชาสัมพันธ์	และรณรงค์การลดคัดแยกมูลฝอย	ตามหลักการ
จัดการทรัพยากรด้วยหลัก	๓Rs

๓๐

โครงการธนาคารขยะ	ที่ชุมชนจัดตั้งและบริหารเอง ๙

โครงการส่งเสริมและร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิด ๑๐

โครงการพัฒนาและปรับรูปแบบการดำาเนินชีวิตของประชาชน	ในพื้นที่
เกษตรกรรม

๙

โครงการสร้างความตระหนักและจิตสำานึก	ในการลดการเกิดมูลฝอย	 
และทิ้งขยะให้ถูกที่ในทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

๑๘

โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย ๒๐

โครงการเพิ่มจุดทิ้งของเสียอันตราย	ที่มีความปลอดภัย	ให้ครอบคลุมพื้นที่
กรุงเทพฯ

๑๐

โครงการคัดแยกมูลฝอยในสถานที่พักอาศัย	ประเภทอาคารชุด	หอพัก	หมู่บ้าน
จัดสรร	ฯลฯ

๑๐๐

โครงการรณรงค์การใช้ซำ้า	(Reuse) ๑๘

๑สวนสาธารณะ / สวนหย่อม หมายถึง พื้นที่สีเขียวที่อยู่ในรูปสวนสาธารณะ ยกเว้นพื้นที่สวนถนนและสวนเฉพาะทาง
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งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

โครงการ	“ตาวิเศษ	รุ่นเยาว์	รักษาสิ่งแวดล้อม”	ในโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร

๑๐๐

เป้าประสงค์ ๒.๒.๑ ปรมิาณพ้ืนทีส่เีขียวเพือ่รกัษาสภาพแวดล้อมทีด่ขีองเมอืงกรงุเทพมหานคร
เพิม่ขึน้ และประชาชนสามารถเข้าถงึพืน้ท่ีสเีขยีว ในรปูแบบสวนสาธารณะหลกั ได้ในระยะทาง 
ไม่เกิน ๕ กม.

๑.	โครงการสำารวจและประเมนิศกัยภาพ	ในการพฒันาพืน้ท่ีทีใ่ช้สร้าง	เป็นพืน้ที่
สีเขียว

๙

๒.	โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว	(กรณีที่ราชพัสดุ)	 ๙

๓.	โครงการพัฒนาพื้นที่ว่าง	ให้เป็นสวนหย่อม / สวนสาธารณะ ๑๕

๔.	โครงการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่สีเขียว	ในรูปแบบสวนป่าของประชาชน/
สวนผลไม้

๑๕

๕.	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้และระบบนิเวศ	ในสวนสาธารณะ ๖

๖.	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในพื้นที่เมือง

๙

๗.	โครงการออกแบบและก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	ที่ต้องมี
พื้นที่สีเขียว	(เช่น	ถนนที่ต้องมีสวนถนน / ต้นไม้	เป็นต้น)

๑๕

๘.	โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ทั่วกรุงเทพฯ	(Big	Tree) ๐.๔๕

๙.	โครงการสร้างภาคี	เครือข่ายอนุรักษ์ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
ในพื้นที่

๐.๔๕

๑๐.	โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ๓

๑๒.	โครงการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน	ในการเพิ่มพื้นที่ 
สีเขียวในรูปแบบสวน	เช่น	สิ่งก่อสร้างแนวตั้ง	ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

๓

๑๓.	โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ	เอกชน	และ
ชุมชน	ในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะอย่างถาวร

๓

๑๔.	โครงการสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนหย่อม	ในแต่ละ
ชุมชนและบริหารจัดการโดยชุมชน

๖

รวมเป็นเงิน ๑,๒๗๒
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แผนการลงทุนของหน่วยงาน
โครงการลงทุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑.	โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วยพลังขยะ	ขนาด	๕๐๐	ตัน	ต่อวัน ๙๐๐

๒.	โครงการก่อสร้างแปรรูปขยะมูลฝอยขนาด	๕๐๐	ตัน	ต่อวัน ๙๐๐

๓.	โครงการจัดตั้งศูนย์รวบรวมขยะ ๕๐

๔.	โครงการสร้างสวนสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ด้านระบบนิเวศ	
๑	กลุ่มเขตพื้นที่	๑	สวน

๗

๕.	โครงการสร้างสวนสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	
๑	กลุ่มเขตพื้นที่	๑	สวน

๗

๖.	โครงการสร้างพื้นที่สำาหรับสัตว์เลี้ยงในสวนสาธารณะ ๑.๕

๗.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร	ให้เป็น
พื้นที่สีเขียว	ที่ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้

๖

๘.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมแม่นำ้าและคลองสายหลัก ๖

๙.	โครงการสร้างส่ิงอำานวยความสะดวกและสาธารณปูโภค	ในสวนสาธารณะหลกั ๙

รวมทั้งสิ้น ๓๙๕

กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง
จำาแนกตามประเภทงบประมาณ	(Budget	Classification)

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ภารกิจยุทธศาสตร์	 ๑,๒๗๒

งบลงทุน ๑,๘๘๖.๕

รวมทั้งสิ้น ๓,๑๕๘.๕
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แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

สำ นักวัฒนธรรม
กีฬาและการท่องเที่ยว
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วิสัยทัศน์
	 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานครด้วยกีฬา	ดำารงไว้ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์
และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม	 และนำากรุงเทพมหานคร	 สู่การเป็นมหานครด้านการท่องเท่ียว 
ระดับโลก

ภารกิจพื้นฐานและผลส�าเร็จหลัก
ภารกิจพื้นฐาน	๑	:	ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรรม

ผลสำาเร็จหลัก	๑	-	 ประชาชนมีโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิต	 และตระหนักถึง	 คุณค่า 
ทางศลิปวฒันธรรมอนัด	ีและคงไว้ซึง่ค่านยิม	เอกลกัษณ์ความเป็นไทย	และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภารกิจพื้นฐาน	๒	:	นันทนาการและการกีฬา
ผลสำาเร็จหลัก	๒	-	ประชาชนใช้ชีวติในเมืองอย่างมีคณุภาพ	มีสถานท่ีสำาหรับออกกำาลงักาย	

ได้เล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้เรียนรู้กิจกรรมนันทนาการ	 และฝึกทักษะ
กีฬาตามความสนใจ

ผลสำาเร็จหลัก	๓	-	 ประชาชนมีโอกาสออกมาใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานรื่นเริง	 อันเป็นการ
เสรมิสร้างความรูส้กึและภาพลกัษณ์ของกรงุเทพมหานครในฐานะเมอืงหลวง

ผลสำาเร็จหลัก	๔	-	 เด็กและเยาวชนมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้นอกระบบ
โรงเรียน	 มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู ้	 แสดงออก	 เพิ่มพูนทักษะ	
กระบวนการคิด	 และประสบการณ์จากการใช้เวลาว่างในการพบปะ
สังสรรค์	และทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ผลสำาเร็จหลัก	๕	-	 ประชาชนมแีหล่งค้นคว้าเรยีนรู	้สามารถแสวงหาข้อมลู	ข่าวสาร	และ
ความรู้ต่าง	ๆ	ได้ตามอัธยาศัย

ภารกิจพื้นฐาน	๓	:	พัฒนาความเป็นเลิศทางการกีฬา
ผลสำาเร็จหลัก	๖	-	กรุงเทพมหานคร	มีชื่อเสียงและความเป็นเลิศ	ทางการกีฬา	มีนักกีฬา

ที่มีความพร้อมทางกายภาพ	 และมีขีดความสามารถเป็นตัวแทนในการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง	ๆ

ภารกิจพื้นฐาน	๔	:	ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ผลสำาเร็จหลัก	๗	-	อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและเชื่อมโยง

กับการพัฒนาในด้านต่าง	ๆ	สามารถสร้างโอกาส	ในการประกอบธุรกิจ
ให้แก่ประชาชน

ภารกิจพื้นฐาน	๕	:	ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
ผลสำาเร็จหลัก	๘	-	 กรุงเทพมหานครสามารถดำาเนินโครงการลงทุนก่อสร้างอาคาร 

สำาหรบัใช้ในงานวฒันธรรม	นนัทนาการ	การกฬีา	การท่องเทีย่ว	ได้ตาม
แผนการลงทุนระยะยาวและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
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ภารกิจพื้นฐาน	๖	:	นโยบายและบริหารจัดการ	และสนับสนุน	การจัดการสอน
ผลสำาเร็จหลัก	๙	 -	นโยบายและการบรหิารงานส่วนกลาง	สามารถสนบัสนนุ	ให้การดำาเนนิงาน

ของสำานักโดยองค์รวม	ประสบความสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลสำาเร็จหลัก	๑๐	-	 นักเรียนในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร	 หลักสูตรโรงเรียนกีฬาและ

โรงเรียนดนตรี	ได้รับการสอนตามหลักสูตรที่กำาหนด

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)
เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๑.๖	ปลอดโรคคนเมือง	อาหารปลอดภัย

เป้าประสงค์	๑.๖.๗	 พัฒนาและส ่งเสริมวิถีชีวิตและพฤติกรรมการออกกำา ลังกาย 
ของคนกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครส�าหรับทุกคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	๓.๓	การศึกษาสำาหรับทุกคน

เป้าประสงค์	๓.๓.๓	 การศึกษาที่จัดโดย	กทม.	เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๓.๔	สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าประสงค์	๓.๔.๑	 สร้างโอกาส / พ้ืนที่ให้เกิดการแสดงตัวของกลุ ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ	 
สู่สังคมสาธารณะในหลากหลายรูปแบบและช่องทาง

เป้าประสงค์	๓.๔.๒	 มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองกรุงเทพฯ	ในรูปแบบต่าง	ๆ
เป้าประสงค์	๓.๔.๓	 พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการดำาเนินงานด้านวัฒนธรรม
เป้าประสงค์	๓.๔.๔	 วางแนวทางสนับสนุนและแผนด้านวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๖.๓	ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าประสงค	์๖.๓.๑	 ดำารงรักษาการเป็นเมืองจุดหมายปลายทาง	 ของนักท่องเที่ยว 
อันดับต้น	ๆ	ของโลกไว้ตลอดไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๖.๔	ศูนย์กลางธุรกิจตามฐานนวัตกรรม - วัฒนธรรม
เป้าประสงค์	๖.๔.๑	 สนับสนุนให้เกิดสิ่งอำานวยความสะดวก	 เพื่อรองรับการจัดงานแสดง 

ผลงานกลุ่มธุรกิจ	ตามฐานนวัตกรรม - วัฒนธรรม
ประเด็นยทุธศาสตร์ย่อย	๖.๕	ศนูย์กลางการจดัประชมุ	นทิรรศการ	และศนูย์รวมการจดัตัง้สำานกังาน

เป้าประสงค์	๖.๕.๑	 สนับสนุนให้เกิดการจัดหาพื้นที่และส่ิงอำานวยความสะดวก	 สำาหรับ 
จัดประชุม	นิทรรศการ	และการแสดงสินค้า
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

๑.	 ขาดนโยบาย	 แนวทางและแผน	
ตลอดจนระบบข้อมูล	 ท่ีเป็นระบบ 
ในงานด้านวัฒนธรรม

๑.	 นโยบายและการสนบัสนนุงานด้านวฒันธรรมมน้ีอย	และมอง
ประเด็นงานด้านวัฒนธรรมเป็นประเด็นรอง	ไม่มีนโยบายเชิงรุก
เกีย่วกบังานด้านวฒันธรรม	และกรงุเทพมหานครยังไม่มีการจดัทำา
แผนแม่บทในด้านงานวัฒนธรรม
๒.	 หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องไม ่ เคยมีการเก็บรวบรวมข ้อมูล 
ด้านวัฒนธรรมที่ชัดเจน	 ทำาให้ขาดสารสนเทศในงานด้าน
วัฒนธรรมในหลากหลายมิติ	 อาทิ	 ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของเมืองทิศทางแนวโน้ม	 ความเปล่ียนแปลงทาง
วัฒนธรรม

ภารกิจพื้นฐาน ความเชื่อมโยง

ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
เชื่อมโยงกับ	เป้าประสงค์	
ข้อ	๓.๓.๑,	๓.๔.๑	ถึง	๓.๔.๔

๑.		กรงุเทพมหานคร	ต้องให้ความสำาคญัแก่กลุม่วฒันธรรมต่าง	ๆ  
อย่างเสมอภาค	 เท่าเทียม	 รวมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกของ 
แต่ละกลุม่วฒันธรรม	มีพืน้ทีใ่นการแสดงตวั	สบืทอด	และเกดิการ
ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการดำาเนินชีวิต	
๒.	 กรุงเทพมหานครต้องมีพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
ทีห่ลากหลาย	ทัง้ในเชงิรปูแบบ	และลกัษณะกจิกรรมในกรงุเทพมหานคร

นันทนาการและการกีฬา
เชื่อมโยงกับ	เป้าประสงค์	ข้อ	๑.๖.๗

กรุงเทพมหานครปลอดโรคคนเมือง	 โดยคน	 กทม.	 มีสุขภาพดี 
ทั้งกายและใจด้วยการออกกำาลังกาย	 เล่นกีฬา	 และประกอบ
กิจกรรมนันทนาการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกับ	เป้าประสงค์	ข้อ	
๖.๓.๑,	๖.๔.๑	และ	๖.๕.๑

เมืองกรุงเทพมหานคร	 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูด 
นักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกมาสู่เมืองกรุงเทพฯ	 สู่จังหวัดต่าง ๆ	 
ของไทย	และสู่เมืองอื่น	ๆ	ในภูมิภาคอาเซียนและในเอเชีย
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

๒.	ชาวกรงุเทพมหานคร	ยงัไม่สามารถ
เข้าถึงพื้นที่	 และเข้าถึงกิจกรรมการ
เรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่
มีประสิทธิภาพ

๑.	 แหล่งเรยีนรูท้ีมี่อยู	่/	ทีจ่ดัตัง้ข้ึน	ไม่ตอบสนองต่อการเป็นการ
เรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย	 ของกรุงเทพมหานคร	
เพราะเนือ้หาของแหล่งเรยีนรูท้ีม่อียู	่ไม่มคีวามทนัสมยั	ไม่สอดคล้อง 
กับสภาพความเป็นจริงของชุมชนและสังคมวัฒนธรรมของชุมชน	
และไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมในการคิดและสร้างสรรค์จาก
สมาชิกในชุมชน
๒.	 ขาดแหล่งเรียนรู้	 หรือพื้นที่ทางวัฒนธรรม	 สำาหรับกลุ่ม
วัฒนธรรมที่หลากหลาย	 และสอดคล ้องกับสถานการณ์ 
ทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน	ของกรุงเทพมหานคร
๓.	 กิจกรรมด้านวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นปัจจบัุนของกรงุเทพมหานคร	
ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมตามวาระและเทศกาลสำาคัญ	 ยังขาดการ
สร้างสรรค์กิจกรรมเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม	 ที่หลากหลาย 
ทั้งในเชิงรูปแบบ	และลักษณะกิจกรรม
๔.	 กรุงเทพมหานคร	 ไม่มีกลไกในการกระตุ้นส่งเสริมให้สมาชิก
ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรม	ของกลุ่มคนที่แตกต่าง
๕.	 สมาชิกของเมือง	 ขาดความเข้าใจ	 และความสามารถ 
ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
๖.	 ขาดการส่งเสริม	 และสร้างพื้นที่	 ให้เกิดการแสดงออก 
ทางวัฒนธรรม	 หรือการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม	 ของคน 
กลุ่มต่าง	ๆ	ที่เปิดกว้าง	และเข้าถึงได้โดยง่าย

อายตุำา่กว่า	๑๘	ปี	การมชีัว่โมงพลศกึษา
ในโรงเรียนน้อย

โรงเรียนใน	 กทม.	 ลดจำานวนชั่วโมงพลศึกษา	 จากสัปดาห์ละ	 
๒	ชั่วโมงเหลือเพียง	๑	ชั่วโมง

นักเรียนชาวกทม.	ออกกำาลังกายน้อย ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำาให้นักเรียนใน	 กทม.	 ให้
ความสำาคัญกับการเล่นเกม	 จาก	 IPAD	 และ	 TABLET	 ทำาให้ 
นักเรียนใน	กทม.	มีแนวโน้มในการออกกำาลังกายที่น้อยลง	

การแข่งขันทางการศึกษา นักเรียนให้ความสำาคัญ	 กับการแข่งขันทางการศึกษา	 ทำาให้
นักเรียนใช้เวลากับการเรียนพิเศษนอกห้องเรียน	มากกว่าการให้
ความสำาคัญกับการออกกำาลังกาย

ลานกฬีาทีอ่ยู่ในโรงเรยีนกทม.	มสีภาพ
ไม่พร้อม

โรงเรียนทุกโรงเรียนใน	กทม.	ถูกจัดว่าเป็นลานกีฬาโดยปริยาย	
แต่เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่น้อย	 จึงทำาให้สภาพของลานกีฬา
ในโรงเรียนใน	 กทม.	 ยังขาดความพร้อม	 ในการให้บริการ	 
กับนักเรียนในโรงเรียน

ช่วงอายุระหว่าง	๑๘-๒๕	ปี

การยกเลิกกีฬายุวชน / เยาวชน	กทม. กทม.	มีการยกเลิกกีฬายุวชน	/	เยาวชน	กทม.	มาระยะเวลาหนึ่ง	
เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการแข่งขันท่ียาวนาน	 ท้ัง ๆ ที่ 
การแข่งขนันี้ได้รับการยอมรับในระดับชาติมาก	 ประกาศนียบัตร
สามารถนำาไปสมัครเข้าศึกษาต่อได้
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ภารกิจพื้นฐาน ความเชื่อมโยง

การยกเลิกกีฬาระดับอุดมศึกษา การแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาถูกยกเลิกไป	 ด้วยเงื่อนไขทางด้าน 
ของเวลาและงบประมาณและถูกแทนที่ด้วย	“มหานครเกมส์”	ซึ่ง
ยังขาดจุดขายที่ชัดเจน

นักเรียนชาว	กทม.	ออกกำาลังกายน้อย ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำาให้นิสิตนักศึกษาใน	กทม.	
ให้ความสำาคัญกับการเล่นเกม	จาก	IPAD	และ	TABLET	ทำาให้
นักเรียนใน	กทม.	มีแนวโน้มในการออกกำาลังกายน้อยลง

วัฒนธรรมการรักสวยรักงามของนิสิต
นักศึกษาชาว	กทม.

ถึงแม้ว่าค่า	 BMI	 จะมีอัตราที่ไม่สูงนักของคนในช่วงอายุน้ี	 แต่
สาเหตุสำาคัญอาจจะเกดิจากการรกัสวยรกังามและใช้วธิอีดอาหาร
และลดอาหาร	(diet)	มากกว่า	คือ	BMI	อาจจะไม่สูง	แต่ไม่ได้
เกิดจากการออกกำาลังกาย	 นอกจากน้ี	 กีฬาว่ายนำ้า	 ยังมีผลให ้
คนว่ายนำา้ผวิคลำา้	จงึทำาให้นสิตินกัศกึษาไม่นยิมกฬีาประเภทนีน้กั	

ช่วงอายุระหว่าง	๒๖-๓๕	ปี

คนทำางานให้ความสำาคัญกับการเริม่ต้น
ชีวิตการทำางาน

ช่วงอายุนี้	 เป็นช่วงเริ่มต้นชีวิตการทำางาน	 ทำาให้ไม่ค่อยมีเวลา 
ในการออกกำาลังกาย	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจต้องทำางานหนัก	ทำาให้เหนื่อย	การใช้เวลาบนท้องถนน
เนื่องจากการจราจรติดขัด	 ประกอบกับที่อยู ่อาศัยอยู่บริเวณ
ชานเมือง	ถ้ามีเวลาก็เลือกที่จะไปสังสรรค์กับเพื่อนมากกว่า

ปัญหาการจราจรติดขัด ช่วงอายุนี้	ซึ่งเป็นวัยทำางาน	ทำาให้ต้องใช้เวลาเดินทางไปทำางาน
และกลับบ้าน	 ช่วงอายุน้ีจึงต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนมาก	 และ
เนือ่งจากเพิง่เป็นวยัทีเ่พิง่เริม่ทำางาน	ทำาให้แนวโน้มของทีพ่กัอาศยั
จะเป็นเขตชานเมืองมากกว่าในเมือง	 เนื่องจากมีราคาท่ีถูกกว่า	 
สิ่งเหล่านี้ทำาให้ชาว	 กทม.	 ในช่วงอายุนี้	 ไม่มีเวลาในการ 
ออกกำาลังกายเท่าที่ควร

ช่วงอายุระหว่าง	๓๕-๖๐	ปี

การไม่ตรวจสุขภาพ ถึงแม้ว่าคนในช่วงอายุนี้จะเป็นช่วงที่ห่วงสุขภาพของตัวเอง 
เป็นอย่างมาก	 เพราะอายุเริ่มมากขึ้น	 จึงไม่มีปัญหาในเรื่องการ
ออกกำาลังกายมากนัก	 แต่กลับไม ่ค ่อยให ้ความสำาคัญกับ 
การตรวจสุขภาพมากนัก	 ทำาให้อาจจะไม่ทราบว่า	 ตัวเองเป็น 
โรคคนเมืองอะไรบ้าง	และควรจะแก้ไขปัญหาโรคเหล่านี้อย่างไร

ช่วงอายุ	๖๐	ปี	ขึ้นไป

การที่ศูนย ์กีฬาและศูนย ์ เยาวชน 
ไม่เปิดการให้บริการในช่วงเช้า

ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่เกษยีณอายกุารทำางานแล้ว	ทำาให้มเีวลาว่างมาก	
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ตื่นเช้า	 ทำาให้มีความต้องการที่ 
จะออกกำาลังกายในยามเช้า	แต่ในปัจจบัุนศนูย์กฬีาและศนูย์เยาวชน
ยังไม่เปิดให้บริการก่อนเวลา	 ๑๐	 นาฬิกา	 ทำาให้ผู้สูงอายุมีช่อง
ทางในการออกกำาลังกายในช่วงเช้าน้อย

การขาดความรู	้ทางด้านการออกกำาลงักาย
อย่างถูกวิธี

เนือ่งจากผูส้งูอายสุ่วนใหญ่และคนพกิาร	มข้ีอจำากดัทางด้านสมรรถนะ
ในการออกกำาลงักาย	ทำาให้ไม่ทราบถงึวธิกีารออกกำาลงักายท่ีถูกวิธี

95สำ นักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว



แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เป้าประสงค ์/ กลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๗ กรุงเทพมหานครปลอดโรคคนเมือง อาทิ โรคอ้วน ไขมัน
ในเลือดสูง โรคหัวใจ และปัญหาสุขภาพจิต โรคเครียด / ซึมเศร้า โดยสามารถแก้ไขได้ด้วย
การออกก�าลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการ

(ตัวชี้วัด)	ดัชนีมวลกาย	BMI	ตามเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับคนอายุ 
ตำ่ากว่า	๑๘	ปี

ร้อยละ	๖๐

(ตัวชี้วัด)	ดัชนีมวลกาย	BMI	ตามเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับคนอายุ 
ระหว่าง	๑๘ - ๒๕	ปี

ร้อยละ	๕๕

(ตัวชี้วัด)	ดัชนีมวลกาย	BMI	ตามเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับคนอายุ 
ระหว่าง	๒๕ - ๓๕	ปี

ร้อยละ	๔๕	

(ตัวชี้วัด)	ดัชนีมวลกาย	BMI	ตามเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับคนอายุ 
ตำ่ากว่า	๓๕ - ๖๐	ปี

ร้อยละ	๓๕

(ตัวชี้วัด)	ดัชนีมวลกาย	BMI	ตามเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับคนอายุ 
มากกว่า	๖๐	ปี	และคนพิการ

ร้อยละ	๓๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละการออกกำาลังกายตามเกณฑ์มาตรฐานเมืองไทยแข็งแรง
ของชาว	กทม.

ร้อยละ	๔๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๗.๑	ส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำาลังกาย 
ของชาวกรุงเทพมหานคร
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของชาว	กทม.	มีดัชนีมวลกาย	(Body	Mass	Index	(BMI)	
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ	๔๕

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของชาว	กทม.	ออกกำาลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง ร้อยละ	๔๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานบริการ	ด้านกีฬา 
ของกรุงเทพมหานครที่ออกกำาลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

ร้อยละ	๗๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของชาว	กทม.	ที่ให้ความสำาคัญกับออกกำาลังกาย	เล่นกฬีา
และประกอบกจิกรรมนนัทนาการ	ว่าเป็นส่วนหนึง่ในวิถชีวีติประจำาวนั

ร้อยละ	๑๕

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬา 
ของกรุงเทพมหานคร	มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ	๑๐

(ตัวชี้วัด)	จำานวนครั้งในการประชาสัมพันธ์	การให้บริการกีฬา 
และนันทนาการของกรุงเทพมหานคร	ต่อปี

๑๕	ครั้ง

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๗.๒	ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา	
ศูนย์เยาวชน	และลานกีฬา
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของศูนย์กีฬา	ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามมาตรฐานกองการกีฬา

ร้อยละ	๑๐๐
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของลานกีฬากรุงเทพมหานครได้รับการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน	ตามมาตรฐานกองการกีฬา

ร้อยละ	๑๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของความสำาเร็จเฉลี่ย	ในการก่อสร้าง / ปรับปรุง 
สถานบริการกีฬาและนันทนาการ

ร้อยละ	๒๕

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของผู้ใช้บริการ	มีความพึงพอใจจากการรับบริการ 
ในสถานบริการ	ด้านการกีฬาและนันทนาการกรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	๗๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของสถานที่จัดนันทนาการ	มีอุปกรณ์	สถานที่ 
และสิ่งอำานวยความสะดวกได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน

ร้อยละ	๖๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๗.๓	พัฒนาบริการ	และจัดกิจกรรมกีฬา 
และนันทนาการให้มีความหลากหลายและตรงความต้องการ
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของความพึงพอใจของชาว	กทม.	ที่มีต่อการจัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการของศูนย์กีฬา	ศูนย์เยาวชน	และลานกีฬา

	 ร้อยละ	๗๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๗.๔	ส่งเสริมการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน	และมวลชน
(ตัวชี้วัด)	จำานวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬา	หรือส่งนักกีฬาตัวแทน
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	 
และ / หรืออาชีพ	ต่อปี

๑๕	ครั้ง

(ตัวชี้วัด)	จำานวนทุนการศึกษาที่	กทม.	มีให้กับนักกีฬาดาวรุ่งของ	กทม. ๑๔	ทุน

(ตัวชี้วัด)	จำานวนครั้งในการจัดกีฬา	ยุวชน	เยาวชน	และประชาชน	กทม. ๑	ครั้ง

กลยุทธ์	(Action)	๑.๖.๗.๕	พัฒนาการบริหารจัดการ	ด้านกีฬา 
และนันทนาการให้มีประสิทธิภาพ
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการ	ทั้งหมด 
ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ / ความชำานาญ	ในการปฏิบัติงาน / ปี

ร้อยละ	๑๐

(ตัวชี้วัด)	จำานวนระเบียบที่ได้รับการปรับให้มีความทันสมัย 
ต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน

๑	ฉบับ

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ	มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการด้านการกีฬาและนันทนาการของ	กทม.

ร้อยละ	๗๐

(ตัวชี้วัด)	จำานวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
ของกรุงเทพมหานคร	เพิ่มขึ้น / ปี

๑,๒๐๐,๐๐๐	คน

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๓.๓ การศึกษาที่จัดโดย กทม. เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ

(ตัวชี้วัด)	โรงเรียนสังกัด	กทม.	มีผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียน 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศใน	๕	รายวิชา	ได้แก่	ภาษาไทย	
คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	สังคมศึกษาฯ	และภาษาอังกฤษ

ร้อยละ	๑๕

กลยุทธ์	(Action)	๓.๓.๓.๑	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ												
(Professional	Development	Program)	แก่บุคลากร 
ของโรงเรียนสังกัด	กทม.

ร้อยละ	๑๐๐
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๔.๑ สร้างโอกาสในหลายรูปแบบและช่องทาง ที่ให้เกิด 
การแสดงตัวของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ สู่สังคม

(ตัวชี้วัด)	จำานวนการแสดงตัว	ของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง	ๆ	สู่สังคมสาธารณะ
ในรูปแบบต่าง	ๆ

เพิ่มขึ้นจากเดิม
อย่างน้อย

ร้อยละ	๑๐	ต่อปี

กลยุทธ์	(Action)	๓.๔.๑.๑	จัดกิจกรรม	เพื่อเปิดพื้นที่	และส่งเสริม
วัฒนธรรมและศิลปะ
(ตัวชี้วัด)	จำานวนพื้นที่	และกิจกรรมทางวัฒนธรรม	สำาหรับการเรียนรู้
วัฒนธรรมในรูปแบบต่าง	ๆ

เพิ่มขึ้นจากเดิม
อย่างน้อย

ร้อยละ	๑๐	ต่อปี

กลยุทธ์	(Action)	๓.๔.๑.๒	สร้างพื้นที่เพื่อนำาเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ในพื้นที่สาธารณะ
(ตัวชี้วัด)	จำานวนลานวัฒนธรรมในสวนสาธารณะ	และกิจกรรมวัฒนธรรม 
ที่จัดแสดง

กลุ่มเขตละ	๑	ลาน	
โดยมีการแสดง
อย่างน้อย	๕๐	

รายการ/ปี/ลาน

กลยุทธ์	(Action)	๓.๔.๑.๓	สร้างพื้นที่รูปแบบใหม่	ในการนำาเสนอ 
กิจกรรมทางวัฒนธรรม	ที่ชาวกรุงเทพมหานคร	สามารถเข้าถึงง่าย	 
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน
(ตัวชี้วัด)	ช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ทาง	Multimedia

เกิดช่อง	Bangkok	
Cultural	Channel	
บนช่องทางเคเบิล

ทีวี	ที่มีอยู่ของ
กรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๔.๒ มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองกรุงเทพฯ 
ในรูปแบบต่าง ๆ

(ตัวชี้วัด)	ชาวกรุงเทพมหานคร	มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม 
เมืองกรุงเทพฯ	ในรูปแบบต่าง	ๆ

ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๓.๔.๒.๑	พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมเมืองกรุงเทพมหานคร
(ตัวชี้วัด)	อัตราจำานวนผู้เข้ารับบริการในแหล่งเรียนรู้	และความพึงพอใจ

เพิ่มขึ้นจากเดิม
อย่างน้อย

ร้อยละ	๑๐	ต่อปี	
และมีระดับความ

พึงพอใจเฉลี่ย	
ร้อยละ	๗๕

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๔.๓ พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการด�าเนินงานด้านวัฒนธรรม

(ตัวชี้วัด)	จำานวนข้อมูล	กลุ่ม / ชุมชนวัฒนธรรม	ที่ได้รับการรวบรวม 
เพื่อการจัดทำาฐานข้อมูล	เพื่อการดำาเนินงานด้านวัฒนธรรม

ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๓.๔.๓.๑	สำารวจรวบรวมข้อมูล	กลุ่ม / ชุมชนวัฒนธรรม	
และจัดทำาระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรม	และศูนย์ข้อมูล
(ตัวชี้วัด)	จำานวนแหล่งข้อมูลที่ได้รับการรวบรวมและใช้ประโยชน์ ร้อยละ	๓๐
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เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๔.๔ วางแนวทางสนับสนุนงานและแผนด้านวัฒนธรรม

(ตัวชี้วัด)	ความพึงพอใจ	ต่อแนวทางการสนับสนุนงาน	และ 
แผนด้านวัฒนธรรม

	 ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๓.๔.๔.๑	สนับสนุนแนวทางการพัฒนางานด้านวัฒนธรรม
(ตัวชี้วัด)	อัตราการตอบรับ	และความพึงพอใจต่อแนวทางการสนับสนุน 
ของคณะผู้เชี่ยวชาญ

	 ร้อยละ	๓๐

(ตัวชี้วัด)	จำานวนกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมระดับเขต											 กลุ่มเขตละ	 
๑	เครือข่าย

เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๓.๑ ด�ารงรักษาการ เป็นเมืองจุดหมายปลายทาง 
ของนักท่องเที่ยว อันดับต้น ๆ ของโลกไว้ตลอดไป

(ตัวชี้วัด)	เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว อันดับที่	๑-๓	
ของโลก

(ตัวชี้วัด)	จำานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศของเมืองกรุงเทพฯ ๒๑.๓	
ล้านคน/วัน/ปี

(ตัวชี้วัด)	รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	ของชาวกรุงเทพฯ 
(ร้อยละ	ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมของกรุงเทพมหานคร)

ร้อยละ	๕.๘๖

กลยุทธ์	(Action)	๖.๓.๑.๑	พัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพมหานคร	
ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	มากยิ่งขึ้น
(ตัวชี้วัด)	กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ	รู้จัก	“Bangkok	Smile”	และ
ให้การยอมรับว่าเป็น	Brand	ที่บ่งบอกถึงบริการด้านการท่องเที่ยว 
ที่มีคุณภาพระดับโลก	และสามารถเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 
ยอดนิยมของเมืองกรุงเทพฯ	ได้อย่างถูกต้อง

ร้อยละ	๖๐

กลยุทธ์	(Action)	๖.๓.๑.๒	ยกระดับคุณภาพบริการด้านการท่องเที่ยว 
เมืองกรุงเทพมหานคร	สู่ระดับโลก
(ตัวชี้วัด)	นักท่องเที่ยวมีความประทับใจ	พึงพอใจในบริการ	 
ของแหล่งท่องเที่ยว	ในระดับสูง-สูงมาก

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๗๐

กลยุทธ์	(Action)	๖.๓.๑.๓	ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่	ๆ 
เพิ่มขึ้น
(ตัวชี้วัด)	ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวรายใหม่ในย่านแหล่งวัฒนธรรม

เพิ่มขึ้น
จำานวนไม่น้อยกว่า	

๑๐๐	ราย

(ตัวชี้วัด)	การจ้างงานในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ทั้งทางตรง
และทางอ้อม

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	
๒,๐๐๐	คน

(ตัวชี้วัด)	นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่	ๆ	และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซำ้า	มีจำานวน 
เพิ่มขึ้น	และใช้เวลาในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย	๒	เท่า
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(ตัวชี้วัด)	ชาวกรุงเทพฯ	มีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ	๑๐	ต่อปี

กลยุทธ์	(Action)	๖.๓.๑.๔	เพิ่มช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวนานาชาติ
(ตัวชี้วัด)	นักท่องเที่ยวใช้	Application	และพึงพอใจในบริการ	Application	
ข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ	(Bangkok	Smile	Application)	 
ในระดับสูง-สูงมาก

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ	๗๐

(ตัวชี้วัด)	เมืองกรุงเทพฯ	ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าเที่ยว	และ 
เป็นจุดหมายปลายทาง

อันดับที่	๑-๓	ของ
นักท่องเที่ยวทั่วโลก

กลยุทธ์	(Action)	๖.๓.๑.๕	เพิ่มศักยภาพกองการท่องเที่ยว	กทม.
(ตัวชี้วัด)	โครงการและมาตรการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยว	ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ	และนำาไปปฏิบัติ	จนประสบผลสำาเร็จตามที่กำาหนด

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ	๘๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๔.๑ สนับสนุนให้เกิดสิ่งอ�านวยความสะดวก เพื่อรองรับ 
การจัดงานแสดงผลงานกลุ่มธุรกิจตามฐานนวัตกรรม-วัฒนธรรม

(ตัวชี้วัด)	ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ	เข้าร่วมงานแสดงผลงานกลุ่มธุรกิจ 
ตามฐานนวัตกรรม-วัฒนธรรม

ร้อยละ	๑๐

(ตัวชี้วัด)	ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ	ที่เกี่ยวข้องกับตลาดแฟชั่น	และ 
เครื่องประดับนานาชาติเข้าร่วมการจัดแสดงผลงาน

ร้อยละ	๑๐

กลยุทธ์	(Action)	๖.๔.๑.๑	สนับสนุน	ประสานงาน	ให้เกิดการใช้และพัฒนา
สินค้าและบริการในกลุ่มธุรกิจตามฐานนวัตกรรม-วัฒนธรรม
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของผลงาน	ในกลุ่มธุรกิจตามฐานนวัตกรรม-วัฒนธรรม	 
ที่จัดแสดง	ได้รับการใช้อย่างเป็นรูปธรรม

	 ร้อยละ	๔๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๕.๑ สนับสนุนให้เกิดการจัดหาพื้นที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก
ส�าหรับจัดประชุม นิทรรศการ และการแสดงสินค้า

(ตัวชี้วัด)	พื้นที่	และสิ่งอำานวยความสะดวก	สำาหรับการจัดตั้งสำานักงาน	ระดับ
ภูมิภาคขององค์การระหว่างประเทศ	และธุรกิจนานาชาติ	ได้รับการจัดการ 
อย่างเหมาะสม

เพิ่มขึ้นร้อยละ	๕

(ตัวชี้วัด)	พื้นที่และสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับจัดประชุม	นิทรรศการ	และ 
การแสดงสินค้า

เพิ่มขึ้นร้อยละ	๕

กลยุทธ์	(Action)	๖.๕.๑.๑	ประสานงานและสนับสนุน	ให้มีการปรับปรุงเกณฑ์
และข้อบงัคบัต่าง	ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัประชมุ	โดยมกีรงุเทพมหานคร	เป็นศนูย์กลาง
(ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาในการขออนุญาตจัดตั้งสำานักงานและการขอจัดประชุม	
นิทรรศการ	และการจัดแสดงสินค้าลดลง

ไม่เกิน	๓๐	วัน

กลยุทธ์	(Action)	๖.๕.๑.๒	ประสานงานและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร 
เป็นศูนย์กลางของ	เมืองในการจัดประชุม	ในระดับภูมิภาค
(ตัวชี้วัด)	อันดับของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองจัดประชุม	นิทรรศการ	เมื่อเทียบ
กับประเทศในโลก

	 ๑	ใน	๔๐
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กลยุทธ์	(Action)	๖.๕.๑.๓	ประสานงานและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร 
เป็นศูนย์กลางของ	เมืองในการจัดประชุม	ในระดับโลก
(ตวัช้ีวดั)	อันดบัของกรงุเทพมหานคร	เป็นเมืองจดัประชุม	นทิรรศการ	เม่ือเทยีบ
กับประเทศในโลก

	 ๑	ใน	๔๐

ภารกิจยุทธศาสตร์ : จ�าแนกตามโครงการ

งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑.๖.๗ พัฒนาและส่งเสริมวิถีชีวิตและพฤติกรรมการออกก�าลังกายของคนกรุงเทพมหานคร

๑.	โครงการปรับปรุงระเบียบค่าตอบแทน	บุคลากรประจำาศูนย์เยาวชน	 
และศูนย์กีฬาในสังกัด	กทม.	ให้ทันสมัย

๐

๒.	โครงการสร้างชมรมและภาคีเครือข่าย	และพันธมิตรด้านกีฬา ๒

๓.	โครงการขยายชั่วโมงพลศึกษา ๐

๔.	โครงการกีฬายุวชน	กทม. ๑๐๐

๕.	โครงการดาวรุ่ง	กทม. ๓๐

๖.	โครงการสร้างภาคีเครือข่าย	ในระดับอุดมศึกษา ๒

๗.	โครงการรื้อฟื้นกีฬาอุดมศึกษา	กทม.	 ๑๐๐

๘.	โครงการเพิ่มชั่วโมงการออกกำาลังกาย	ในสถานที่ราชการ ๐

๙.	โครงการที่ปรึกษาทางการออกกำาลังกาย ๕๐

๓.๓ การศึกษาส�าหรับทุกคน

๑๐.	จัดตั้งห้องสมุดชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ๗๖

๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม

๑๑.	โครงการจัดกิจกรรม	Event	ประจำาปี	ที่ส่งเสริมความหลากหลาย	 
ทางวัฒนธรรม	“Bangkok	Cultural	Festival”	เพื่อเปิดพื้นที่	ให้แก่กลุ่ม
วัฒนธรรมต่าง	ๆ	ได้เข้ามาแสดงออก

๒๑

๑๒.	โครงการจัดการแข่งขันดนตรีแห่งกรุงเทพมหานคร	(Music	competition	
of	Bangkok)	เพื่อเสริมภาพลักษณ์	การเป็นพื้นที่ศูนย์กลางด้านดนตรี	ศิลปะ
และการแสดงในระดับอาเซียนและนานาชาติ

๔๕

๑๓.	จัดตั้งลานวัฒนธรรมในสวนสาธารณะ	ที่มีความเหมาะสมในกรุงเทพฯ	
และให้มีรายการการแสดงในลานวัฒนธรรม

๒๖
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งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑๔.	จัดทำาและพัฒนา	Bangkok	Cultural	Channel	and	Multimedia ๑๕

๑๕.	สำารวจรวบรวมข้อมูลกลุ่ม / ชุมชนวัฒนธรรม ๓๐

๑๖.	จัดทำาระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมและศูนย์ข้อมูล ๒๐

๑๗.	จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนากิจกรรมด้านวัฒนธรรมกรุงเทพฯ	ซึ่ง
ประกอบขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ	ตัวแทนกลุ่มวัฒนธรรมต่าง	ๆ	รวมถึงสมาชิกจาก
เครือข่ายวัฒนธรรมระดับเขต

๓

๑๘.	จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมระดับเขต	เพื่อเป็นตัวแทนในการดำาเนินการ
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม	รวมถึงการดำาเนินการ	ร่วมพัฒนาฐาน
ข้อมูลวัฒนธรรม

๓

๖.๓ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก

๑๙.	โครงการ	Bangkok	Smile	Branding ๕๒.๕

๒๐.	โครงการส่งเสริมมาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว ๗๕

๒๑.	โครงการนั่งรถเมล์	เรือ	รถราง	จักรยาน	และเดินชมเมืองกรุงเทพฯ ๗๗.๕

๒๒.	โครงการห้องนำ้าสะอาด	สำาหรับนักท่องเที่ยว ๑๒๕

๒๓.	โครงการส่งเสริมและพัฒนา	Packages	การท่องเที่ยว ๖๐

๒๔.	โครงการ	“ย้อนรอยแหล่งวัฒนธรรมเมืองกรุงเทพฯ”	 ๗๕

๒๕.	โครงการพัฒนา	Software	Bangkok	Smile	Application	 ๒๕

๒๖.	โครงการอาสาสมัคร	Bangkok	Smile ๓๕

๒๗.	ปรับโครงสร้างและบทบาทองค์กรด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ๕๕

๖.๔ ศูนย์กลางธุรกิจตามฐานนวัตกรรม - วัฒนธรรม

๒๘.	โครงการจัดทำาแผนการพัฒนาการจัดแสดงผลงาน	กลุ่มธุรกิจตาม 
ฐานนวัตกรรม-วัฒนธรรม

๑.๕

๒๙.	โครงการประสานงานในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย	ตลอดจนให้ความรู้ 
แก่ผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ	รวมถึงการ
จัดหาช่องทางการตลาดสำาหรับอุตสาหกรรม

๐.๘

๓๐.	โครงการประสานงานในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์	และบริการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม	ตลอดจน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	และ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ	รวมถึงการจัดหาช่องทางการตลาด
สำาหรับอุตสาหกรรม

๐.๘
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งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๖.๕ ศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการ

๓๑.	โครงการสำารวจพื้นที่และสิ่งอำานวยความสะดวกของกรุงเทพมหานคร 
ที่เกี่ยวข้องกับจัดประชุม	นิทรรศการ	และการแสดงสินค้า

๐.๘

๓๒.	โครงการจัดทำาแผนการพัฒนาการจัดประชุม	นิทรรศการ	และการแสดง
สินค้า	โดยกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในการประชุม	ของประเทศไทย

๐.๘

๓๓.	โครงการจัดการสัมมนาเพื่อการประสานงานให้เกิดการใช้และพัฒนาพื้นที่
และสิ่งอำานวยความสะดวก	ตลอดจนสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์	และ
ข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม	นิทรรศการ	และการแสดงสินค้า
ให้มีความชัดเจน

๐.๘

๓๔.	โครงการจัดทำาแผนการใช้พื้นที่และสิ่งอำานวยความสะดวก	ของ
กรุงเทพมหานคร	เพื่อใช้สำาหรับการอำานวยความสะดวกในการจัดหาพื้นที่
สำาหรับการสนับสนุนจัดประชุม	นิทรรศการ	และการแสดงสินค้า

๐.๘

รวมเป็นเงิน ๑,๑๐๙.๓

แผนการลงทุนของหน่วยงาน
โครงการลงทุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ๑๒๕

๒	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์เยาวชน ๔๐๐

๓	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของลานกีฬา ๒๐

รวมทั้งสิ้น ๕๔๕

กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง
จำาแนกตามประเภทงบประมาณ	(Budget	Classification)

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ภารกิจยุทธศาสตร์	 ๑,๑๐๙.๓

งบลงทุน ๕๔๕

รวมทั้งสิ้น ๑,๖๕๔.๓
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แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

สำ นักเทศกิจ
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    แห่งเอเชีย



วิสัยทัศน์
	 มุ่งมั่นจัดระเบียบเมืองเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน	

ภารกิจพื้นฐานและผลส�าเร็จหลัก
ภารกิจพื้นฐาน	๑	:	รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ผลสำาเร็จหลัก	๑	 -	 กรุงเทพมหานครมีความเป็นระเบียบ	 น่ามอง	 น่าอยู่อาศัย	 การทำา
กิจกรรมและการใช้ท่ีสาธารณะของผู้ประกอบการค้า	 หาบเร่	 แผงลอย	
จักรยานยนต์รับจ้าง	เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผลสำาเร็จหลัก	๒	 -	 บริการและปฏิบัติการพิเศษในการออกตรวจความปลอดภัยของชุมชน	
ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย	 เฝ้าระวังจุดจับปรับ	 ช่วยเหลือสนับสนุน	 ด้าน 
การจราจร	ปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการอื่น	และออกปฏิบัติงานเฉพาะ
กิจตามคำาสั่งเร่งด่วน	ประสบความสำาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจพื้นฐาน	๒	:	นิติการและบังคับใช้กฎหมายอาคาร
ผลสำาเร็จหลัก	๓	 -	 ผู้กระทำาความผิดตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่น	 ๆ	

ที่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร	ถูกนำาตัวมาดำาเนินคดีตามขั้น
ตอนตามที่กฎหมายกำาหนด

ภารกิจพื้นฐาน	๓	:	สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
ผลสำาเร็จหลัก	๔	 -	 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถอำานวยการ	 สั่งการ 

และประสานงานในพืน้ที	่ผ่านระบบวทิยส่ืุอสาร	และอปุกรณ์สือ่สารไร้สาย
ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ภารกิจพื้นฐาน	๔	:	นโยบายและบริหารจัดการ
ผลสำาเร็จหลัก	๕	 -	 นโยบายและการบริหารงานส่วนกลาง	 สามารถสนับสนุน	 ให้การ 

ดำาเนนิงานของสำานักโดยองค์รวม	ประสบความสำาเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)
เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๑.๒	ปลอดอาชญากรรม	ยาเสพติด	

เป้าประสงค์	๑.๒.๑	 ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรัพย์สนิ	ปราศจากยาเสพตดิ	และ
การก่อการร้าย

107สำ นักเทศกิจ



ภารกิจพื้นฐาน ความเชื่อมโยง

รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เชื่อมโยงกับ	เป้าประสงค์	ข้อ	๑.๒.๑

บริการและปฏิบัติการพิเศษ	 ในการออกตรวจความปลอดภัย 
ของชุมชน	ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย	เฝ้าระวังจุดจับปรับ	ช่วยเหลือ
สนับสนุนด้านการจราจร	ปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการอื่น	และ
ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามคำาสั่งเร่งด่วน

นิติการและบังคับใช้กฎหมายอาคาร
๑.๒.๑

สามารถควบคุมอัตราการเกิดคดีอาชญากรรมและยาเสพติด 
ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้

ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

มสีภาพทางกายภาพทีเ่ป็นจดุเสีย่ง	เช่น	ทีม่ดื	ทีเ่ปลีย่ว	ซึง่เป็น
ช่องโอกาสให้เกิดอาชญากรรม	

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลป้องกันได้อย่างทั่วถึง	 ประกอบกับ 
มีเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 (CCTV)	 เพื่อสนับสนุน 
การทำางานไม่เพียงพอ	 และขาดระบบการประสานเชื่อมโยง
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชุมชนขาดกลไก	 และขาดการมีส่วนร่วม	 ในการเฝ้าระวัง
อาชญากรรม	ตลอดจนการจัดการความขัดแย้งเบื้องต้น

ประชาชนขาดความรูแ้ละกลไกในการป้องกนัตนเอง	ตลอดจน
พื้นที่ส่วนรวมจากอาชญากรรม	และปัญหายาเสพติด

ประชาชนรู้สึกหวาดกลัว	 และขาดความเชื่อมั่น	 ในระบบ 
การป้องปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่	และเข้าไม่ถึงความ
ยุติธรรม

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เป้าประสงค ์/ กลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจาก
ยาเสพติดและการก่อการร้าย

(ตัวชี้วัด)	ระดับความรู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรม	ยาเสพติด	และการ
ก่อการร้าย	ในการดำาเนินชีวิตใน	กทม.	ของประชาชนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	๕๐	ของ
การสำารวจ

กลยุทธ์	(Action)	๑.๒.๑.๑	ลดความรุนแรงของคดีอุกฉกรรจ์	และ
อาชญากรรมพื้นฐาน
(ตัวชี้วัด)	อาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะลดลง

เตรียมความพร้อม
ด้านกฎหมายเพื่อ
รองรับการกระจาย
อำานาจจาก	บชน.
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

กลยุทธ์	(Action)	๑.๒.๑.๒	เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะและลด 
จุดเสี่ยงอาชญากรรม
(ตัวชี้วัด)	สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงลดลง ลดลงร้อยละ	๕๐	

ของการสำารวจ

กลยุทธ์	(Action)	๑.๒.๑.๓	เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการเฝ้าระวังอาชญากรรม	ยาเสพติด
(ตัวชี้วัด)	จำานวนอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพิ่มขึ้น ไม่ตำ่ากว่า	

๘,๒๑๖	คน

กลยุทธ์	(Action)	๑.๒.๑.๔	ลดการขยายตัวและลดระดับความรุนแรง 
ของปัญหายาเสพติด
(ตัวชี้วัด)	คดียาเสพติดลดลง ร้อยละ	๕๐

ภารกิจยุทธศาสตร์ : จ�าแนกตามโครงการ

งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมยาเสพติด

๑.	โครงการออกกฎหมายเพื่อเพิ่มอำานาจ	กทม.	ในการปราบปราม
อาชญากรรม

-

๒.	โครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด ๔๐

๓.	โครงการยุติธรรมชุมชน ๘

๔.	ทบทวนและซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับการชุมนุมประท้วง ๘

รวมเป็นเงิน ๕๖

แผนการลงทุนของหน่วยงาน
โครงการลงทุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

- -

- -

รวมทั้งสิ้น -
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กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง
จำาแนกตามประเภทงบประมาณ	(Budget	Classification)

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ภารกิจยุทธศาสตร์	 ๕๖

งบลงทุน -

รวมทั้งสิ้น ๕๖
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แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

สำ นักพัฒนาสังคม
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    แห่งเอเชีย



วิสัยทัศน์
	 พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความอยู่ดี	 กินดี	
อย่างยั่งยืน	

ภารกิจพื้นฐานและผลส�าเร็จหลัก
ภารกิจพื้นฐาน	๑	:	ส่งเสริมการพัฒนาสังคมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

ผลสำาเร็จหลัก	๑	 -	 ชุมชนสามารถรวมตัวเป็นกลุ่ม	 มีความเข้มแข็ง	 มีศักยภาพ	 และ 
ความสามารถในการจัดการปัญหาชุมชน	บนหลักการการมีส่วนร่วม

ภารกิจพื้นฐาน	๒	:	การให้ความคุ้มครองทางสังคม
ผลสำาเร็จหลัก	๒	 -	 เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองป้องกัน	 จากการล่วงละเมิด 

และถูกทอดทิ้ง	อยู่ในครอบครัวที่มั่นคงและอบอุ่น	มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคมที่เหมาะสมตามวัย

ผลสำาเร็จหลัก	๓	 -	 สตรมีบีทบาทและความเสมอภาคทางสงัคม	มส่ีวนร่วมทางสงัคมอย่าง
เต็มที่และเต็มศักยภาพ

ผลสำาเร็จหลัก	๔	 -	 ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	และผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลให้สามารถ
ดำารงชีพอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

ภารกิจพื้นฐาน	๓	:	ส่งเสริมเศรษฐกิจและการมีงานทำา
ผลสำาเร็จหลัก	๕	 -	 แรงงานในกรุงเทพมหานครมีโอกาสที่จะได้เพิ่มพูนความรู้	ฝีมือ	และ

ทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการของตลาด
ผลสำาเร็จหลัก	๖	 -	 กลุ่มอาชีพและกลุ่มสหกรณ์	 สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียน 

ระยะปานกลางสำาหรับใช้ในการดำาเนินกิจการ	
ผลสำาเร็จหลัก	๗	 -	 ภาคการเกษตรในเขตพ้ืนที่ชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร	 สามารถ

พฒันาได้อย่างย่ังยนื	 ได้รบัการส่งเสรมิให้มคีวามรู้ทีถ่กูต้องและเหมาะสม	
ในการเพิม่ผลผลติทางการเกษตร	มเีครอืข่ายแลกเปล่ียนเรยีนรูภ้มูปัิญญา
ท้องถิ่น	และเทคโนโลยีใหม่	ๆ

ผลสำาเร็จหลัก	๘	 -	 ประชาชนผู้มีรายได้น้อย	 มีตลาดที่เหมาะสมเพียงพอแก่สภาพชุมชน	
ถกูสุขลกัษณะและทนัสมัย	สำาหรบัประกอบอาชีพค้าขายจำาหน่ายโภคภณัฑ์
และสินค้าต่าง	ๆ	

ผลสำาเร็จหลัก	๙	 -	 ธุรกจิรายย่อยมคีวามรู้ในการพัฒนาธรุกจิ	เข้าถงึแหล่งเงนิทนุ	มตีลาด
สำาหรับจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

ภารกิจพื้นฐาน	๔	:	นโยบายและบริหารจัดการ
ผลสำาเร็จหลัก	๑๐	-	 นโยบายและการบรหิารงานส่วนกลาง	สามารถสนบัสนนุให้การดำาเนิน

งานของสำานักโดยองค์รวมประสบความสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)
เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครส�าหรับทุกคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๓.๑	สิง่อำานวยความสะดวกและสวสัดิการให้กบัผูส้งูอาย	ุผูพ้กิาร	และผูด้้อย
โอกาส
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เป้าประสงค	์๓.๑.๑	 มีสาธารณูปโภคและส่ิงอำานวยความสะดวก	 สำาหรับผู้สูงอายุ	 และ 
คนพิการอย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์	๓.๑.๒	 จัดสวัสดิการสำาหรับผู้สูงอายุ	คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง
เป้าประสงค์	๓.๑.๓	 จัดสวัสดิการเด็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๓.๒	-	เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค	์๓.๒.๑	 พัฒนาฐานข้อมูล	 ของผู ้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ	 และแรงงาน 

นอกระบบอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์	๓.๒.๒	 สนับสนุนให้ผู ้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ	 และแรงงานนอกระบบใน

กรุงเทพมหานคร	มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
เป้าประสงค์	๓.๒.๓	 จัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	๖	มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๖.๑	ศูนย์กลางด้านการเกษตร	อุตสาหกรรม	และบริการสีเขียว

เป้าประสงค์	๖.๑.๑	 พฒันาระบบฐานข้อมลูเกีย่วกบัการซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิค้าเกษตร	สนิค้า
อุตสาหกรรม

เป้าประสงค	์๖.๑.๒	 พฒันาระบบการจดัการทางด้านการผลิต	การเงนิ	การตลาด	และบรรจุ
ภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสินค้าเกษตร	สนิค้าอตุสาหกรรมเกษตร	และบรกิาร
สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร

ภารกิจพื้นฐาน ความเชื่อมโยง

ส่งเสริมการพัฒนาสังคมบนพื้นฐาน
การมีส ่วนร ่วม	 และการให ้ความ
คุ้มครองทางสังคม
เชื่อมโยงกับ	เป้าประสงค์
ข้อ	๓.๑.๑	๓.๑.๒	และ	๓.๑.๓

เมืองกรุงเทพฯ	 มีการจัดทำาระบบฐานข ้อมูลที่ครบถ ้วน 
ทนัสมยั	ปรบัปรงุระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานให้ผูพ้กิาร	ผูส้งูอาย	ุ
และผู้ด้อยโอกาส	 สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกับประชาชน
ทั่วไป	 และจัดสวัสดิการสังคมสำาหรับกลุ่มคนเหล่านี้	 เพื่อให ้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 และเท่าเทียมกับ
ประชาชนอื่น ๆ

ส่งเสริมเศรษฐกิจและการมีงานทำา
เชื่อมโยงกับ	เป้าประสงค์	
ข้อ	๓.๒.๑	๓.๒.๒	๓.๒.๓	๖.๑.๑	
และ	๖.๑.๒

กรงุเทพมหานคร	มีระบบการจดัการอาชีพและการแสวงหารายได้ 
ที่สามารถเพิ่มโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ	 และ 
ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ	โดยใช้ฐานวัฒนธรรมชุมชนได้
กว้างขวาง
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

๑.	 ผู ้สูงอายุและคนพิการได้รับ 
เบีย้ยงัชพีไม่ครบตามจำานวนผูม้สิีทธิ
รับเบี้ย	ยังชีพ

๑.	 ผู้รับเบ้ียยังชีพบางกลุ่มไม่มีความต้องการอย่างเร่งด่วน 
ในการขอรับสงเคราะห์จากภาครัฐ
๒.		กลุ่มคนบางกลุ่มเข้าไม่ถึงสิทธิ	เช่น	กลุ่มผู้ยากไร้
๓.	 ระบบฐานข้อมูลไม่ครอบคลุมบุคคลทั้งพ้ืนที่	 ทำาให ้
มีผู้ตกหล่นจากฐานข้อมูล

๒.	 สิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับ 
ผูส้งูอายแุละคนพกิารยังไม่ครบถ้วน
และครอบคลุมตามความจำาเป็น	
เพื่อให้ดำารงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม
กับบุคคลอื่น ๆ

๑.	 การขาดการบูรณาการเชื่อมโยงการทำางานของแต่ละ 
ภาคส่วน	 ทำาให้การพัฒนาหรือสร้างสิ่งอำานวยความสะดวก 
เป็นไปอย่างยากลำาบากและมีเงื่อนไข

๓.	 จำานวนเด็กและ / หรือผู้ด้อย
โอกาส	ไม่ได้รับการดูแลอย่างเท่าที่
ควร	ทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	และสติ
ปัญญา	 ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตท่ี
ไม่มีคุณภาพ

๑.	 ศูนย์หรือสถานที่รองรับผู้ด้อยโอกาส	 ยังขาดบุคลากร 
ที่เข้ามาช่วยเหลือดูแล

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๑.๑ มีสาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุ
และคนพิการอย่างทั่วถึง

(ตัวชี้วัด)	สัดส่วนของผู้สูงอายุ	คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาส	ที่สามารถเข้าถึง
สาธารณปูโภคและสิง่อำานวยความสะดวกพืน้ฐาน	มคีณุภาพชวีติทีด่	ีมศีกัดิศ์รี
เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

ร้อยละ	๘๐

กลยุทธ์	 (Action)	 ๓.๑.๑.๑	 จัดสาธารณูปโภค	 และส่ิงอำานวยความสะดวก 
ในอาคารสถานทีข่องสำานกังานกรงุเทพมหานคร	ภาครฐั	และเอกชน	สำาหรบั
ผู้สูงอายุและคนพิการ	อย่างทั่วถึง
(ตัวช้ีวัด)	 อาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร	 หน่วยงานภาครัฐ	
และเอกชนจัดสาธารณูปโภคสำาหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง

ร้อยละ	๑๐๐

กลยุทธ์	(Action)	๓.๑.๑.๒	จดัสาธารณูปโภคและสิง่อำานวยความสะดวก	สำาหรบั
ผู้สูงอายุและคนพิการ	อย่างครบถ้วน
(ตวัช้ีวดั)	สดัส่วนของสาธารณปูโภคสำาหรบัผูส้งูอาย	ุและคนพกิาร	ทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้น

	 ร้อยละ	๗๐
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๑.๒ จัดสวัสดิการส�าหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
อย่างทั่วถึง

(ตัวชี้วัด)	สัดส่วนของผู้สูงอายุ	คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึงสวัสดิการ
ขั้นพื้นฐาน

ร้อยละ	๑๐๐

กลยุทธ์	 (Action)	 ๓.๑.๒.๑	 จัดสรรเบี้ยยังชีพ	 สำาหรับผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 
และผู้ด้อยโอกาส
(ตัวชี้วัด)	สัดส่วนของผู้สูงอายุและคนพิการ	ที่ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ	 ร้อยละ	๑๐๐

กลยุทธ์	(Action)	๓.๑.๒.๒	พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมสำาหรับ
ผู้สูงอายุ	คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาส
(ตัวชี้วัด)	 สัดส่วนของผู้สูงอายุและคนพิการ	 ท่ีได้รับการดูแลพยาบาลที่บ้าน
และชุมชน

ร้อยละ	๑๐๐

กลยุทธ์	(Action)	๓.๑.๒.๓	พัฒนาที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้น้อย
(ตัวชี้วัด)	สัดส่วนของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ร้อยละ	๑๐๐

กลยุทธ์	(Action)	๓.๑.๓.๑	พัฒนาศักยภาพและให้คำาปรึกษา
(ตัวชี้วัด)	จำานวนเด็กที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จัดขึ้น ร้อยละ	๑๐๐

กลยุทธ์	(Actio)	๓.๑.๓.๒	จัดสวัสดิการด้านโภชนาการสำาหรับเด็กด้อยโอกาส
(ตัวชี้วัด)	 จำานวนเด็กด้อยโอกาส	 ที่ได้รับการจัดสวัสดิการด้านโภชนาการที่ 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ	๑๐๐

กลยุทธ์	 (Action)	 ๓.๑.๓.๓	 ให้ความคุ้มครอง	 เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อ 
ของการใช้ความรุนแรงในเด็ก	และการค้ามนุษย์
(ตัวช้ีวัด)	 จำานวนเด็กด้อยโอกาส	 ที่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจาก 
การใช้ความรุนแรงและการค้ามนุษย์

ร้อยละ	๑๐๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงาน
นอกระบบอย่างต่อเนื่อง

(ตัวช้ีวัด)	 ฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ 
มีความครอบคลุม

ร้อยละ	๕๐

กลยุทธ์	 (Action)	 ๓.๒.๑.๑	 พัฒนาฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ
และแรงงานนอกระบบ	 โดยให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วม
(Database	Development)
(ตวัชีว้ดั)	บคุลากรจดัทำาฐานข้อมลูของกรงุเทพมหานคร	มีความรู้	ความเข้าใจ	
และความเชี่ยวชาญ	 ในการใช้และพัฒนาฐานข้อมูลของผู ้ด ้อยโอกาส 
ทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ

เขตพื้นที่ละ
๑	คน
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กลยุทธ์	(Action)	๓.๒.๑.๒	สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลทางด้าน
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ	 กับหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง	(Information	and	Database	Sharing)
(ตัวชี้วัด)	 ร้อยละของฐานข้อมูล	 ที่ถูกใช้และพัฒนาฐานข้อมูล	 เพื่อใช้ในการ
วางแผนระบบการจัดการแสวงหาแหล่งทุนและอาชีพที่มั่นคง

ร้อยละ	๕๐

กลยทุธ์	(Action)	๓.๒.๑.๓	สร้างโอกาสในการเข้าถงึแหล่งทนุ	เพือ่การประกอบอาชีพ
(ตัวชี้วัด)	จำานวนผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ	และผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอก
ระบบเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยตำ่า	เพื่อการประกอบอาชีพ ร้อยละ	๑๐๐

กลยุทธ์	(Action)	๓.๒.๑.๔	พัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการ
(ตัวชี้วัด)	 จำานวนร้านค้าขายริมทาง	 ที่ได้รับการพัฒนาผลผลิต	 และ 
การให้บริการ

ร้อยละ	๑๐๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๒.๒ สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และแรงงาน 
นอกระบบในกรุงเทพมหานคร มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

(ตัวชีว้ดั)	ผูด้้อยโอกาสทางเศรษฐกจิและแรงงานนอกระบบในกรงุเทพมหานคร
มีรายได้ที่มั่นคง

ร้อยละ	๓๐

(ตัวชีว้ดั)	ผูด้้อยโอกาสทางเศรษฐกจิและแรงงานนอกระบบในกรงุเทพมหานคร
มีอาชีพที่มั่นคง

ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๓.๒.๒.๑	ดูแล	พัฒนา	และปรับปรุงศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
อย่างครบวงจร	กล่าวคือ	มกีารจดัการฝึกอบรมพฒันาอาชีพและจดัหา	หรอืมี
กระบวนการให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริง
(ตัวชี้วัด)	 สัดส่วนของผู้เข้าฝึกอบรมพัฒนาอาชีพได้รับการเข้าทำางานตรงกับ
ความต้องการหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

ร้อยละ	๗๐

กลยุทธ์	 (Action)	 ๓.๒.๒.๒	 เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ	 ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 
ทางเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาอาชีพ
(ตัวชี้วัด)	สัดส่วนของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง 	ร้อยละ	๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๒.๓ จัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบ

(ตัวชี้วัด)	 สัดส่วนผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ	 และผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจ 
นอกระบบ	ได้รับสวัสดิการจากการทำางาน

ร้อยละ	๑๐๐

กลยุทธ์	(Action)	๓.๒.๓.๑	จัดหลักประกันความปลอดภัยในการทำางาน
(ตัวชี้วัด)	จำานวนผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ	และแรงงานนอกระบบ	ที่ได้รับ
การจดทะเบียนในฐานข้อมูล		

ร้อยละ	๑๐๐
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เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๑.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
เกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูป และบริการสีเขียว

(ตัวชี้วัด)	 ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร	 สินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร	อาหารแปรรูป	และบริการสีเขียว	มีความครอบคลุม

ร้อยละ	๕๐

กลยุทธ์	 (Action)	 ๖.๑.๑.๑	 พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าเกษตร	 สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร	 อาหารแปรรูป	 และบริการสีเขียว
โดยให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วม	(Database	Development)
(ตวัชีว้ดั)	บคุลากรจดัทำาฐานข้อมลูของกรงุเทพมหานครมคีวามรู	้ความเข้าใจ	
และความเชี่ยวชาญในการใช้และพัฒนาฐานข้อมูล	 เกี่ยวกับการซื้อขาย 
แลกเปลีย่นสนิค้าเกษตร	สนิค้าอตุสาหกรรมเกษตร	อาหารแปรรปูและบรกิาร
สีเขียว		

เขตพื้นที่ละ	๑	คน

กลยทุธ์	(Action)	๖.๑.๑.๒	สนบัสนนุให้เกดิการแลกเปลีย่นเกีย่วกบัการซือ้ขาย
แลกเปลีย่นสนิค้าเกษตร	สนิค้าอตุสาหกรรมเกษตร	อาหารแปรรปู	และบริการ
สเีขยีวกบัหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง	(Information	and	Database	Sharing)
(ตัวชี้วัด)	 ร้อยละของฐานข้อมูลที่ถูกใช้	 และพัฒนาฐานข้อมูล	 เพ่ือใช้ 
ในการวางแผนระบบการจัดการแสวงหาแหล่งทุน	และอาชีพที่มั่นคง		

ร้อยละ	๕๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๑.๒ พัฒนาระบบการจัดการ ทางด้านการผลิต การเงิน  
การตลาด และการบรรจุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร  
และบริการสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร

(ตวัช้ีวดั)	ผู้ประกอบการทีเ่กีย่วข้องกบัสนิค้าเกษตร	สนิค้าอตุสาหกรรมเกษตร	
และบรกิารสเีขยีวในเขตกรงุเทพมหานครมคีวามเข้าใจรวมทัง้มคีวามสามารถ
ในการปรับใช้เครื่องมือทางการผลิต	การเงิน	การตลาด	และการบรรจุภัณฑ์

ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๖.๑.๒.๑	สนับสนุนความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับใช้
เครือ่งมอืทางการผลิต	การเงนิ	การตลาด	และการบรรจภัุณฑ์ในสนิค้าเกษตร	
สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร	และบริการสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร
(ตัวชี้วัด)	 สัดส่วนของผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร	 สินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร	และบริการสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร	มีความเข้าใจ
ในเครื่องมือทางการผลิต	การเงิน	การตลาด	และการบรรจุภัณฑ์

ร้อยละ	๗๐

กลยุทธ์	 (Action)	 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร	 
ภาคเอกชน	และหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
(ตัวชี้วัด)	สัดส่วนของผู้เข้าร่วมเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

		 ร้อยละ	๒๐
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ภารกิจยุทธศาสตร์ : จ�าแนกตามโครงการ

งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๓.๑ สิ่งอ�านวยความสะดวกและสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

๑.	 ซื้อไม้เท้าสำาหรับให้บริการในอาคารของ	 กทม.	 (๕๐	 สำานักงานเขต	 
เขตละ	๕	หมื่นบาท)

	๒.๕

๒.	 ปรับเกณฑ์การจัดสรรเบี้ยยังชีพ	 เพื่อให้ประชากรแฝงได้รับเบี้ยยังชีพ	และ 
เพิ่มแนวทางการจัดสรรเบี้ยยังชีพให้กับคนยากจน

๐.๒

๓.	 จัดหาเครื่องอำานวยความสะดวกทางการเคล่ือนไหวสำาหรับคนพิการ	 
ผู้สูงอายุ	และผู้ประสบปัญหาการเคลื่อนไหว	(เก้าอี้รถเข็น	๓๕๐	คัน/ปี)

๔.๕

๔.	 ศึกษาวิจัยอัตราเบี้ยยังชีพที่เหมาะสมสำาหรับผู ้สูงอายุ	 คนพิการ	 และ 
ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อให้สามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

	๑

๕.	 จัดทำาระบบฐานข้อมูลกลางกรุงเทพมหานครของผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 และ 
ผู้ด้อยโอกาส	ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของประเทศ

	๒๐

๖.	 พฒันาระบบการดแูลพยาบาลผูส้งูอายแุละคนพกิารทีบ้่านและชุมชนทัง้ระบบ	
ตั้งแต่การฝึกอบรมอาสาสมัคร	 ออกแบบกิจกรรม	 วิธีการ	 การตรวจติดตาม	 
(มีค่าตอบแทนอาสาสมัคร)

	๕

๗.	 ผู้ดูแลกลุ่มเป้าหมาย / พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้สูงอายุ	 คนพิการและ 
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

๑

๘.	 จัดตั้งศูนย์ดูแลกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ	คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 	๑๐

๙.	 ฟื้นฟูพื้นที่ใกล้เคียง	หมู่บ้าน / ชุมชน	ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค ์/ ปรับปรุงเพื่อ
การสนัทนาการ	เช่น	พืน้ทีใ่ต้ทางด่วน	สถานทีข่องศนูย์ต่าง	ๆ 	ทีปั่จจุบนัไม่ได้ใช้งานแล้ว

	๑๐

๑๐.	ปรบัปรุงศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียนให้ครบวงจร	โดยการจดัสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมต่อการเรียน	 (สื่อการสอนที่มีคุณภาพ	 กระบวนการตรวจสอบ 
การดำาเนินงานของศูนย์	 และกระบวนการ	 และเกณฑ์การคัดเลือกครูของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน)

	๒๕๐

๑๑.	จัดทำาปฏิทินกิจกรรมสร้างสรรค์	 โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน	 และ 
ประชาสังคม

	๐.๒

๑๒.	จดัตัง้ศนูย์รบัปรกึษาปัญหาวยัรุน่ในโรงเรยีน	ทีมี่กลุม่เยาวชน	เป็นแกนกลาง
ในการดำาเนินงาน

	๕

๑๓.	จัดทำาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายเว็บไซต์สำาหรับปรึกษาปัญหาวัยรุ่น ๑

๑๔.	เพิม่งบประมาณเพือ่การจดัสวสัดิการด้านโภชนาการสำาหรบัเดก็ด้อยโอกาส ๒๕๐

๑๕.	 จัดทำาฐานข้อมูลเด็กด้อยโอกาสในระดับชุมชนผ่านระบบโรงเรียน	 ชุมชน	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๕
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งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑๖.	จัดกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกาย	อารมณ์	เพื่อนำาไปสู่
ความเป็นบคุคลทีพ้่นสภาพแล้ว	(Whole	Person	Recovery)	ในสถานสงเคราะห์	
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ	สถานพัฒนาและฟื้นฟู	สถานพินิจ

๕

๑๗.	 จัดทำา	 "อาสาสมัครคุ้มครองเด็กในระดับชุมชน"	 เพื่อเฝ้าระวัง	 การใช ้
ความรุนแรงในเด็กและการค้ามนุษย์

๓

๑๘.	 ศึกษาวิจัยเก่ียวกับกฎหมายคุ้มครองเด็ก	 เพ่ือให้สามารถคุ้มครองป้องกัน
การตกเป็นเหยือ่ของการใช้ความรนุแรงในเดก็และการค้ามนษุย์	โดยเฉพาะในแง่
การบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษ

๑.๕

๓.๒	เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

๑.	 โครงการจัดตั้งกองทุนออมเพื่อการประกอบอาชีพ	 สำาหรับผู้ด้อยโอกาส 
ทางเศรษฐกิจ	และผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ

๕๐

๒.	โครงการจัดตั้งกองทุนออมให้กับแรงงานนอกระบบ ๑๐๐

๓.	 โครงการจัดการอบรม	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญ 
ในการใช้	 และพัฒนาฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอก
ระบบ	โดยดูจากสัดส่วนของเจ้าหน้าทีท่ีเ่ข้ารับการอบรมผ่านการประเมนิพืน้ฐาน
เก่ียวกับการใช้และพัฒนาฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงาน
นอกระบบ

๐.๕

๔.	โครงการจัดอบรมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้าใจ	และ
เพิ่มประสิทธิภาพขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์	 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ	 โดยดูจากจำานวนของผู้ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิจ	 สามารถระบุโครงการด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ

๐.๕

๕.	โครงการสร้างเครือข่ายทางด้านเศรษฐกิจในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ
ในแต่ละเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร	 โดยวัดจากจำานวนของผู้ด้อยโอกาส 
ทางเศรษฐกิจเข้าร่วมเครือข่ายในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร	 เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

๐.๘

๖.	 โครงการจัดสัมมนาเพื่อการแลกเปล่ียนฐานข้อมูลระหว่างกรุงเทพมหานคร
กบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง	วัดจากสัดส่วนของฐานข้อมลูของกรงุเทพมหานคร
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	ได้รับการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

๐.๘

๗.	 โครงการร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	
จดัอบรมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกจิ	 เกีย่วกับการสร้างความตระหนักในการ 
มส่ีวนร่วมในการพฒันาฐานข้อมลู	วดัจากสดัส่วนของฐานข้อมูล	ของกรุงเทพมหานคร
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	ได้รับการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

๐.๘
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งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๘.	 โครงการอบรม	 สนับสนุน	 และพัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอย่างครบ
วงจร	กล่าวคอื	มกีารจดัการฝึกอบรมพัฒนาอาชพีและจดัหา	หรอืมกีระบวนการ 
ให้เกดิการสร้างอาชพีอย่างแท้จริง	วัดจากสดัส่วนของผูเ้ข้าฝึกอบรมพัฒนาอาชพี
ได้รบัการเข้าทำางานตรงกับความต้องการ	หรอืผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมผ่านมาตรฐาน
วชิาชีพ

๑๒๐

๙.	 โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ	 โดยให้ชุมชนในแต่ละเขตของ
กรงุเทพมหานครมีส่วนร่วมการพฒันารูปแบบการอบรมและพฒันาอาชพี	วดัจาก
สัดส่วนของผู้เข้าอบรมสามารถนำาความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง

๒๐

๑๐.	โครงการพัฒนา	และอบรมการสร้างตลาด	การสร้างเครือ่งมือทางการตลาด	
และการจัดหาตลาดวิชาชีพให้แก่ผู ้ เข ้ารับการอบรมในศูนย์ฝึกอาชีพของ
กรุงเทพมหานคร	และผู้ประกอบการ	OTOP	กรุงเทพมหานคร	วัดจากสัดส่วน
ของผู้เข้าอบรมสามารถสร้างตลาด	เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือทางการตลาด

๒

๑๑.	โครงการพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชนและมาตรฐานบริการที่เก่ียวข้องกับ
การฝึกอบรม	 พัฒนาอาชีพของศูนย์ฝึกอบรมอาชีพกรุงเทพมหานคร	 และ 
ผูป้ระกอบการ	OTOP	กรงุเทพมหานคร	วดัจากผลติภณัฑ์และบรกิาร	ทีผู่เ้ข้ารบั
การอบรมและนำาไปประกอบกจิการ	มีมาตรฐานชมุชน	และมาตรฐานการบริการ
ที่เหมาะสม

๒

๑๒.	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้	การปฏิบัติ	กฎหมาย	และข้อบังคับที่
เกีย่วข้องกบัการจำาหน่ายในประเทศ	การส่งออกสนิค้า	การทำางานในด้านบรกิาร
ที่ต่างประเทศของผู้เข้ารับการอบรมจากศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	 และ 
ผู้ประกอบการ	 OTOP	 กรุงเทพมหานคร	 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้	 ทักษะ	
และทราบถึงการปฏิบัติ	 กฎหมาย	 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจำาหน่ายใน
ประเทศ	การส่งออกสินค้า	การทำางานในด้านบริการที่ต่างประเทศ

๒

๖.๑ ศูนย์กลางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม บริการสีเขียว

๑.	 โครงการจัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 และความเชี่ยวชาญ 
ในการใช้และพฒันาฐานข้อมูลเก่ียวกับการซือ้ขายแลกเปล่ียนสินค้าเกษตร	สนิค้า
อุตสาหกรรมเกษตร	อาหารแปรรูป	และบริการสีเขียว

๐.๘

๒.	 โครงการจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตร	 เพื่อสร้างความ
เข้าใจ	และเพิม่ประสทิธภิาพ	ขยายช่องทางการประชาสมัพันธ์เกีย่วกบัการมส่ีวน
ร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูลเก่ียวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร	 สินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร	และอาหารแปรรูป

๐.๘
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งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๓.	 โครงการสร้างเครือข่ายทางด้านเศรษฐกิจ	 ในกลุ่มผู้ประกอบการ	 ด้าน 
สินค้าเกษตรในแต่ละเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

๐.๘

๔.	 โครงการติดตามและประเมินผลการจัดทำาและการพัฒนาฐานข้อมูลสินค้า
เกษตร

๑.๕

๕.	 โครงการจดัสมัมนาเพือ่การแลกเปล่ียนฐานข้อมูลระหว่างกรงุเทพมหานคร
กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

๐.๘

๖.	 โครงการสนับสนุน	ประสานงาน	รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่จำาเป็น
สำาหรับฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครและฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง

๐.๘

๗.	 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ	ที่จำาเป็นในการใช้เครื่องมือทางการผลิต	
การเงิน	การตลาด	และการบรรจุภัณฑ์อย่างแท้จริง

๐.๘

๘.	 โครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาวิสาหกิจ	 โดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมและ 
สังคมเมือง

๐.๘

๙.	 โครงการสมันาเพือ่ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครฐั	ได้แก่	กรงุเทพมหานคร	
และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกบัภาคเอกชน	และประชาชน	ตลอดจนชมุชนทีเ่กีย่วข้อง

๐.๘

๑๐.	โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการเกษตร ๑

๑๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลากร	 ด้านการเกษตร	 ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๑.๒

๑๒.	โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่การเกษตรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ๐.๕

๑๓.	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร ๓.๕

๑๔.	โครงการจัดอบรมตามหลักสูตรของโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ ๐.๘

๑๕.	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	 และเกษตร 
ตามแนวพระราชดำาริ

๐.๘

รวมเป็นเงิน ๑,๐๕๐
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กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง
จำาแนกตามประเภทงบประมาณ	(Budget	Classification)

แผนการลงทุนของหน่วยงาน
โครงการลงทุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ภารกิจยุทธศาสตร์	 ๑,๐๕๐

งบลงทุน -

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๕๐

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

- -

- -

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

สำ นักการจราจร
และขนส่ง
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วิสัยทัศน์
	 กรงุเทพมหานครมรีะบบการจราจรและขนส่งมวลชนท่ีได้มาตรฐานระดบัสากลของเมืองหลวง
ขนาดใหญ่	 ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 มีประสิทธิภาพ	 รักษาสิ่งแวดล้อม	 และประชาชน	 
มีความพึงพอใจในการให้บริการ	

ภารกิจพื้นฐานและภารกิจหลัก
ภารกิจพื้นฐาน	๑	:	จัดการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ

ผลสำาเร็จหลัก	๑	 -	 กรุงเทพมหานครจดัระบบการจราจรและขนส่งได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
สามารถอำานวยความสะดวกให้ประชาชนสัญจรและขนถ่ายสินค้า	 
ได้อย่างคล่องตัว	สะดวกและปลอดภัย

ภารกิจพื้นฐาน	๒	:	ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
ผลสำาเร็จหลัก	๒	 -	 กรุงเทพมหานครสามารถดำาเนินโครงการลงทุนก่อสร้าง / ติดตั้ง

สัญญาณไฟ	 ระบบควบคุมการจราจร	 ปรับปรุงช่องทางการเดินรถและ
จุดกลับรถ	ได้ตามแผนการลงทุนระยะยาวและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ภารกิจพื้นฐาน	๓	:	นโยบายและบริหารจัดการ
ผลสำาเร็จหลัก	๓	 -	 นโยบายและการบริหารงานส่วนกลาง	 สามารถสนับสนุน	 ให้การ

ดำาเนนิงานของสำานักโดยองค์รวม	ประสบความสำาเรจ็อย่างมปีระสิทธภิาพ

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)
เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๑.๒	ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าประสงค์	๑.๒.๑	 ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรัพย์สนิ	ปราศจากยาเสพตดิ	และ
การก่อการร้าย

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๑.๓	ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าประสงค์ที่	๑.๓.๑	ระบบขนส่งมวลชนปลอดอุบัติเหตุ
เป้าประสงค์ที่	๑.๓.๒	ลดอุบัติเหตุทางถนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	 ๒.๓	 ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง	 สะดวก	 ประหยัด	 การจราจรคล่องตัว 
และมีทางเลือก

เป้าประสงค์	๒.๓.๑	 เพิ่มและสนับสนุนระบบขนส่งมวลชน
เป้าประสงค์	๒.๓.๒	 การจราจรคล่องตัว
เป้าประสงค์	๒.๓.๓	 เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครส�าหรับทุกคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	 ๓.๑	 สิ่งอำานวยความสะดวกและสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	 และ 
ผู้ด้อยโอกาส

เป้าประสงค์	๓.๑.๑	 มีสาธารณปูโภคและสิง่อำานวยความสะดวกสำาหรบัผูสู้งอายแุละคนพกิาร
อย่างทั่วถึง
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ภารกิจพื้นฐาน ความเชื่อมโยง

จัดการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ
เชื่อมโยงกับ	เป้าประสงค์	ข้อ	๑.๒.๑	
๑.๓.๑	๑.๓.๒	๒.๓.๑	๒.๓.๒	๒.๓.๓	
และ	๓.๑.๑

๑.	 กรุงเทพมหานคร	 มีระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย	
ครอบคลุม	สามารถเข้าถึงได้ง่าย	ไม่ไกลจากบ้านเรือน
๒.	 ช่องทางจักรยานและทางเดินเท้า	 มีความกว้าง	 อย่าง 
เพียงพอให้ผู้คนสัญจรได้อย่างสะดวกสบาย
๓.	 การสัญจรท้ังทางถนนและการสัญจรทางนำา้	 มคีวามคล่องตวั 
ไม่แออัด

ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
เชื่อมโยงกับ	เป้าประสงค์	ข้อ	๒.๓.๒

กรุงเทพมหานครสามารถดำาเนินโครงการลงทุนก่อสร้าง / 
ติดตั้งสัญญาณไฟ	 ระบบควบคุมการจราจร	 ปรับปรุงช่อง
ทางการเดนิรถและจดุกลับรถ	ได้ตามแผนการลงทนุระยะยาว
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

ปัญหาจำานวนรถทีเ่พิม่ข้ึน	ซึง่บางส่วน
เป็นผลมาจากนโยบายรถคันแรก
ของรฐับาล	การมจีำานวนรถเพิม่มากข้ึน
จะทำาให้ยากต่อการควบคุมดูแล

๑.	 มีประชาชนจำานวนมากสละสิทธิ์ในโครงการรถคันแรก	 
ส่งผลให้จำานวนรถที่เพิ่มขึ้นมา	 อาจจะมีน้อยกว่าที่คาดการณ์
กันไว้
๒.	 โครงการของรัฐบาล	 ในการสร้างระบบขนส่งมวลชน 
ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	จะช่วยให้คนใช้รถน้อยลง

ปัญหาในด้านการจัดการพื้นที่ใน
เขตเมือง	มีพืน้ท่ีจุดเส่ียงแออดักนัมาก
ประกอบกับมีการสัญจรคับคั่ ง	
ทำาให้ยากต่อการจัดการ

การมีปัญหาในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน	 ทำาให้การจัดการ 
ด้านผงัเมอืงทำาได้ยากมากยิง่ขึน้และมปัีญหาด้านความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การจัดองค ์กรที่ เกี่ ยวข ้องกับ
การขนส่งมวลชน	 การขนส่ง
สาธารณะยังไม่เป็นระบบ	 ทำาให้ 
ขาดประสิทธิภาพและยากต่อการ
ปรับปรุงคุณภาพ

-	 หน่วยงานส่วนใหญ่ที่ดูแลด้านการขนส่งในกรุงเทพฯ	 
อยู่นอกขอบเขตอำานาจของกรุงเทพมหานคร
-	 การแบ่งหน้าที่ของหน่วยงานไม่ชัดเจน	เกิดการทับซ้อน
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แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เป้าประสงค ์/ กลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจาก
ยาเสพติดและการก่อการร้าย

(ตัวชี้วัด)	ระดับความรู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรม	ยาเสพติด	และ 
การก่อการร้าย	ในการดำาเนินชีวิตใน	กทม.	ของประชาชนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	๕๐	
ของการสำารวจ

กลยุทธ์	(Action)	๑.๒.๑.๒	เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ	และ 
ลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม
(ตัวชี้วัด)	สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงลดลง ลดลงร้อยละ	๕๐	

ของการสำารวจ

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๓.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดอุบัติเหตุ

(ตัวชี้วัด)	จำานวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน เป็นศูนย์

กลยุทธ์	 (Action)	 ๑.๓.๑.๑	 (สำาหรับระบบราง)	 ยานพาหนะ	 ตัวระบบ 
และผู้ขับขี่	ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ	และได้มาตรฐานสากล	
(ตัวช้ีวดั)	จำานวนครัง้ของความผดิพลาด	/	อบุติัเหตทุีเ่กดิขึน้ในการปฏบิตังิาน
ระบบราง

เป็นศูนย์

กลยุทธ์	 (Action)	 ๑.๓.๑.๒	 (สำาหรับระบบรถโดยสาร,	 รถตู้,	 เรือโดยสาร)	 
ยานพาหนะ	 และผู ้ขับขี่ผ่านการกวดขัน	 โดยมีระบบควบคุมการปฏิบัต ิ
อย่างเคร่งครัด	
(ตัวชี้วัด)	จำานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

เป็นศูนย์

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๓.๒ ลดอุบัติเหตุทางถนน

(ตัวชี้วัด)	จำานวนครั้งของอุบัติเหตุทางรถยนต์ ๒๖,๕๐๐	ครั้ง

(ตัวชี้วัด)	จำานวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ๑๒,๒๐๐	คน

(ตัวชี้วัด)	จำานวนผู้เสียชีวิต ๓๐๙	ราย

กลยุทธ์	 (Action)	 ๑.๓.๒.๑	 กวดขันวินัยจราจรโดยกำาหนดให้ความปลอดภัย
ทางถนน	ได้รับการสอนในทุกระดับการศึกษาใน	กทม.	ทั้งภาคทฤษฎี	และ 
การปฏิบัติในโรงเรียน	หรือในพื้นที่ชุมชนเฉพาะแห่ง
(ตัวชี้วัด)	พื้นที่ชุมชน	โรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์	“เขตเคร่งครัดวินัยจราจร”	โดย
มีการปฏิบัติและการกวดขันอย่างต่อเนื่อง

	 ร้อยละ	๒๕

กลยุทธ์	 (Action)	 ๑.๓.๒.๒	 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือจับกุมผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร	 
อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยทางถนน
(ตัวชี้วัด)	ถนน	ทางแยกที่มีกล้อง / เทคโนโลยีเพื่อกวดขันวินัยจราจร 	 ร้อยละ	๔๐
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

กลยทุธ์	(Action)	๑.๓.๒.๓	การตรวจสอบสภาพถนน	จดุเสีย่งอันตราย	(Black	
Spot)	และปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายต่าง	ๆ	ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ
(ตวัชีว้ดั)	จดุ	Black	Spot	ทีเ่กดิอบุตัเิหตบุ่อยครัง้ได้รับการแก้ไขทางกายภาพ 	 ร้อยละ	๔๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๒.๓.๑ เพิ่มและสนับสนุนระบบขนส่งมวลชน

(ตัวช้ีวัด)	 ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ	 ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่
กำาหนดเวลาเดินทางได้ภายใน	๑๐	นาที

ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๒.๓.๑.๑	เพิ่มระบบขนส่งมวลชนทางรางให้ครอบคลุมพื้นที่ 
มากขึ้น	(ดำาเนินการเองและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	
(ตัวชี้วัด)	จำานวนสถานีรถไฟฟ้ารางเดี่ยว	/	รางคู่	ที่เพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่	กทม. เฉลี่ยเปิดเพิ่มปีละ	

๔	สถานี

กลยุทธ์	(Action)	๒.๓.๑.๒	ปรับปรุงทางเท้า / เส้นทางจักรยานเพื่อเชื่อมต่อ
มายังสถานีในเมือง,	 ระบบรถรับส่งมายังสถานี	 (Feeder)	 สำาหรับสถานี
ชานเมืองและจุดจอดรถ	(Park	&	Ride)	สำาหรับสถานีนอกเมือง
(ตวัช้ีวดั)	ร้อยละของสถานทีีม่กีารเชือ่มโยงอย่างมปีระสทิธภิาพไปยงัทีพ่กัอาศยั
และอาคารสำานกังานต่าง	ๆ 	โดยวิธกีารสร้างทางเดนิ	เส้นทางจกัรยาน	ระบบ
รถรับส่ง	จุดจอดรถ	ที่เหมาะสมและเพียงพอ

	 ร้อยละ	๕๐

กลยุทธ์	(Action)	๒.๓.๑.๓	ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปประสิทธิภาพและคุณภาพ
การดำาเนินงานของรถโดยสารสาธารณะทัง้หมด	(รถประจำาทาง	รถตูโ้ดยสาร	
รถแท็กซี่	รถจักรยานยนต์รับจ้าง)	ในเขตกรุงเทพฯ
(ตัวชี้วัด)	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	(จากแบบสอบถาม) ร้อยละ	๖๐

(ตัวชี้วัด)	จำานวนผู้โดยสารที่ร้องเรียนคุณภาพของรถโดยสารสาธารณะ ไม่เกิน	๕๐	คดี/วัน

กลยทุธ์	(Action)	๒.๓.๑.๔	ใช้นโยบายภาษ	ี/	ราคา	เพือ่เกบ็ภาษ	ี/	ค่าธรรมเนยีม
พิเศษ	สำาหรับรถส่วนบุคคลที่จอดในตัวเมืองชั้นใน	โดยเฉพาะถนนสาธารณะ	
ที่จอดรถในพื้นที่ราชการท	 เก็บภาษีท้องที่เพิ่มเติมสำาหรับที่จอดรถสาธารณะ 
ของเอกชน
(ตัวชี้วัด)	 ร้อยละของประชาชน	 ที่สัญจรเข้าภายในเขตตัวเมืองชั้นใน	 ด้วย
รถยนต์ส่วนบุคคล

	 ร้อยละ	๓๕

เป้าประสงค์ (Objective) ๒.๓.๒ การจราจรคล่องตัว

(ตัวชี้วัด)	ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะในช่วงเวลาเร่งด่วน	(ชั้นใน	/	ชั้นกลาง	/	
ชั้นนอก)	กม. / ชม.	

๑๓/๑๙/๒๖

(ตัวชี้วัด)	 ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะเฉลี่ย	 (ชั้นใน / ชั้นกลาง / ชั้นนอก)	 
กม. / ชม.

๒๑/๓๒/๔๓

กลยทุธ์	(Action)	๒.๓.๒.๑	แก้ไขปัญหาคอขวด	จดุตดัทางรถไฟในเขตกรงุเทพฯ	
โดยการตัดถนนใหม่	สร้างอุโมงค์	สะพานข้ามแยก
(ตัวชี้วัด)	 โครงการเพื่อแก้ปัญหาคอขวด / ทางแยก / จุดตัดทางรถไฟ	 และ
สร้างโครงข่ายถนนรองเปิดใช้งานได้	

ปีละ	๓	โครงการ
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

กลยทุธ์	(Action)	๒.๓.๒.๒	ใช้ระบบคอมพวิเตอร์เพ่ือประสานสญัญาณไฟจราจร
ตามทางแยก	ตลอดจนมี	CCTV	และหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปถึงที่หมายในเวลา	
๕	นาที	เพือ่จัดการจราจรในกรณีเกดิอบุตัเิหต	ุหรอืกรณทีีจ่อดฝ่าฝืนกฎหมาย
(ตัวชี้วัด)	 ร้อยละของทางแยกและพื้นที่ถนนที่มีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
หรือ	CCTV	อย่างสมบูรณ์ 	 ร้อยละ	๔๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๒.๓.๓ เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของผู้สัญจรด้วยจักรยาน ร้อยละ	๒

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของผู้สัญจรทางนำ้า ร้อยละ	๒

กลยุทธ์	(Action)	๒.๓.๓.๑	เพิ่มท่าเรือโดยสารและปรับปรุงทางเดิน 
เส้นทางไปยังท่าเรือโดยสารให้มีความปลอดภัย
(ตัวชี้วัด)	จำานวนท่าเรือโดยสารที่เพิ่มขึ้น	และการปรับปรุงท่าเรือที่มีอยู่เดิม
ให้ทางเดินปลอดภัย	สะดวกต่อการใช้งาน

เปิดเพิ่มปีละ	๓	ท่า
และปรับปรุงพื้นที่
รอบท่าปีละ	๕	ท่า

กลยุทธ์	 (Action)	 ๒.๓.๓.๒	 เพิ่มเส้นทางจักรยานให้เข้าสู่ชุมชน	 โดยเน้นให้
เช่ือมต่อมายังสถานรีะบบขนส่งมวลชน	จดุหมายปลายทางหลัก	เช่น	โรงเรยีน	
ศูนย์การค้า	 และกำาหนดให้	 อาคารสาธารณะทุกแห่งต้องมีที่จอดจักรยาน 
โดยเฉพาะ
(ตัวชี้วัด)	เพิ่มความยาวช่องทางจักรยานที่ใช้งานได้จริงและเชื่อมต่อโครงข่าย
ระบบขนส่งมวลชน

เพิ่มปีละ	๑๐	กม.

(ตัวชี้วัด)	 จำานวนอาคารสาธารณะ	และสถานที่ราชการใน	กทม.	ที่มีที่จอด
จักรยานโดยเฉพาะ	ตลอดจนสามารถเข้าถึงได้ด้วยจักรยานโดยสะดวก

ร้อยละ	๒๕

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๑.๑ มีสาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุ
และคนพิการอย่างทั่วถึง

(ตัวชี้วัด)	 สัดส่วนของผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 และผู้ด้อยโอกาสที่สามารถเข้าถึง
สาธารณปูโภคและสิง่อำานวยความสะดวกพืน้ฐาน	มคีณุภาพชวีติทีด่	ีมศีกัดิศ์รี
เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

ร้อยละ	๘๐

กลยุทธ์	(Action)	๓.๑.๑.๒	จดัสาธารณูปโภคและสิง่อำานวยความสะดวก	สำาหรบั
ผู้สูงอายุและคนพิการอย่างครบถ้วน
(ตัวช้ีวัด)	 สัดส่วนของสาธารณูปโภคสำาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ	 ที่ได้รับ 
การปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้น

	 ร้อยละ	๗๐
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ภารกิจยุทธศาสตร์ : จ�าแนกตามโครงการ

งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

๑.	โครงการติดตั้งกล้อง	CCTV	ทั่ว	กทม. ๕	(สำารวจ)

๒.	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำาห้องควบคุม	CCTV ๔

๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ

๓.	การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและระบบปฏิบัติการอย่างสมำ่าเสมอ ๖๐	

๔.	สร้างสื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการใช้งานระบบราง	 
หรือผ่านหลักสูตรในโรงเรียน	กทม.

๓๐	

๕.	กทม.	พัฒนาจุดพักพนักงานขับรถที่ถูกสุขลักษณะ ๑๘	

๖.	เลือกเขต / แขวงนำาร่องจัดพื้นที่กวดขันวินัยจราจรโดยติดป้ายควบคุม
ความเร็ว	ติดสัญญาณไฟคนข้าม

๑๗	

๗.	เพิ่มเติมหลักสูตรวินัยจราจรในฐานะผู้ขับขี่,	ผู้เดินถนนทุกระดับการศึกษา
และมีการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

๖๐๐	

๘.	ติดตั้งกล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ ๘๓	

๙.	ติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว ๘๓	

๑๐.	ติดตั้งกล้องตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟคนข้ามที่จุดข้ามทางม้าลายหลัก	
(หน้าโรงเรียน	โรงพยาบาล)

๘๓	

๑๑.	จัดตั้งทีมสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนและแผนการปรับปรุงทางกายภาพ ๑๘	

๑๒.	แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายทางถนนโดยมีการติดตั้งป้ายเตือน	ไฟฟ้า 
ส่องสว่าง	ปรับปรุงเส้นทาง	ใส่เนินชะลอความเร็ว	เพิ่มทางเท้า	ฯลฯ

๗	

๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก

๑๓.	พัฒนาทางเดินเท้าให้เชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ	/ 
กำาลังก่อสร้าง

๒๓๑	

๑๔.	สร้างเส้นทางจักรยานให้เชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ	/ 
กำาลังก่อสร้าง

๒๓๑	

๑๕.	เปิดบริการรถรับส่งเพื่อเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ	/ 
กำาลังก่อสร้าง

๑๐๕	

๑๖.	วางแผนพื้นที่จอดรถโดยสาร	(ร่วมกับ	ขสมก.) / จักรยานยนต์รับจ้าง	/ 
จัดบริการรถรับส่งเพื่อเชื่อมโยงมายังสถานีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ

๔	

๑๗.	จัดพื้นที่จอดรถส่วนตัว / รถโดยสาร / จุดรับส่งผู้โดยสาร	บริเวณที่ติดกับ
สถานีรถไฟฟ้า	ให้เพียงพอต่อการใช้บริการ

๑๑	
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งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑๘.	จัดพื้นที่ป้ายสถานี / จุดจอดรถประจำาทางให้เพียงพอปลอดภัย ๘

๑๙.	จัดพื้นที่จุดจอดรถรับจ้าง	(จักรยานยนต์รับจ้าง	แท็กซี่	สามล้อ)	ให้ถูก
สุขลักษณะน่าใช้งาน

๑๑	

๒๐.	ติดกล้อง	CCTV	ทุกบริเวณที่เป็นจุดจอดรถโดยสาร	และประสานกับ 
กรมการขนส่งทางบกในการกวดขันพฤติกรรมการขับขี่

๔๕	

๒๑.	ติดมิเตอร์เก็บเงินค่าที่จอดบริเวณถนนสายหลัก ๑๘๐	

๒๒.	สร้างสะพาน / อุโมงค์ข้ามแยก	หรือข้ามทางรถไฟ ๑,๘๙๐	

๒๓.	ตัด / เพิ่มโครงข่ายถนนบริเวณ	Superblock ๑,๒๖๐	

๒๔.	ติดตั้งระบบประสานสัญญาณไฟจราจรที่ถนนสายหลัก ๑๓๒	

๒๕.	ติดตั้ง	CCTV	ถนน	หรือจุดที่มักมีการจอดกีดขวางผิดกฎหมาย 
หรืออุบัติเหตุ

๑๖๐	

๒๖.	จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเคลื่อนย้ายรถกรณีเกิดอุบัติเหตุ	หรือมีการจอด
กีดขวาง

๓๕	

๒๗.	ศึกษาเพิ่มเติมเส้นทางเดินเรือสร้างสถานีเรือโดยสาร	และประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการขยายเส้นทางเดินเรือ

๙	

๒๘.	ปรับปรุงพื้นที่รอบท่าเรือให้มีการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ	ติดไฟฟ้า
แสงสว่างป้ายแผนที่	มีที่พักผู้โดยสาร

๕	

๒๙.	เพิม่เส้นทางจกัรยานโดยให้เกดิการเช่ือมโยงไปยงัระบบขนส่งหรอืปลายทาง ๑๕

รวมเป็นเงิน ๕,๑๖๐

แผนการลงทุนของหน่วยงาน
โครงการลงทุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑	สร้างส่วนต่อขยาย	BTS ๙,๔๕๐

รวมทั้งสิ้น ๙,๔๕๐
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กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง
จำาแนกตามประเภทงบประมาณ	(Budget	Classification)

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ภารกิจยุทธศาสตร์	 ๕,๑๖๐

งบลงทุน ๙,๔๕๐

รวมทั้งสิ้น ๑๔,๖๑๐
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แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

สำ นักผังเมือง
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วิสัยทัศน์
	 เมืองที่มีความคล่องตัว	 และสะดวกสบาย	 ในการเดินทางโดยระบบคมนาคมขนส่ง	 ที่มี
ประสิทธิภาพ	และเมืองที่มีการวางแผนการใช้ที่ดิน	รองรับการเจริญเติบโตในอนาคตอย่างมีระเบียบ
แบบแผน

ภารกิจพื้นฐานและภารกิจหลัก

ภารกิจพื้นฐาน	๑	:	พัฒนาเมืองผ่านระบบการวางผังเมือง
ผลสำาเร็จหลัก	๑	 -	 การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่	

ไม่ทำาลายสิง่แวดล้อม	เป็นไปอย่างมแีบบแผน	และรกัษาไว้ซึง่ส่ิงเอกลักษณ์
และความหลากหลายของชุมชนในแต่ละพื้นที่	

ผลสำาเร็จหลัก	๒	 -	 เมืองหลวงที่ดำารงรักษามรดกทางประวัติศาสตร์	 และศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

ภารกิจพื้นฐาน	๒	:	ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
ผลสำาเร็จหลัก	๓	 -	 กรุงเทพมหานคร	 สามารถดำาเนินโครงการลงทุน	 ก่อสร้างปรับปรุง

ฟื้นฟูเมืองได้ตามแผนการลงทุนระยะยาว	และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ภารกิจพื้นฐาน	๓	:	นโยบายและบริหารจัดการ

ผลสำาเร็จหลัก	๔	 -	นโยบาย	และการบรหิารงานส่วนกลางสามารถสนบัสนนุให้การดำาเนนิงาน
ของสำานักโดยองค์รวมประสบความสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)
เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ มหานครกะทัดรัด
ประเด็นยุทธศาตร์ย่อย	๔.๑	เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ	มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค	์๔.๑.๑	 สร้างแรงจงูใจ	และส่งเสรมิการขยายตวัของการใช้ทีด่นิ	และความหนาแน่น
ประชากรในเขตกรุงเทพฯชั้นใน	และเขตกรุงเทพฯชั้นกลาง

เป้าประสงค์	๔.๑.๒	 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพฯชั้นในและเขตกรุงเทพฯ 
ชั้นกลาง

เป้าประสงค์	๔.๑.๓	 รักษาสัดส่วนการใช้ที่ดินแบบผสมผสานทั้งแนวราบและแนวตั้ง	 ให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี

เป้าประสงค์	๔.๑.๔	 ส่งเสริมการใช้พื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน
เป้าประสงค์	๔.๑.๕		พัฒนาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อม	ให้เกิดการเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ
เป้าประสงค์	๔.๑.๖	 ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการพัฒนาเมือง	 ให้เป็นไปตาม 

ผังเมืองรวม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๔.๒	กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย	(Sub	Center)	เป็นระบบตามลำาดับ
ความสำาคัญและศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ

เป้าประสงค์	๔.๒.๑	 ให้มีการจัดตั้ง	BRA	(Bangkok	Regional	Authority)	เพื่อทำาหน้าที่
พัฒนาเมืองเครือข่าย

เป้าประสงค์	๔.๒.๒	 ยกระดับ	 และปรับปรุงชุมชนระดับย่าน	 และพื้นท่ีที่มีศักยภาพ 
ทางด้านการเชื่อมโยง	ที่มีองค์ประกอบครบครัน	ให้เป็นเมืองเครือข่าย

เป้าประสงค์	๔.๒.๓	 จัดตั้งเมืองเครือข่ายที่มีการใช้ที่ดินอย่างหนาแน่นและผสมผสาน
เป้าประสงค์	๔.๒.๔		พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อรองรับจำานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์	๔.๒.๕	 ส่งเสรมิการเชือ่มโยงเมอืงเครอืข่ายกบัเขตกรงุเทพชัน้กลาง	และกรงุเทพ

ชั้นใน

ภารกิจพื้นฐาน ความเชื่อมโยง

พัฒนาเมืองผ่านระบบการวางผังเมือง
เชื่อมโยงกับ	 เป้าประสงค์	ข้อ	๔.๑.๑	
ถึง	๔.๑.๖	๔.๒.๑	ถึง	๔.๒.๕

การขยายตัวเติบโตของกรุงเทพมหานครยังมีการพัฒนาไม่ท่ัวถึง
เต็มพื้นที่	 ทำาให้้ขาดความสะดวกและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการ 
จัดสาธารณูปโภค	 การเดินทาง	 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการ
เติบโตแบบกระชับ	โดยการพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานครให้มี
ศนูย์กลางการให้บรกิารและพฒันาเมอืงในลกัษณะเมอืงเครือข่าย

ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

พื้นท่ีกรุงเทพมหานครเติบโตอย่าง
ไร้ระเบียบ	ขาดการควบคุมที่ทั่วถึง
และใช้พื้นที่อย่างไม่มีประสิทธิภาพ

๑.	การขาดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย	 โดย
มีแหล่งทำางานมากกว่าทีพั่กอาศยัในเขตเมอืง	และมีแหล่งทีพั่ก
อาศัยมากกว่าแหล่งทำางานในเขตชานเมือง	ทำาให้เกิดการเดิน
ทางที่ฟุ่มเฟือย
๒.	มกีารกระจายตวัของเมอืงอย่างไร้ทศิทาง	(Urban	Sprawl)
๓.	การกระจายมาตรการควบคุมความหนาแน่นของการ
พัฒนาเมืองยังไม่ทั่วถึง
๔.	การจดับรกิารระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะยงัไม่สมบรูณ์
ในทุกส่วนของเมือง
๕.	การจัดหาพ้ืนที่สวนสาธารณะ	 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	 
ที่โล่งสีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองยังไม่เพียงพอ

๑.	 เมืองรวมจุดศูนย์กลางขาดการ
แบ่งองค์ประกอบของเมืองโดยรอบ
บรเิวณพืน้ทีก่รงุเทพมหานครชัน้ใน	
และชั้นกลาง
๒.	โครงสร้างพืน้ฐานทางสาธารณปูการ 
ไม่เพียงพอ

๑.	บรเิวณพืน้ทีพ่ฒันาเมอืงศูนย์กลางยงัขาดย่านพาณิชยกรรม
ระดบัต่าง	ๆ 	เพ่ือกระจายแหล่งงานและย่านการค้า	และบรกิาร
พื้นฐานไปยังพื้นที่เมืองเครือข่ายโดยรอบ
๒.	พืน้ท่ีบริเวณศนูย์เมือง	ซึง่จะเป็นบริเวณท่ีต้องการพัฒนายัง
ขาดความชัดเจน
๓.	บทบาทเชิงเศรษฐกิจของเมือง	 เครือข่ายยังคลุมเครือ	 
ขาดความชัดเจนโดดเด่น
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แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เป้าประสงค ์/ กลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๑ สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมการขยายตัวของการใช้ที่ดิน 
และความหนาแน่นประชากร ในเขตกรุงเทพฯช้ันใน และเขตกรงุเทพฯชัน้กลาง

(ตัวชี้วัด)	ความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรในเขตกรุงเทพฯชั้นใน	ไม่เกิน	
๔๐,๐๐๐	คน / ตร.กม.

๒๕,๐๐๐	คน

กลยทุธ์	(Action)	๔.๑.๑.๑	กำาหนดมาตรการเชงิบวกและมาตรการเชงิลบ	เพือ่
สนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ตัวช้ีวัด)	 ความหนาแน่นเฉล่ียของประชากรในเขตกรุงเทพฯชั้นใน	 ไม่เกิน	
๔๐,๐๐๐	คน / ตร.กม.

๒๕,๐๐๐	คน

กลยุทธ์	 (Action)	 ๔.๑.๑.๒	 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องผังเมือง	 และ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ตัวช้ีวัด)	 ความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรในเขตกรุงเทพฯชั้นใน	 ไม่เกิน	
๔๐,๐๐๐	คน / ตร.กม.

๒๕,๐๐๐	คน

กลยุทธ์	 (Action)	 ๔.๑.๑.๓	 ปรับปรุงกฎกระทรวงใช้บังคับ	 ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
(ตัวช้ีวัด)	 ความหนาแน่นเฉล่ียของประชากรในเขตกรุงเทพฯชั้นใน	 ไม่เกิน	
๔๐,๐๐๐คน / ตร.กม.

๒๕,๐๐๐	คน

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯชั้นในและเขต
กรุงเทพฯชั้นกลาง

(ตัวชี้วัด)	 ระยะเวลาเดินทางเฉล่ีย	 ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัย	 กับแหล่งงาน	 
ลดลงจาก	๖๐	นาที	เป็น	๓๐	นาที

ร้อยละ	๖๐

กลยุทธ์	 (Action)	๔.๑.๒.๑	ปรับปรุงพื้นที่เฉพาะแห่ง	 (Project	Plan)	และ
แผนฟื้นฟูเมือง	(Urban	Regeneration)	ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯชั้นใน	และเขต
พื้นที่กรุงเทพฯชั้นกลาง
(ตัวชี้วัด)	 ระยะเวลาเดินทางเฉล่ีย	 ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัย	 กับแหล่งงาน	 
ลดลงจาก	๖๐	นาที	เป็น	๓๐	นาที

ร้อยละ	๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๓ รักษาสัดส่วนการใช้ที่ดินแบบผสมผสานทั้งแนวราบและแนว
ตั้งให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี

(ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย	ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัย	กับแหล่งงาน	
ลดลงจาก	๖๐	นาที	เป็น	๓๐	นาที

ร้อยละ	๖๐

(ตัวชี้วัด)	ระยะทางเฉลีย่ระหว่างแหล่งชมุชน	กบัแหล่งสาธารณูปการหลกัต่าง	ๆ	
ของเมือง	สามารถเข้าถึงได้ภายในระยะทาง	๕	กม.

ร้อยละ	๒๐
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

กลยทุธ์	(Action)	๔.๑.๓.๑	สร้างแผนพฒันาพ้ืนทีแ่บบผสมผสาน	(Mixed-Used	
Development)
(ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย	ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน	
ลดลงจาก	๖๐	นาที	เป็น	๓๐	นาที

ร้อยละ	๖๐

(ตัวชี้วัด)	ระยะทางเฉลีย่ระหว่างแหล่งชมุชน	กบัแหล่งสาธารณปูการหลกัต่าง	ๆ	
ของเมือง	สามารถเข้าถึงได้ภายในระยะทาง	๕	กม.

ร้อยละ	๒๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๔ ส่งเสริมการใช้พื้นที่ที่มีศักยภาพ รอบบริเวณสถาน ี
ขนส่งมวลชน

(ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย	ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน	
ลดลงจาก	๖๐	นาที	เป็น	๓๐	นาที

ร้อยละ	๖๐

(ตัวชี้วัด)	ระยะทางเฉลีย่ระหว่างแหล่งชมุชน	กบัแหล่งสาธารณปูการหลกัต่าง	ๆ	
ของเมือง	สามารถเข้าถึงได้ภายในระยะทาง	๕	กม.

ร้อยละ	๒๐

กลยุทธ์	 (Action)	 ๔.๑.๔.๑	 ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรอบสถานี
ขนส่งมวลชน	(TOD)
(ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย	ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน	
ลดลงจาก	๖๐	นาที	เป็น	๓๐	นาที

ร้อยละ	๖๐

(ตัวชี้วัด)	ระยะทางเฉลีย่ระหว่างแหล่งชมุชน	กบัแหล่งสาธารณปูการหลกัต่าง	ๆ	
ของเมือง	สามารถเข้าถึงได้ภายในระยะทาง	๕	กม.

ร้อยละ	๒๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๕ พัฒนาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมให้เกิดการเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ

(ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย	ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน	
ลดลงจาก	๖๐	นาที	เป็น	๓๐	นาที

ร้อยละ	๖๐

(ตัวชี้วัด)	ระยะทางเฉลีย่ระหว่างแหล่งชมุชน	กบัแหล่งสาธารณปูการหลกัต่าง	ๆ	
ของเมือง	สามารถเข้าถึงได้ภายในระยะทาง	๕	กม.

ร้อยละ	๒๐

กลยุทธ์	(Action)	๔.๑.๕.๑	พัฒนาพื้นที่เฉพาะแห่ง	(Project	Plan)	บริเวณ
พืน้ทีปิ่ดล้อมในเขตพืน้ทีก่รงุเทพฯช้ันใน	และกรงุเทพฯช้ันกลาง
(ตัวชี้วัด)	ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย	ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน	
ลดลงจาก	๖๐	นาที	เป็น	๓๐	นาที ร้อยละ	๖๐

(ตัวชี้วัด)	ระยะทางเฉลีย่ระหว่างแหล่งชมุชน	กบัแหล่งสาธารณปูการหลกัต่าง	ๆ	
ของเมือง	สามารถเข้าถึงได้ภายในระยะทาง	๕	กม.

ร้อยละ	๒๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๖ ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการพัฒนาเมือง 
ให้เป็นไปตามผังเมืองรวม

(ตัวชี้วัด)	อัตราการลดลงของการละเมิดกฎหมายและมาตรการ
ทางผังเมือง	(ร้อยละ)

ร้อยละ	๔๐
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

กลยุทธ์	(Action)	๔.๑.๖.๑	พัฒนากฎหมายและมาตรการทางผังเมืองเพื่อให้
มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้
(ตัวชี้วัด)	 อัตราการลดลงของการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง	
(ร้อยละ)

	 ร้อยละ	๔๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๒.๑ ให้มีการจัดตั้ง BRA (Bangkok Regional Authority) 
เพื่อท�าหน้าที่พัฒนาเมืองเครือข่าย

(ตัวช้ีวัด)	 จำานวนเมืองเครือข่าย	 (ศูนย์ชุมชนย่อย)	 ที่มีศักยภาพ	 และ 
องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และการศึกษา	อย่างครบครัน

๕	เมือง

กลยุทธ์	 (Action)	 ๔.๒.๑.๑	 พัฒนาศูนย์ชุมชน	 (Sub	 Center)	 ให้กระจาย 
ทั่วถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ	ตามลำาดับความสำาคัญของศูนย์ฯ
(ตัวช้ีวัด)	 จำานวนเมืองเครือข่าย	 (ศูนย์ชุมชนย่อย)	 ที่มีศักยภาพ	 และ 
องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และการศึกษา	อย่างครบครัน

	 ๕	เมือง

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๒.๒ ยกระดับ และปรับปรุงชุมชนระดับย่านและพื้นที ่
ที่มีศักยภาพทางด้านการเชื่อมโยง ที่มีองค์ประกอบครบครัน ให้เป็นเมืองเครือข่าย

(ตัวช้ีวัด)	 จำานวนเมืองเครือข่าย	 (ศูนย์ชุมชนย่อย)	 ที่มีศักยภาพ	 และ 
องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และการศึกษา	อย่างครบครัน

๕	เมือง

กลยุทธ์	 (Action)	 ๔.๒.๒.๑	 ปรับปรุงชุมชนระดับย่าน	 และพัฒนาพื้นที่ 
ที่มีศักยภาพทางด้านการเชื่อมโยง	ที่มีองค์ประกอบครบครัน	ให้เป็นเมือง
เครือข่าย
(ตัวช้ีวัด)	 จำานวนเมืองเครือข่าย	 (ศูนย์ชุมชนย่อย)	 ที่มีศักยภาพ	 และ 
องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และการศึกษา	อย่างครบครัน

๕	เมือง

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๒.๓ จัดตั้งเมืองเครือข่าย ที่มีการใช้ที่ดินอย่างหนาแน่น และ
ผสมผสาน

(ตัวชี้วัด)	จำานวนเมืองเครือข่าย	(ศูนย์ชุมชนย่อย)	ที่มีศักยภาพ	และ 
องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และการศึกษา	อย่างครบครัน

๕	เมือง

กลยุทธ์	(Action)	๔.๒.๓.๑	กำาหนดมาตรการจัดตั้งเมืองเครือข่ายที่จะเกิดขึ้น
(ตัวชี้วัด)	จำานวนเมืองเครือข่าย	(ศูนย์ชุมชนย่อย)	ที่มีศักยภาพ	และ 
องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และการศึกษา	อย่างครบครัน

๕	เมือง

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๒.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง เพื่อรองรับ 
จ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

(ตัวชี้วัด)	สัดส่วนประชากร	ต่อโครงสร้างพื้นฐานหลัก	และสาธารณูปการ
ของเมือง	ที่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคต	(ร้อยละ)

ร้อยละ	๗๐

กลยทุธ์	(Action)	๔.๒.๔.๑	กำาหนดมาตรการทางโครงสร้างพ้ืนฐาน	เพ่ือรองรบั
ปริมาณประชากรที่เพิ่มขึ้นของเมืองเครือข่าย
(ตัวชี้วัด)	 สัดส่วนประชากร	 ต่อโครงสร้างพ้ืนฐานหลัก	 และสาธารณูปการ 
ของเมือง	ที่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคต	(ร้อยละ)

ร้อยละ	๗๐
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เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๒.๕ ส่งเสรมิการเช่ือมโยงเมอืงเครอืข่ายกบัเขตกรงุเทพฯ ชัน้กลาง 
และกรุงเทพฯ ชั้นใน

(ตัวชี้วัด)	สัดส่วนประชากร	ต่อโครงสร้างพื้นฐานหลัก	และสาธารณูปการ
ของเมือง	ที่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคต	(ร้อยละ)

ร้อยละ	๗๐

กลยทุธ์	(Action)	๔.๒.๕.๑	ส่งเสริมการเชือ่มโยงเมอืงเครอืข่ายกบัเขตกรงุเทพฯ
ชั้นกลาง	และกรุงเทพฯ	ชั้นใน
(ตัวชี้วัด)	๑)	สัดส่วนประชากร	ต่อโครงสร้างพื้นฐานหลัก	และสาธารณูปการ
ของเมือง	ที่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคต	(ร้อยละ)

ร้อยละ	๗๐

ภารกิจยุทธศาสตร์ : จ�าแนกตามโครงการ

งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๔.๑ - เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.	โครงการปรับปรุงแก้ไขมาตรการเชิงบวก	 (สร้างแรงจูงใจ	 โบนัส	 ชดเชย)	
และมาตรการเชิงลบ	 รวมทั้งการประชาสัมพันธ์	 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการพัฒนาเมือง

๑๐

๒.	โครงการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	
ฉบับปรับปรุงครั้งที่	๔	และโครงการวางและจัดทำาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ฉบับใหม่	(ปรับปรุงครั้งที่	๕)

๓

๓.	โครงการจดัทำาระบบข้อมลูสาธารณปูโภค	ด้วยแผนทีเ่ชงิเลขความละเอยีดสงู	 ๙๖๐

๔.	โครงการสำารวจเก็บข้อมูลและการประเมินผลการปฏิบัติตามผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครจำาแนกตามพื้นที่	Zoning	เขตชั้นใน	ชั้นกลาง	และชานเมือง

๕๐

๕.	โครงการศึกษา	สำารวจแนวเขตกรุงเทพมหานคร ๓๐

๖.	โครงการรับฟังข้อคิดเห็นเสนอแนะจากประชาชน	 ในการปรับปรุงพ้ืนที ่
เฉพาะแห่ง	 (Project	 Plan)	 และแผนฟื้นฟูเมือง	 (Urban	 Regeneration)	 
ในเขตพืน้ท่ีกรงุเทพฯ	ชัน้ในและชัน้กลาง	(แผนแม่บทและโครงการนำาร่องไม่น้อย
กว่า	๑๐	บริเวณ)

๑๐

๗.	โครงการศึกษา	และวางแผนพัฒนาพื้นที่ปิดล้อมในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ	ชั้นใน	
และกรุงเทพฯ	ชั้นกลาง

๑๕
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งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๔.๒ กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย (Sub Center) เป็นระบบตามล�าดับความส�าคัญและ
ศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ

๔.	โครงการจัดทำาแผนแม่บท	 (Master	 Plan)	 การพัฒนาเมืองเครือข่าย	
(ศูนย์ชุมชนย่อย)

๕

๕.	โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย	(ไม่น้อยกว่า	๑๕	ศูนย์) -

๖.	โครงการสำารวจ	 ทำาฐานข้อมูล	 และประเมินการใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านต่าง	ๆ	ของประชากร	ตามประเภทสาธารณูปการ

๒๐

๗.	โครงการจัดทำาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง	 เพื่อรองรับจำานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้น

๑๐

รวมเป็นเงิน ๑,๑๑๓

แผนการลงทุนของหน่วยงาน
โครงการลงทุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑.	โครงการจัดทำาแผนแม่บทการจัดตัง้องค์กรพฒันาเมอืง	(Urban	Development	
Cooperation	:	UDC)

๑๕

๒.	โครงการจดัทำาแผนพฒันาการเช่ือมโยงเมอืงเครอืข่ายกบัเขตกรงุเทพฯ	ชัน้กลาง	
และกรุงเทพฯ	ชั้นใน	

๘

รวมทั้งสิ้น ๒๓

กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง
จำาแนกตามประเภทงบประมาณ	(Budget	Classification)

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ภารกิจยุทธศาสตร์	 ๑,๑๑๓

งบลงทุน ๒๓

รวมทั้งสิ้น ๑,๑๓๖
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แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

สำ นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
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วิสัยทัศน์
	 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัย	 ในชีวิตและทรัพย์สิน	 
ของประชาชนและของรัฐในเขตพื้นที่	กรุงเทพมหานคร

ภารกิจพื้นฐานและภารกิจหลัก

ภารกิจพื้นฐาน	๑	:	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผลสำาเร็จหลัก	๑	 -	 ประชาชนมีความพร้อม	 และมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัยและ

สาธารณภัยอันเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดสาธารณภัย
ผลสำาเร็จหลัก	๒	 -	 ปฏิบัติการระงับเหตุสาธารณภัยและกู ้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

สามารถจำากดัและลดความเสยีหาย	และความสญูเสยีต่อชวีติและทรพัย์สิน
ของประชาชนและทางราชการ

ผลสำาเร็จหลัก	๓	 -	 ผูป้ระสบภยัได้รบัความช่วยเหลอืและบรรเทาความเดอืดร้อนในเบือ้งต้น
ภารกิจพื้นฐาน	๒	:	นโยบายและบริหารจัดการ

ผลสำาเร็จหลัก	๔	 -	 นโยบายและการบรหิารงานส่วนกลาง	สามารถสนบัสนนุ	ให้การดำาเนนิงาน
ของสำานักโดยองค์รวมประสบความสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)
เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๑.๒	ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าประสงค์	๑.๒.๑	 ประชาชนมคีวามปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สนิ	ปราศจากยาเสพตดิและ
การก่อการร้าย

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๑.๓	ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าประสงค์	๑.๓.๒	 ลดอุบัติเหตุทางถนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๑.๔	ปลอดภัยพิบัติ
เป้าประสงค	์๑.๔.๑	 เมืองกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับนำ้าท่วม	 ทั้งจาก 

นำ้าฝน	นำ้าหนุน	และนำ้าหลาก
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๑.๕	สิ่งก่อสร้างปลอดภัย	

เป้าประสงค์	๑.๕.๑	 ลดจำานวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ภารกิจพื้นฐาน ความเชื่อมโยง

ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
เชื่อมโยงกับ	เป้าประสงค์	ข้อ	๑.๒.๑,	
๑.๓.๒,	๑.๔.๑	และ	๑.๕.๑

กรุงเทพมหานคร	 ต้องมีความปลอดภัยท้ังด้านอาชญากรรม	 
ยาเสพติด	อัคคีภัยจากอาคาร	สิ่งก่อสร้าง	พื้นที่สาธารณะ	และ
อุทกภัยจากนำ้าฝน	 นำ้าหลาก	 และนำ้าทะเล	 จึงต้องมีการป้องกัน
ด้วยการตรวจสอบส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงนำาไปสู่การเกิด
ปัญหาและกรณีที่เกิดปัญหาต้องมีแผนการบรรเทาความสูญเสีย
และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย	 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร ่วมกับ
กรุงเทพมหานคร
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

ปัญหาอาชญากรรม	และยาเสพติด
ที่เพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร

๑.	มีสภาพทางกายภาพที่เป็นจุดเสี่ยง	 เช่น	 ที่มืด	 ที่เปลี่ยว	 
ซึ่งเป็นช่องโอกาสให้เกิดอาชญากรรม	

๒.	เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลป้องกันได้อย่างทั่วถึง	 ประกอบ
กับมีเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	เพื่อสนับสนุน
การทำางานไม่เพียงพอ	 และขาดระบบการประสานเชื่อมโยง
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.	ชุมชนขาดกลไกและขาดการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
อาชญากรรม	ตลอดจนการจัดการความขัดแย้งเบื้องต้น

๔.	ประชาชนขาดความรู ้และกลไกในการป้องกันตนเอง 
ตลอดจนพ้ืนทีส่่วนรวมจากอาชญากรรม	และปัญหายาเสพตดิ

๕.	ประชาชนรู้สึกหวาดกลัว	และขาดความเชือ่ม่ันในระบบการ
ป้องปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่	 และเข้าไม่ถึงความ
ยุติธรรม

จำานวนอุบัติเหตุยังคงมีปริมาณสูง ในปัจจบุนั	มมีาตรการในการควบคมุการเกดิอบุตัเิหตมุากมาย	
แต่ยังมีจุดอ่อนในการควบคุมบังคับใช้

ระบบระบายนำ้าไม่มีประสิทธิภาพ 	 สบืเนือ่งจากปัญหาการวางผงัเมืองของกรงุเทพมหานคร	
ในอดีตเต็มไปด้วยที่ว่างรับนำ้าและระบายนำ้าเป็นจำานวนมาก	
ปัจจุบันการขยายตัวของเมืองโดยขาดการควบคุมเป็นเหตุให้	
ห้วย	หนอง	คลอง	บงึ	และทีว่่างรบันำา้ต่าง	ๆ 	ลดลงเป็นอย่างมาก 
ทางระบายนำ้าถูกถม	 มีสิ่งก่อสร้างขวางทางนำ้าไหลจากถนน	
แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอุตสาหกรรม	 ดังนั้นเม่ือเกิดฝน
ตกหนักเป็นเวลาหลายชั่วโมงทำาให้ระบายนำ้าไม่ทัน	 เป็นผล
ทำาให้ระบบระบายนำา้เดมิสญูเสยีศกัยภาพอย่างมาก	การสร้าง
ระบบใหม่ต้องใช้เงนิทุนสูงมาก	และจะเป็นปัญหากบัประชาชน	
นอกจากนีย้งัมปัีญหาแผ่นดนิทรดุตวัและระดบันำา้ทะเลหนนุสงู
เกิน	๒	เมตรจากสภาวะ	Global	Climate	Change
	 แม้ว่าจะมกีารดำาเนินงานทีผ่่านมาเพ่ือป้องกนัและแก้ไข
ปัญหา	 แต่แผนปฏิบัติการก็ยังไม่มีความครอบคลุมปัญหา 
ดังกล่าวอย่างครบถ้วน	 แนวคันเขื่อนป้องกันถาวรยังไม่แล้ว
เสรจ็ทัง้ระบบ	พร้อมทัง้เกดิความเสียหาย	ทรดุตวั	ต้องทำาการ
ซ่อมบำารุงหรือสร้างเสริม	ประกอบกับเครือข่ายอุโมงค์ระบาย
นำ้ายังไม่ครอบคลุมและเสร็จสมบูรณ์
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แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เป้าประสงค ์/ กลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจาก
ยาเสพติดและการก่อการร้าย

(ตัวชีว้ดั)	ระดบัความรูส้กึปลอดภยัจากอาชญากรรม	ยาเสพตดิ	และการก่อการร้าย	
ในการดำาเนินชีวิตใน	กทม.	ของประชาชนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	๕๐	ของ
การสำารวจ

กลยทุธ์	(Action)	๑.๒.๑.๒	เพิม่ความปลอดภยัในพืน้ทีส่าธารณะและลดจดุเสีย่ง
อาชญากรรม
(ตัวชี้วัด)	สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงลดลง ลดลงร้อยละ	๕๐	

ของการสำารวจ

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๓.๒ ลดอุบัติเหตุทางถนน

(ตัวชี้วัด)	จำานวนครั้งของอุบัติเหตุทางรถยนต์ ๒๖,๕๐๐	ครั้ง

(ตัวชี้วัด)	จำานวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ๑๒,๒๐๐	คน

(ตัวชี้วัด)	จำานวนผู้เสียชีวิต ๓๐๙	ราย

กลยทุธ์	(Action)	๑.๓.๒.๓	การตรวจสอบสภาพถนน	จดุเสีย่งอันตราย	(Black	
Spot)	และปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายต่าง	ๆ	ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ
(ตัวชีว้ดั)	จุด	Black	Spot	ทีเ่กดิอบุตัเิหตบุ่อยครัง้ได้รับการแก้ไขทางกายภาพ ร้อยละ	๔๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๔.๑ เมืองกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับน�้าท่วม
ทั้งจากน�้าฝน น�้าหนุน และน�้าหลาก

(ตัวชี้วัด)	ความสามารถรองรับปริมาณนำ้าหลากและนำ้าหนุนได้ดีขึ้นที่ความ
สูง	+๓.๐	ม.รทก.	

ร้อยละ	๓๐

(ตัวชี้วัด)	ความสามารถระบายนำ้าท่วมขังในถนนสายหลัก	กรณีฝนตก	๑๐๐	
มม.	ต่อ	ชม.	(นาที)

๙๐	นาที

(ตัวชี้วัด)	จำานวนเขตที่มีความพร้อมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	(GIS)	
และระบบพยากรณ์ที่ได้เชื่อมต่อกับระบบหลัก	(เขต)

๒๐	เขต

กลยุทธ์	 (Action)	 ๑.๔.๑.๒	 เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายนำ้า	 
ทัง้ระบบอย่างมปีระสทิธภิาพ	สามารถรองรบัปัญหานำา้ท่วมขงัพ้ืนที	่อนัมสีาเหตุ
มาจากนำ้าฝน	 โดยการเพิ่มขีดความสามารถระบบระบายนำ้าในถนนสายหลัก
และการใช้พื้นที่แก้มลิง
(ตัวชี้วัด)	 ความสามารถในการระบายนำ้าจากถนนสายหลักท่ีมีปัญหา 
นำา้ท่วมขงัเนือ่งจากฝนตก	(กรณฝีนตกต่อเนือ่ง	๑	ชัว่โมง	มปีรมิาณฝนตกไม่เกนิ	
๑๐๐	มม.)

     

๑๒๐	นาที
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

(ตวัช้ีวดั)		ร้อยละของการสนบัสนนุและให้บรกิาร	ตดิตัง้	ซ่อมบำารงุรกัษาเครือ่งสบูนำา้ 
เคร่ืองผลกัดันนำา้	และเคร่ืองจกัรกล	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถของระบบระบายนำา้	
(เปอร์เซ็นต์)

ร้อยละ	๑๐๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๕.๑ ลดจ�านวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของอาคารสาธารณะ	๙	ประเภทตาม	พ.ร.บ.	ควบคุมอาคาร
ที่ผ่านการรับรองตาม	พ.ร.บ.	ควบคุมอาคาร

ร้อยละ	๗๐

(ตัวชี้วัด)	 ร้อยละของอาคารทั่วไป	 อาคารสร้างใหม่	 ที่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบ
ความปลอดภัย	(ดัดแปลง	ต่อเติม)

ร้อยละ	๗๐

กลยุทธ์	 (Action)	๑.๕.๑.๖	 เข้มงวดและสนับสนุนให้มีอาคารที่อยู่ในระหว่าง
ก่อสร้างดำาเนนิตามแผน	และข้อบงัคบัด้านความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง
(ตัวช้ีวัด)	 ร้อยละของอาคารที่ได้รับการตรวจสอบ	 และผ่านเกณฑ์ด้าน 
ความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง

ร้อยละ	๑๐๐

(ตัวชี้วัด)	 ร้อยละกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้ประกอบการคำานึงถึง
ความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารไม่น้อยกว่าสองครั้งต่อปี

ร้อยละ	๑๐๐

ภารกิจยุทธศาสตร์ : จ�าแนกตามโครงการ

งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

๑.	โครงการส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมและการจัดการอัคคีภัยในชุมชน ๑๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ

๒.	โครงการตรวสอบจุดเสี่ยงอันตรายเกิดอุบัติเหตุซำ้าซาก ๑๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ

๓.	โครงการตรวจสอบพื้นที่ที่มีฝนตกหนัก / นำ้าท่วมจากนำ้าหนุน	นำ้าหลาก ๑๐

๔.	โครงการจัดทำาแผนบริหารจัดการภัยพิบัติจากนำ้าท่วมของกรุงเทพมหานคร ๒๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๕ สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

๕.	โครงการส่งเสริมประชาชนตรวจสอบการใช ้/ ก่อสร้างอาคาร	ที่อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างขนาดใหญ่

๒

รวมเป็นเงิน ๕๒
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แผนการลงทุนของหน่วยงาน
โครงการลงทุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

- -

- -

รวมทั้งสิ้น -

กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง
จำาแนกตามประเภทงบประมาณ	(Budget	Classification)

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ภารกิจยุทธศาสตร์	 ๕๒

งบลงทุน -

รวมทั้งสิ้น ๕๒
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152 มหานคร
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แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

สำ นักปลัด
กรุงเทพมหานคร
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154 มหานคร
    แห่งเอเชีย



วิสัยทัศน์
 บริหารงานทัว่ไปส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร	สนบัสนนุให้การดำาเนินงานของกรงุเทพมหานคร
โดยรวมประสบความสำาเร็จ	อย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจพื้นฐานและภารกิจหลัก
ภารกิจพื้นฐาน	๑	:	บริหารงานทั่วไปส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร

ผลสำาเร็จหลัก	๑	 -	ระบบการบริหารงานกลาง	ระบบการบริหารงานบุคคล	ระบบพัฒนา
บุคลากร	 ระบบกฎหมาย	 ระบบการปกครองและทะเบียน	 ระบบการ 
ตรวจสอบภายใน	ระบบประชาสัมพันธ์	 ระบบตรวจราชการ	และระบบ
วิเทศสัมพันธ์	สามารถสนับสนุนให้การดำาเนินงานของกรุงเทพมหานคร
โดยรวมประสบความสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)
เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๑.๒	ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าประสงค	์๑.๒.๑	 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 ปราศจากยาเสพติด	 
และการก่อการร้าย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครแห่งประชาธิปไตย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๕.๒	เมืองธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์	๕.๒.๑		เพือ่จดัต้ัง	“สภาประชาชนกรงุเทพมหานคร”	และ	“สภาประชาชนระดบัเขต” 
ให้เป็นเวทีรับฟังความเห็นของประชาชน	 การนำาเสนอข้อมูลการจัดทำา
กิจการสาธารณะ	 และ	 การจัดทำางบประมาณ	 ของกรุงเทพมหานคร	
และ	สำานักงานเขต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๗.๑	กฎหมาย

เป้าประสงค์	๗.๑.๑	 กรุงเทพมหานคร	 มีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	
ใหม่ที่ปรับปรุงด้านโครงสร้างอำานาจหน้าที่ใหม่

เป้าประสงค์	๗.๑.๒	 ปรับปรุงโครงสร้าง	หน้าที่	ของหน่วยงานด้านกฎหมายให้	เป็นสำานัก
กฎหมายที่ทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษา	 วินิจฉัยข้อกฎหมายในการบริหาร
ราชการของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๗.๓	การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ที	่๗.๓.๑	พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	 ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพ

การให้บริการในแต่ละสายงาน	 ให้สอดคล้องกับการเป็นมหานคร 
แห่งเอเชีย

เป้าประสงค์ที่	๗.๓.๒	ยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๗.๔	การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์	๗.๔.๓	 กรุงเทพมหานครสามารถขบัเคลือ่นการพัฒนาเมอืงด้วยการบรหิารการเงนิ
การคลัง	และการงบประมาณ	ในเชิงรุก
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ภารกิจพื้นฐาน ความเชื่อมโยง

บริหารงานท่ัวไปส ่วนกลางของ
กรุงเทพมหานคร	 เชื่อมโยงกับ	
เป้าประสงค	์ข้อ	๕.๒.๑	๗.๓.๑	๗.๓.๒	
และ	๗.๔.๓

• กทม.	 มีสภาประชาชนกรุงเทพฯ	 (เวทีริเริ่มนโยบาย	 และ 
ตรวจสอบการทำางานของ	กทม.)	กทม.	ใช้ระบบงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม

• กฎหมายการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	มีการปรับปรุง
แก้ไขให้สอดคล้องกบัความเป็นอสิระ	มีบทบาท	อำานาจ	หน้าที่	
ท่ีครอบคลุมการทำากิจการสาธารณะเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน	 มีการจัดโครงสร้างการปกครองและ
การบริหารที่สอดรับกับการบริหารจัดการเมืองมหานครที่เป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ	สังคม	ของประเทศภูมิภาคอาเซียน	และ
เป็นมหานครระดับโลก

• กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานของ
รัฐ	 ตามกฎหมายกำาหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 แผนการกระจายอำานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และแผนปฏิบัติการกำาหนดขั้น
ตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เพือ่
ให้สามารถดำาเนินกิจการสาธารณะตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนมากขึ้น

• กรงุเทพมหานครเป็นท่ีรวมของคนด	ีและคนเก่ง	สามารถปฏบิตัิ
งานที่รองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างมืออาชีพ

การบริหารจัดการด้านความมั่นคง
เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์	ข้อ	๑.๒.๑

ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	มปัีญหาอาชญากรรม	ยาเสพตดิ	ก่อการร้าย	
และการชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง	 ต้องการแผนบริหาร
จัดการท่ีมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 เพื่อ
ทำาให้กรุงเทพมหานคร	เป็นมหานครทีป่ลอดภยัจากอาชญากรรม
และยาเสพติด

ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

๑.	ปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปัญหาอาชญากรรม	 ยาเสพติด	 
การก่อการร้าย	 และการชุมนุมทางการเมือง	 มีแนวโน้ม 
ความรุนแรงมากขึ้น

๒.	สิทธขิองประชาชนตามรฐัธรรมนญู 
ประเด็นสิทธิในข้อมูลข่าวสารและ
การร้องเรียนแก่ประชาชน	 และ	
สทิธมิส่ีวนร่วมในการบรหิารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 เกิดความตื่นตัวในสิทธิ	
และต้องการปกป้องสิทธิและมีส่วนร่วม	ในการบริหารกิจการ
ของกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น
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๓.	 ขาดเวทีรับฟังความคิดเห็นใน
การบริหารของกรุงเทพมหานคร

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อการดำาเนินกิจการที่เกี่ยวกับ
บรกิารสาธารณะ	และการใช้อำานาจทางปกครองในการบรหิาร
ของกรุงเทพมหานคร	

๔.	พ.ร.บ.	ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	 ๒๕๒๘	มี
ปัญหาด้านการจัดโครงสร้างและ
อำานาจหน้าที่

ผลประโยชน์ทางการเมืองระดบัชาตขิองพรรคการเมอืงในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร	 เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขกฎหมายการ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร

๕.	อำานาจหน้าทีข่องกรงุเทพมหานคร 
ทั้งตามกฎหมาย	และ	การถ่ายโอน
ภารกิจ	 มีปัญหาการจัดทำากิจการ
สาธารณะ	 และ	 อำานาจหน้าที่ทับ
ซ้อนกับหน่วยงานของรัฐท่ีดำาเนิน
การในเขตกรุงเทพมหานคร

ความเปล่ียนแปลงและการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร 
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ส่งผลให้เกิดปัญหาและความต้องการ
โดยรวมของพืน้ทีม่มีาก	ในขณะทีก่รงุเทพมหานครไม่สามารถ
ดำาเนินการตอบสนองได้ทัน	 หน่วยงานของรัฐยังคงไม่เห็น
ความจำาเป็นในการกระจายอำานาจ	 หรือบางหน่วยงานอาจ
ต้องการรักษาอำานาจทางกฎหมายของตนไว้

๖.	 กรุงเทพมหานครขาดผู้บริหาร	
หน่วยงานที่ปรึกษากฎหมายในการ
ใช้อำานาจทางปกครองจัดทำากจิการ
ตามอำานาจหน้าที่

การกระทำาทางปกครองของผูบ้ริหารกรุงเทพมหานครเส่ียงต่อ
เกิดคดีพิพาททางปกครอง	 หรือการปฏิบัติตามอำานาจหน้าที่
อาจเกิดปัญหาข้อขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐ

๗.	 กำาลังคนยังไม่มีแนวโน้มลดลง	
และมีคำาขออัตราใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี

-	ค่าใช้จ่ายด้านกำาลังคนมีมากขึ้น
-	กรุงเทพมหานครอาจประสบปัญหาการขาดวนัิยทางการคลงั
-	ไม่มีงบประมาณสำาหรับจ่ายค่าบำานาญในอนาคต

๘.	 ขีดความสามารถของบุคลากร
กรุงเทพมหานครยังไม่สอดคล้องกบั
ภารกิจที่ท้าทายในอนาคต	 โดย
เฉพาะการขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความเชีย่วชาญเฉพาะในบางภารกจิ	
อาทิ	 การส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกจิของเมืองกรุงเทพมหานคร
การสร้างความปลอดภัยให้แก่คน
กรุงเทพมหานคร

-	กรุงเทพมหานครจะไม่สามารถดำาเนินงานได้ตามความ
ต้องการของประชาชน	 และไม่มีกำาลังคนที่รองรับการทำางาน
ตามการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมในเชงิบรหิารได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
-	ภาระงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต	ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

๙.	 ค ่าใช ้จ ่ายด ้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้น	แต่เป็นการพัฒนาที่ไม่เกิด
ผลในเชิงปฏิบัติ	 ขาดการประเมิน
ความคุ ้มค่า	 และมีการพัฒนาที ่
ซำ้าซ้อน

-	กระทบต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
-	 เกิดความสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
โดยใช้ไปอย่างไม่คุ้มค่า
-	บคุลากรกรงุเทพมหานครถกูพัฒนาศักยภาพ	โดยไม่มทีศิทาง
การพัฒนาที่ชัดเจน	
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๑๐.	 กรงุเทพมหานครเป็นองค์การ
ทีย่งัไม่น่าดงึดดูสำาหรบัคนเก่งและมี
ศักยภาพสูง

-	คนเก่งในองค์การถกูดงึไปหน่วยงานอ่ืนจากการเกษยีณก่อน
อายุ / การให้โอน
-	 กรุงเทพมหานครขาดระบบการกลั่นกรอง / ธำารงรักษาคน
เก่งทำาให้มคีวามเสีย่งทีค่นเก่งจะถกูดงึออกไปหน่วยงานอืน่มาก
ขึ้น	ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญและกำาลังใจ

๑๑.	 แนวโน้มการกระทำาผิดวินัย
ของบุคลากรเพิ่มสูงขึ้น

กระทบต่อภาพลักษณ์และความไว้วางใจของประชาชน	 ที่มี 
ต่อบุคลากรกรุงเทพมหานคร

๑๒.	 แรงงานผู้สูงอายุ	
(Aging	Workforce)

-	 ขาดผลิตภาพจากการขาดกำาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและ
ความรูค้วามสามารถทีส่ั่งสมความเชีย่วชาญในวชิาชพีครัง้ใหญ่
-	กำาลังคนขาดช่วงเพราะคนรุ่นใหม่โตไม่ทัน / คนไม่นิยมเข้า
ระบบราชการ
-	 ความเสี่ยงในเรื่องการถ่ายโอนความรู้ภายในระบบราชการ
การจัดการความรู้	(Knowledge	Management)	ในองค์การ
ราชการเพื่อถ่ายเทความรู้ระหว่างคนรุ่นเก่าที่สูงวัยให้แก่คน 
รุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในระบบ
-	 เผชิญกับการบริหารท่ามกลางความหลากหลายของช่วงวัย	
(Multiple	Generations	ในที่ทำางาน)

๑๓.	 ความท้าทายจากแนวโน้มการ
ขยายตวัของความเป็นเมืองและการ
ย้ายถิ่นข้ามชาติ

-	 ภารกิ จของกรุ ง เทพมหานครต ้ องดู แลประชาชน 
ชาวกรุงเทพฯ	ตามความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น
-	 ประชาชนต้องการข้าราชการที่สนองต่อการให้บริการที ่
หลากหลายครอบคลุมและเป็นธรรม	ซึ่งกรุงเทพมหานครต้อง
ดำาเนินการที่ตอบสนองความต้องการดังกล่าว

๑๔.	 สังคมต้องการข้าราชการที่มี
คุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่การบริหาร
งานที่มีธรรมาภิบาล

-	สงัคมทีมุ่่งสู่การตรวจสอบการทำางาน	ทำาให้กรงุเทพมหานคร
ต้องวางระบบการบริหารจดัการ	และสร้างสำานึกแก่ข้าราชการ
ที่สนองต่อแนวทางการตรวจสอบของประชาชน

๑๕.	 ความท้าทายจากสังคมฐาน
ความรู้	 (ความรู้ของประชาชนสูง
ข้ึน,	สือ่เทคโนโลยสีารสนเทศทีส่มยั	
การพฒันาด้านโครงข่ายเทคโนโลยี
ไร ้สาย,	 โทรศัพท ์มือถือระบบ	
SMART	PHONE)

-	 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วข้ึน / ค่าใช้จ่าย 
ด้านการส่ือสารด้วยรูปแบบเดิม	 ที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและ 
ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควรลดลง
-	 ทักษะด้านภาษามีความจำาเป็นในการบริหารมหานคร
-	 กรงุเทพมหานครต้องเผชญิความหลากหลายทางวัฒนธรรม

๑๖.	 สังคมต้องการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครทีว่างตวัเป็นกลาง
คล่ีคลายความขัดแย้งในสังคมและ
มุ่งสนองต่อการดำาเนินงานตาม
ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น

-	บคุลากรกรงุเทพมหานครต้องวางตวัเป็นกลาง	ไม่แสดงออก
ถึงความนิยมทางการเมือง
-	บคุลากรกรงุเทพมหานครต้องมบีทบาทในการเป็นผูค้ลีค่ลาย
ความขดัแย้งและส่งเสรมิระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ
ทรงเป็นประมุข
-	ส่งเสริมการทำางานที่สอดคล้องตามระบอบประชาธิปไตย
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๑๗.	แนวโน้มการบริหารทรัพยากร
มนุษย์บนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	
จะมีบทบาทมากขึ้นในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

-	 การฝึกอบรมพัฒนาคนรูปแบบเดิม	 (Formal	 Education)	
เปลี่ยนไปสู่การพัฒนาคนรูปแบบใหม่ที่ไม่เป็นทางการมากขึ้น

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจาก
ยาเสพติดและการก่อการร้าย

(ตัวชี้วัด)	ระดับความรู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรม	ยาเสพติด	และ 
การก่อการร้าย	ในการดำาเนินชีวิตใน	กทม.	ของประชาชนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	๕๐	ของ
การสำารวจ

กลยุทธ์	(Action)	๑.๒.๑.๑	ลดความรุนแรงของคดีอุกฉกรรจ์	และ
อาชญากรรมพื้นฐาน
(ตัวชี้วัด)	อาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะลดลง ไม่เกิน	๑,๑๐๐	คดี

ต่อแสนคน

เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๒.๑ เพื่อจัดตั้ง “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” และ “สภา
ประชาชนระดับเขต” ให้เป็นเวทีรับฟังความเห็นของประชาชน การน�าเสนอข้อมูลการจัดท�า
กิจการสาธารณะ และการจัดท�างบประมาณของกรุงเทพมหานคร และส�านักงานเขต

(ตัวชี้วัด)	การประชุม	“สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” 	 ๑๐	ครั้ง/ปี

(ตัวชี้วัด)	การประชุม	“สภาประชาชนระดับเขต”	๕๐	เขต ๑๒	ครั้ง/ปี/เขต

กลยุทธ์	(Action)	๕.๒.๑.๑	จัดตั้ง	“สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”	และ	
“สภาประชาชนระดับเขต”	ทั้ง	๕๐	เขต
(ตัวชี้วัด)	ออกระเบียบ / ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร	ว่าด้วยการจัดตั้ง 
สภาประชาชน

  

ภายในปี	๒๕๖๐

กลยุทธ์	(Action)	๕.๒.๑.๒	การดำาเนินกิจการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
ที่มีผลกระทบต่อประชาชน	ชุมชนที่อยู่อาศัย	ชุมชนทางเศรษฐกิจ	นำาเสนอสู่
ที่ประชุม	“สภาประชาชนกรุงเทพหานคร”
(ตัวชี้วัด)	 ร้อยละของกิจการสาธารณะที่เสนอต่อที่ประชุมสภาประชาชน
กรุงเทพมหานคร	

  

ร้อยละ	๕๐
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

กลยุทธ์	 (Action)	 ๕.๒.๑.๓	 การดำาเนินกิจการสาธารณะของสำานักงานเขต	 
(๕๐	เขต)	ที่มีผลกระทบต่อประชาชน	ชุมชนที่อยู่อาศัย	ชุมชนทางเศรษฐกิจ	
นำาเสนอสู่ที่ประชุม	“สภาประชาชนระดับเขต”
(ตัวชี้วัด)	 ร้อยละของกิจการสาธารณะท่ีเสนอต่อที่ประชุมสภาประชาชน 
ระดับเขต	(ทั้ง	๕๐	เขต)

ร้อยละ	๖๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของกิจการสาธารณะที่เสนอต่อที่ประชุมสภาประชาชน
กรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	๕๐

กลยุทธ์	 (Action)	 ๕.๒.๑.๓	 การดำาเนินกิจการสาธารณะของสำานักงานเขต	 
(๕๐	เขต)	ที่มีผลกระทบต่อประชาชน	ชุมชนที่อยู่อาศัย	ชุมชนทางเศรษฐกิจ	 
นำาเสนอสู่ที่ประชุม	“สภาประชาชนระดับเขต”
(ตัวชี้วัด)ร้อยละของกิจการสาธารณะที่เสนอต่อที่ประชุมสภาประชาชน 
ระดับเขต	(ทั้ง	๕๐	เขต)	 	

	 ร้อยละ	๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๑.๑ กรุงเทพมหานคร มีกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครใหม่ที่ปรับปรุงด้านโครงสร้าง อ�านาจหน้าที่ใหม่

(ตัวชี้วัด)	จัดทำาร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ จัดทำาร่างกฎหมาย
และจัดให้มีการรับ

ฟังความเห็น

(ตัวชี้วัด)	ปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านกฎหมายของกรุงเทพมหานคร จัดตั้งหน่วยงาน
และนิติกร

(ตัวชี้วัด)	นิติกรผ่านการอบรมและประเมินศักยภาพของหลักสูตร 
นักกฎหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มีจำานวนนิติกรผ่าน
การอบรม

และการประเมิน
ร้อยละ	๗๕	ของ 
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๑ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
และคุณภาพการให้บริการในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำาปี

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๘๐

กลยทุธ์	(Action)	๗.๓.๑.๑	เพิม่สมรรถนะของบุคลากรให้มุง่สู	่ความเป็นมอือาชพี
(ตัวชี้วัด)	 ร้อยละความสำาเร็จของการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรมุ่งสู่	 ความ
เป็นมืออาชีพ ร้อยละ	๓๐
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

กลยุทธ์	 (Action)	 ๗.๓.๑.๒	 พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารทุกระดับให้มุ่งสู่
มหานครแห่งเอเชีย
(ตัวชี้วัด)	 ร้อยละความสำาเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้นำาทุกระดับสู่มหานคร
แห่งเอเชีย

ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	 (Action)	 ๗.๓.๑.๓	 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสายงาน 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพในสายงาน	หรือมาตรฐานสากล
(ตัวชีว้ดั)	ร้อยละความสำาเรจ็ของการพฒันามาตรฐานวชิาชีพในแต่ละสายงาน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพในสายงาน	หรือมาตรฐานสากล

ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๓.๑.๔	พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความอบอุ่นเป็น
มิตรแก่คนทุกชาติ	ทุกภาษา	ทุกวัฒนธรรม
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๓.๑.๕	สนับสนุนการใช้คลังความรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาขีด
สมรรถนะของบุคลากร
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จของการสนับสนุนการใช้คลังความรู้ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร

	 ร้อยละ	๒๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๒ ยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร

(ตวัชีว้ดั)	ระดบัความเชือ่มัน่ของบคุลากรทีม่ต่ีอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของกรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	๖๐

(ตัวชี้วัด)	จำานวนบุคลากรที่กระทำาผิดและถูกดำาเนินการทางวินัย ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๕	ต่อปี
เมื่อเทียบจากปีที่

ผ่านมา

กลยทุธ์	(Action)	๗.๓.๒.๑	พฒันาและขบัเคลือ่นมาตรฐานจรยิธรรม	ข้อบงัคบั	
จรรยา	และวินัยข้าราชการ
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จในการพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐาน 	 ร้อยละ	๓๐

กลยทุธ์	(Action)	๗.๓.๒.๒	ลดปัจจยัเสีย่งในการทจุรติคอร์รปัชัน่	และการกระทำา
ผิดวินัยของบุคลากร
(ตัวชีว้ดั)	ร้อยละความสำาเรจ็ในการลดปัจจยัเสีย่งในการทจุรติคอร์รปัชัน่	และ
การกระทำาผิดวินัยของบุคลากร	

	 ร้อยละ	๕๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๓.๒.๓	ปลูกฝังอุดมการณ์และปรัชญาการเป็นข้าราชการ
ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี	และเชิดชูยกย่องผู้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
(ตัวชี้วัด)	 ร้อยละความสำาเร็จของการปลูกฝังอุดมการณ์และปรัชญาการเป็น
ข้าราชการที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี	และเชิดชูยกย่องผู้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรม	 	

	 ร้อยละ	๓๐
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

กลยุทธ์	 (Action)	 ๗.๓.๒.๔	 ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร
(ตวัชีว้ดั)	ร้อยละความสำาเร็จของการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการ
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	๓๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๓ พัฒนากลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับการ
เปลี่ยนแปลง และดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ

(ตวัชีว้ดั)	ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรทีมี่ต่อการบรหิารทรพัยากรบคุคล ร้อยละ	๗๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรุงเทพมหานคร ร้อยละ	๗๐

กลยทุธ์	(Action)	๗.๓.๓.๑	จดัสรรกำาลงัคนให้สอดคล้องตามความจำาเป็น	และ
ภารกิจเชิงพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จของการวางแผน	ติดตาม	ตรวจสอบการบริหาร
กำาลงัคนให้สอดคล้องกับความจำาเป็น	และภารกจิเชงิพ้ืนทีข่องกรงุเทพมหานคร

	 ร้อยละ	๕๐

กลยุทธ์	 (Action)	 ๗.๓.๓.๒	 ส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ของบุคลากร
(ตัวชี้วัด)	 ร้อยละความสำาเร็จของการส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของบุคลากร

	 ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	 (Action)	 ๗.๓.๓.๓	 ส่งเสริมการดำาเนินการตามกรอบมาตรฐาน 
ความสำาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	(HR	Scorecard)	และสนับสนุน
การเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(ตัวชี้วัด)	 ร้อยละของการดำาเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำาเร็จด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล	(HR	Scorecard)		

	 ร้อยละ	๓๐

กลยทุธ์	(Action)	๗.๓.๓.๔	สรรหา	คดัเลอืก	และพฒันาบคุลากรผูม้ศีกัยภาพสงู	
(Talent	Management)
(ตวัชีว้ดั)	ระดบัความสำาเรจ็ในการสรรหา	คดัเลือก	และพฒันาบุคลากรผูม้ศีกัยภาพสงู 
(Talent	Management)

	 ร้อยละ	๔๐

กลยทุธ์	(Action)	๗.๓.๓.๕	พฒันาระบบบริหารผลการปฏบิตังิานทีเ่อือ้ต่อความ
เป็นธรรมและแรงจูงใจของบุคลากร
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของความสำาเร็จในการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ	๔๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๔ ส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะ และสร้างความผาสุกของ
บุคลากร

(ตัวชี้วัด)	 ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการทำางานตามเกณฑ์องค์กร 
สุขภาวะ	(Happy	Workplace	Index)

ร้อยละ	๗๐

กลยุทธ์	 (Action)	 ๗.๓.๔.๑	 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อ 
การสร้างบรรยากาศการทำางานที่มีความสุข
(ตัวชี้วัด)	 ร้อยละความสำาเร็จของการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ที่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศการทำางานที่มีความสุข

ร้อยละ	๕๐
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กลยุทธ์	 (Action)	๗.๓.๔.๒	เสริมสร้างความสมดุลในชีวิตตามแนวคิดองค์กร
สุขภาวะ	(Happy	Workplace)
(ตัวช้ีวัด)ร้อยละความสำาเร็จของการขับเคล่ือนตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ	
(Happy	Workplace)

ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๓.๔.๓	สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เกื้อกูลที่สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน	และความหลากหลายของบุคลากร
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จของการพัฒนาสิทธิประโยชน์เกื้อกูลที่สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน	และความหลากหลายของบุคลากร

ร้อยละ	๓๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๔.๓ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี 
การงบประมาณ และการตรวจสอบควบคุมภายในให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้  
และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

(ตัวชี้วัด)	 มีแผนการตรวจสอบและแผนการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
ตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำาหนดขึ้น

มี

(ตัวชี้วัด)	 ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ถูกสุ่มตรวจต่อปีเทียบกับจำานวนหน่วย 
รับตรวจทั้งหมด

มากกว่า
ร้อยละ	๒๕	

(ตัวชี้วัด)	 ร้อยละของข้อเสนอแนะการตรวจสอบที่ได้รับการนำาไปปฏิบัต ิ
โดยหน่วยรับตรวจ

มากกว่า
ร้อยละ	๕๐	

กลยุทธ์	 (Action)	 ๗.๔.๓.๑	 ส่งเสริมความโปร่งใสและการตรวจสอบได ้
ด้านการเงินการคลังจากทุกภาคส่วน
(ตัวชี้วัด)	จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจากผู้แทนภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทั้งภายใน
และภายนอกกรุงเทพมหานคร

มี/จัดตั้ง

ภารกิจยุทธศาสตร์ : จ�าแนกตามโครงการ

งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

๑.	โครงการจัดทำาแผนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงของกรุงเทพมหานคร ๕

๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล

๒.	โครงการ	“สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” ๒๑	

๓.	โครงการ	“สภาประชาชนระดับเขต” ๓๖	

๔.	โครงการ	“วิจัยแนวทางการใช้ระบบภาษีเพื่อการพัฒนา	และการจัดทำา 
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม”

๒๑	
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งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๕.	จัดตั้งและจัดประชุม	“สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”	 ๓๖	

๗.๑ กฎหมาย

๖.	จัดทำาร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครและการรับฟัง
ความเห็น

๒๑

๗.	จัดการอบรมนิติกรเพื่อให้เข้าใจกฎหมายปัจจุบัน ๑๐

๘.	จ้างที่ปรึกษาและจัดทำาร่างกฎหมาย	รวมทั้งการจัดเวทีรับฟังความเห็น
ภายในปี	๒๕๖๐

๙.	จ้างสถาบันทางการศึกษาด้านนิติศาสตร์	หรือ	สำานักงานกฤษฎีกา	หรือ	
สำานักงานศาลปกครอง	ดำาเนินการให้การศึกษาอบรมนิติกรของกรุงเทพมหานคร

๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล

๑๐.	โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำากลุ่มงาน
ตามความจำาเป็นและเหมาะสม	

๒๕๐

๑๑.	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำาทุกระดับเกี่ยวกับแผนวิสัยทัศน์	
๒๐	ปีของกรุงเทพมหานคร

๐.๒

๑๒.	โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่มหานครแห่งเอเชีย ๐.๒

๑๓.	โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนำาร่องเพื่อพัฒนาผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 
สู่มหานครแห่งเอเชีย

๒๐

๑๔.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในด้านภาษาและวัฒนธรรม 
ต่างประเทศ

๓๐

๑๕.	โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	(แก่บุคลากร 
ในสายงานที่ต้องให้บริการประชาชนโดยตรง)

๒๐

๑๖.	โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้มีทักษะด้านการศึกษาวิจัย	เพื่อพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน / การให้บริการ

๕

๑๗.	โครงการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ	ในการรับบริการจากผู้รับบริการ 
ที่มีความหลากหลาย

๒

๑๘.	โครงการจัดทำาสื่อสารสนเทศในการให้บริการเป็นภาษาต่างประเทศ ๓๐

๑๙.	โครงการจัดทำาผลงานวิจัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน	
หรือการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	(ไม่น้อยกว่าสำานัก / หน่วยงานละ	๑	
เล่มต่อปี)

๕

๒๐.	โครงการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อสร้างคลังความรู้ 
ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร	ให้ครบทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

๑๐
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งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๒๑.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เพื่อรวบรวมและจัดทำาคลังความรู้	ประจำา
หน่วยงานนำาร่อง

๑๐

๒๒.	โครงการจัดทำามาตรฐานจริยธรรม	ข้อบังคับ	จรรยา	และวินัยข้าราชการ
ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร

๒

๒๓.	โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการลดการกระทำาผิดวินัยของบุคลากร ๐.๒

๒๔.	โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	ของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร

๖๐

๗.๔ การคลังและงบประมาณ

๔๐.	การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน -

๔๑.	จัดทำาแผนและพัฒนามาตรการการตรวจสอบและควบคุมภายใน -

รวมเป็นเงิน ๖๓๕.๘

กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง
จำาแนกตามประเภทงบประมาณ	(Budget	Classification)

แผนการลงทุนของหน่วยงาน
โครงการลงทุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ภารกิจยุทธศาสตร์	 ๖๓๕.๘

งบลงทุน ๐

รวมทั้งสิ้น ๖๓๕.๘

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

- -

- -

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

สำ นักการคลัง
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วิสัยทัศน์
	 การจดัเก็บรายได้	การเงนิ	การคลงั	และทรัพย์สนิของกรงุเทพมหานคร	มกีารบรกิารทีท่นัสมยั	
และมีประสิทธิภาพ

ภารกิจพื้นฐานและภารกิจหลัก
ภารกิจพื้นฐาน	๑	:	การบริหารงานคลังกรุงเทพมหานคร

ผลสำาเร็จหลัก	๑	 -	 กรงุเทพมหานคร	สามารถดำารงรักษาวนัิยทางการคลัง	ควบคมุระดบั
ความเสี่ยงทางการคลัง	และให้การบริหารการคลังของกรุงเทพมหานคร
มีความน่าเชื่อถือ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และถูกต้อง	

ผลสำาเร็จหลัก	๒	 -	 กรงุเทพมหานคร	สามารถพฒันารายได้และจัดหารายได้	ได้ตามเป้าหมาย
ผลสำาเร็จหลัก	๓	 -	 กรุงเทพมหานคร	มีระบบการรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ	ถูกต้อง	

รวดเร็ว	
ผลสำาเร็จหลัก	๔	 -	 กรุงเทพมหานคร	 มีระบบบัญชี	 จัดทำาบัญชี	 และรายงานการเงิน 

การคลังและรายงานผลการดำาเนินงานภาครฐัตามมาตรฐานการบญัชีภาครฐั
ของไทย	

ผลสำาเร็จหลัก	๕		-	 กรุงเทพมหานครมีการจัดซื้อ	จัดจ้าง	จัดหา	เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
หรือบริการที่จำาเป็น	 สำาหรับการจัดบริการให้แก่ประชาชน	 ที่เป็นกลาง	
ในราคาที่คุ้มค่า	ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม	

ภารกิจพื้นฐาน	๒	:	กิจการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
ผลสำาเร็จหลัก	๖	 -	 การดำาเนินกิจการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร	 มีรายได้นำาส่งคลัง

ตามเป้าหมายที่กำาหนด	 มีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	 และส่งมอบบริการ
สาธารณะสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	ทั่วถึง	มีค่าบริการที่เหมาะสม

ภารกิจพื้นฐาน	๓	:	ส่งเสรมิธรุกจิ	ดแูลท่ีจอดรถสาธารณะ	และซ่อมแซมยานพาหนะและเครือ่งจักรกล
ผลสำาเร็จหลัก	๗	 -	 ผู้สนใจในการประกอบธุรกิจและลงทุนในกรุงเทพมหานคร	 มีข้อมูล

เศรษฐกิจ	 โอกาสการลงทุน	 นโยบาย	 และกฎ	 ระเบียบต่าง ๆ ที่ 
เอื้ออำานวยต่อการตัดสินในการประกอบธุรกิจ	ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ผลสำาเร็จหลัก	๘	 -	 ประชาชนมีที่จอดรถสาธารณะ	 สามารถเข้าถึงย่านธุรกิจที่สำาคัญ 
อันเป็นการส่งเสริมการค้าและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ผลสำาเร็จหลัก	๙	 -	 ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร	 ได้รับบริการซ่อมยานพาหนะ	
เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	ตามความจำาเป็นเร่งด่วน

ภารกิจพื้นฐาน	๔	:	นโยบายและบริหารจัดการ
ผลสำาเร็จหลัก	๑๐	-	 นโยบายและการบริหารงานส่วนกลาง	 สามารถสนับสนุนให้การ 

ดำาเนนิงานของสำานกัโดยองค์รวมประสบความสำาเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)
เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๗.๔	การคลังและงบประมาณ
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เป้าประสงค์	๗.๔.๑	กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว

เป้าประสงค์	๗.๔.๒	กรุงเทพมหานครสามารถบริหารงบประมาณรายรับ-รายจ่ายและการ
บริหารการเงินการบัญชีแบบองค์รวม	 (Comprehensive	 Revenue,	 
Spending	and	Financial	Management)	และพัฒนาตัวชี้วัดการปฏิบัติ
งานด ้านการเงินการคลังและการงบประมาณในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์	๗.๔.๔	กรงุเทพมหานครสามารถขบัเคล่ือนการพฒันาเมอืง	ด้วยการบรหิารการ
	 เงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุก

ภารกิจพื้นฐาน ความเชื่อมโยง

บริหารงานคลังกรุงเทพมหานคร
เชื่อมโยงกับ	เป้าประสงค์	ข้อ	๗.๔.๑,	
๗.๔.๒	และ	๗.๔.๔

กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารทางการคลังและงบประมาณ
ท่ีมีประสิทธิภาพ	 มีการบริหารจัดการในด้านการคลังและ 
งบประมาณแบบองค์รวม	และเป็นไปในเชงิรกุเพือ่ประสทิธภิาพใน
การพัฒนา	โดยคำานึงถึงการรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว	และธรรมาภิบาลทางการคลัง

ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

๑.	ความท้าทายในด้านการบริหาร
จั ด เก็ บรายได ้ และการพัฒนา 
รายได้ใหม่	ๆ

๑.	 การประมาณการรายได้ใช้วิธีอย่างง่ายมาบวกฐานจัดเก็บ
จริงในปีที่ผ่านมา	 (ข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 หรือ 
บางครัง้ใช้วธิปีระมาณรายได้	ตามแรงกดดนัของฝ่ายการเมอืง	
และไม่มีการตรวจสอบผลการจัดเก็บจริง	 แล้วนำาไปปรับปรุง
วิธีประมาณการรายได้)
๒.	 กรุงเทพมหานครมีการบริหารต่างหากอยู่หลายประเภท	 
จดัเกบ็หลายหน่วยงาน	รายได้ไม่มีการนำาเข้ามาในระบบรายได้รวม 
ของกรุงเทพมหานคร	อาทิ	สำานักการแพทย์	สำานักอนามัย
๓.	 ยังไม่มีแผนการจัดเก็บรายได้ใหม่	 หรือการพัฒนารายได้
ให้สอดคล้องกับภาระการจ่าย	 และความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมและของกรุงเทพมหานคร
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

๒.	ความท้าทายในด้านแนวนโยบาย
ในการบริหารการเงินการคลังของ
กรุงเทพมหานคร

๑.	ตัวชี้วัดด้านการเงินการคลังในปัจจุบันเป็นของระดับหน่วย
ปฏิบัติการ	(ระดับกอง)	ยังไม่มีการพัฒนาตัวชี้วัดในภาพรวม
ของสำานกัการคลงั	งานของแต่ละกองจงึดำาเนนิการแยกจากกนั	
ไม่มรีะบบรวมศนูย์ความรบัผิดของในการดำาเนนิงาน	(Overall 
/ Pooled	Accountability)	ของระบบการเงนิกรงุเทพมหานคร
๒.	การตดิตามประเมนิฐานะทางการเงนิของกรงุเทพมหานคร	
อยู ่ในความดูแลของสำานักงบประมาณฯ	 สำานักการคลัง 
จึงมีหน้าท่ีเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน	 การบัญชีเป็นหลัก	 
แต่ยังมิได้ทำาหน้าท่ีเชิงนโยบายและการวางแผนการเงินการ
คลัง	ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังที่มีอยู่เป็นรายงานตามแบบแผน
ทั่วไป	 ยังไม่เข้มข้นหรือมีตัวแปรประเภทข้อมูลมากเพียงพอ
สำาหรับใช้ในการวางแผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายในการ
จดับรกิารสาธารณะการลงทนุของกรงุเทพมหานคร	สำานกัการคลงั
ยงัมไิด้มแีผนการทีจ่ะรเิริม่โครงการมาตรการใด	ๆ 	เพ่ือรองรบั
การดำาเนินงานตามประเดน็นโยบายของผู้บรหิารฝ่ายการเมอืง	
จงึมลีกัษณะบรหิารงานเชงิรบัและอาจไม่ทนัต่อการพัฒนาเมอืง
กรุงเทพมหานคร	 (งานบางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของ
สำานักงบประมาณ	กรุงเทพมหานคร)

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(ตัวชี้วัด)	จัดทำาแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร มี

(ตัวชี้วัด)	สัดส่วนภาระหนี้ระยะยาวต่อรายได้รวมของกรุงเทพมหานคร น้อยกว่าร้อยละ	
๕๐	

(ตัวชี้วัด)	สัดส่วนรายจ่ายเพื่อการชำาระหนี้ต่อรายจ่ายรวม	(Debt	Service	
Ratio)

น้อยกว่าร้อยละ	
๑๕	

(ตัวชี้วัด)	สัดส่วนรายได้จากภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเองต่อรายได้รวม น้อยกว่าร้อยละ	
๓๐

(ตัวชี้วัด)	สัดส่วนของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างชำาระต่อรายได้ภาษีท้องถิ่นที่ 
จัดเก็บเอง

น้อยกว่าร้อยละ	
๑๐
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(ตัวชี้วัด)	อัตราส่วนทุนหมุนเวียน	(Current	ratio)	ของกรุงเทพมหานคร ๒-๓	เท่า

(ตัวชี้วัด)	ระดับเงินสะสมต่อรายจ่ายประจำาปีของกรุงเทพมหานคร มากกว่าร้อยละ	๕	

กลยุทธ์	(Action)	๗.๔.๑.๑	ส่งเสริมการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของ	
กทม.	
(ตัวชี้วัด)	มีการจัดทำาและบังคับใช้กรอบวินัยทางการเงินการคลัง
กรุงเทพมหานคร

มี

(ตัวชี้วัด)	มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงินการคลังและได้รับ 
การทบทวน / ปรับปรุงเป็นประจำาทุกปี

มี

(ตัวชี้วัด)	มีการจัดทำางบประมาณสำาหรับรายจ่ายผูกพันที่มองไม่เห็น 
หรือสำาหรับการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

มี

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของการเบิกจ่ายสำาหรับภาระผูกพันที่มองไม่เห็น / รายจ่าย
ฉุกเฉิน	ที่สามารถดำาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตามกำาหนดเวลา

มากกว่าร้อยละ	
๘๐

(ตัวชี้วัด)	สัดส่วนรายจ่ายจริงสำาหรับภาระผูกพันที่มองไม่เห็น / รายจ่าย
ฉุกเฉิน	ต่อยอดการประมาณการรายจ่ายในส่วนนี้

น้อยกว่าร้อยละ	
๑๐๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๔.๑.๒	ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษี 
ท้องถิ่น
(ตัวชี้วัด)	จัดทำาแผนพัฒนารายได้โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีท้องถิ่น

มี

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการสำารวจปรับปรุงแผนที่ภาษี	ตามเวลา 
ที่กำาหนด

มากกว่าร้อยละ	
๘๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของผลการจัดเก็บรายได้ภาษีท้องถิ่น	ต่อยอดประมาณการ
รายได้จากภาษีท้องถิ่น

มากกว่าร้อยละ	
๙๐

(ตัวชี้วัด)	อัตราการขยายตัวของรายได้ท้องถิ่นที่จัดเก็บเองต่ออัตราการ 
ขยายตัวของเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานคร	

มากกว่า	๑.๐

(ตัวชี้วัด)	สัดส่วนลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นในปีงบประมาณ	ต่อรายได้ภาษีท้องถิ่น 
ที่จัดเก็บเอง

น้อยกว่าร้อยละ	
๑๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๔.๑.๓	พัฒนารายได้ประเภทใหม่	ๆ
(ตัวชี้วัด)	ประเภทรายได้ภาษีท้องถิ่นใหม่	ที่มีการจัดเก็บจริงตามแผน 
ที่กำาหนด

	มากกว่า	๓	
ประเภท	(ค่าบำาบัด

นำ้าเสีย	+	ภาษี
โรงแรม	+	ภาษี

นำ้ามัน/ยาสูบ

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของการจัดเก็บรายได้ภาษีท้องถิ่นประเภทใหม่	เทียบกับ
ยอดประมาณการรายได้ภาษีท้องถิ่นประเภทใหม่
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(ตัวชี้วัด)	อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากภาษีท้องถิ่นประเภทใหม่ 
ที่จัดเก็บ

มากกว่าร้อยละ	
๖๐

(ตัวชี้วัด)	ประเภทรายได้ใหม่จากภาษี	จัดสรรภาษีแบ่ง	ที่ได้รับจากรัฐบาล ควรเพิ่มขึ้นและ
สอดคล้องกับการ
เจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของ
กรุงเทพมหานคร

(ตัวชี้วัด)	อัตราการขยายตัวของรายได้	จากภาษีจัดสรรภาษีแบ่งจากรัฐบาล มากกว่า	๑	
ประเภท

(ค่าธรรมเนียมใบ
อนุญาตแรงงาน

ต่างด้าว)

กลยุทธ์	(Action)	๗.๔.๑.๔	พัฒนารายได้จากทรัพย์สินและการลงทุน
(ตัวชี้วัด)	จัดทำาแผนการบริหารทรัพย์สินและการแผนการลงทุนของ
กรุงเทพมหานคร

มี

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้จากทรัพย์สินและการลงทุน ควรเพิ่มขึ้นและ
สอดคล้องกับการ
เจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของ
กรุงเทพมหานคร

(ตัวชี้วัด)	อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	(ROI,	ROA)	โดยเฉลี่ยต่อปี มากกกว่าร้อยละ	๓

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกปล่อยว่าง	หรือมิได้ใช้ประโยชน์	
(Idle	Assets)	ต่อมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร

น้อยกว่าร้อยละ	
๕๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๔.๒ กรุงเทพมหานครสามารถบริหารงบประมาณ 
รายรับ-รายจ่าย-การเงินการบัญชีแบบองค์รวม และพัฒนาตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง 
และการงบประมาณในภาพรวม

(ตัวชี้วัด)	มีระบบงบประมาณรายจ่ายและการควบคุมการเบิกจ่าย 
แบบเป็นองค์รวมของกรุงเทพมหานคร

มี

(ตัวชี้วัด)	มีระบบบริหารงบประมาณรายรับแบบเป็นองค์รวมและสามารถ
แสดงยอดรายรับ	ทั้งจากในงบประมาณ	และนอกงบประมาณได้

มี

(ตัวชี้วัด)	มีระบบข้อมูลทางการเงินการบัญชีและทรัพย์สินแบบองค์รวม 
ของกรุงเทพมหานคร	และสามารถรายงานฐานะทางการเงินแบบองค์รวม
ของกรุงเทพมหานคร	(Consolidated	BMA’s	Financial	Reports)	ภายใน	
๙๐	วันหลังจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ

มี
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(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของรายได้	ที่มิได้ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณ 
ต่อรายได้รวมทั้งหมด

มากกว่าร้อยละ	
๒๕

กลยุทธ์	(Action)	๗.๔.๒.๑	พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังแบบองค์รวม
เพื่อการตัดสินใจในระดับนโยบาย
(ตัวชี้วัด)	 มีระบบบริหารงบประมาณรายรับแบบเป็นองค์รวม	 และสามารถ
แสดงยอดรายรับ	ทั้งจากในงบประมาณและนอกงบประมาณได้

มี

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของรายได้ที่มิได้ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณ	 
ต่อรายได้รวมทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร

น้อยกว่าร้อยละ	
๒๕	

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๔.๔ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วย
การบริหารการเงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุก

(ตัวชี้วัด)	มีแผนการจัดหาเงินและแหล่งระดมทุนเพื่อการพัฒนาเมือง
กรุงเทพมหานคร	รวมทั้งมีการจัดทำาแผนสำารองเพื่อรับมือกับความผันผวน
ของตลาดเงินตลาดทุน

มี

(ตัวชี้วัด)ร้อยละของจำานวนอุปกรณ ์/ ครุภัณฑ์	ที่ได้รับการซ่อมบำารุงตาม
แผนที่กำาหนด

มากกว่าร้อยละ	
๗๐

กลยุทธ์	(Action)	ส่งเสริมศักยภาพในการจัดทำาแผนการเงินการคลังเพื่อ 
การลงทุนในระยะยาว	(Fiscal	Plan)
(ตัวชี้วัด)	จัดทำาแผนการเงินการคลัง	(แผนรายได ้- รายจ่าย)	เพื่อการ
พัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

	 มี/จัดทำา

กลยุทธ์	(Action)	๗.๔.๔.๔	สนับสนุนการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม
สร้างเมืองให้น่าอยู่และปลอดภัย
(ตัวชี้วัด)	 ร้อยละของโครงการลงทุน	 ที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้ในจำานวนเงินที่
ต้องการและระยะเวลาทีก่ำาหนดในแผนการลงทนุระยะยาวของกรงุเทพมหานคร

มากกว่าร้อยละ	
๙๐

(ตัวชี้วัด)	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำาหรับโครงการลงทุน	เปรียบเทียบกับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้สำาหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี	(MLR)	ในตลาด

มากกว่าร้อยละ	
-๑.๐

(ตัวชี้วัด)	พัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินการคลังและการบัญชี 
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

มี/จัดทำา

(ตัวชี้วัด)	ปรับปรุง / พัฒนาโครงสร้างองค์กรภายในกรุงเทพมหานคร 
เพื่อสนับสนุนการบริหารการคลังและงบประมาณ	ที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

ทบทวนโครงสร้าง
ทุก	ๆ	๕	ปี

(ตัวชี้วัด)	การประกาศใช้มาตรการทางภาษีอากร	เพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร	อย่างยั่งยืน

การเก็บภาษี
สิ่งแวดล้อม
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งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑.	จัดทำาแผนพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานคร -

๒.	สำารวจและจัดแผนที่ภาษี -

๓.	พัฒนาระบบข้อมูลลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นและมาตรการภาษีท้องถิ่น / เร่งรัดการ
จัดเก็บรายได้

-

๔.	พัฒนาระบบข้อมูลผู้รับเหมา	(Contractros) -

๕.	ฐานภาษีประเภทใหม่ / พัฒนารายได้จากแหล่งภาษี -

๖.	จัดตั้งคณะกรรมการ	เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงส่วนแบ่งภาษีจัดสรร
จากรัฐบาล

-

๗.	การร่วมทุนและการใช ้/ พัฒนาแผนการลงทุน	ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของ	กทม.

-

๘.	พัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจ	การคลังในระดับ	กทม. -

๙.	พัฒนาระบบสารสนเทศ	เพื่อการบริหารงบประมาณและการเงินการบัญชี
ตามมาตรฐานที่ยอมรับ

-

๑๐.	พัฒนาระบบข้อมูลต้นทุน	การจัดบริการสาธารณะประเภทสำาคัญ -

๑๑.	พัฒนาระบบข้อมูล / ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล	ด้านการเงินการคลังและ
การใช้จ่ายงบประมาณสู่สาธารณะ

-

๑๒.	พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงิน	(แหล่งเงินกู้และการบริหารเงินกู้) -

รวมเป็นเงิน -

แผนการลงทุนของหน่วยงาน
โครงการลงทุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

- -

- -

รวมทั้งสิ้น -
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กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง
จำาแนกตามประเภทงบประมาณ	(Budget	Classification)

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ภารกิจยุทธศาสตร์	 -

งบลงทุน -

รวมทั้งสิ้น -

176 มหานคร
    แห่งเอเชีย



แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
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สำ นักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร

177สำ นักงบประมาณกรุงเทพมหานคร



178 มหานคร
    แห่งเอเชีย



วิสัยทัศน์
	 เป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ	 
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

ภารกิจพื้นฐานและภารกิจหลัก
ภารกิจพื้นฐาน	๑	:	นโยบายและบริหารจัดการ

ผลสำาเร็จหลัก	๑	 -	 กรุงเทพมหานครสามารถจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	
สอดคล้องกับภารกิจที่หน่วยงานได้รับมอบหมายท้ังในส่วนท่ีเป็นภารกิจ
ประจำาพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์	

ภารกิจพื้นฐาน	๒	:	นโยบายและบริหารจัดการ
ผลสำาเร็จหลัก	๒	 -	 นโยบายและการบรหิารงานส่วนกลางสามารถสนบัสนุนให้การดำาเนนิ

งานของสำานักโดยองค์รวมประสบความสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)
เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๕.๒	เมืองธรรมาภิบาล

เป้าประสงค	์๕.๒.๒	 จัดทำา	 “ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม”	 ทั้งในระดับ	 “เขต”	 และ	
ระดับ	“กรุงเทพมหานคร”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๗.๔	การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์	๗.๔.๒	 กรุงเทพมหานครสามารถบริหารงบประมาณรายรับ-รายจ่าย-การเงิน
การบัญชีแบบองค์รวม	และพัฒนาตัวชี้วัดด้านการเงินการคลังและการ
งบประมาณในภาพรวม

เป้าประสงค	์๗.๔.๓	 กรงุเทพมหานครสามารถขบัเคล่ือนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหารการ
เงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุก

ภารกิจพื้นฐาน ความเชื่อมโยง

นโยบายและบริหารจัดการ
เชื่อมโยงกับ	 เป้าประสงค์	ข้อ	๕.๒.๒	
๗.๔.๒	และ	๗.๔.๔

-	 กรุงเทพมหานครสามารถบริหารงบประมาณรายรับ-รายจ่าย-
การเงนิการบญัชีแบบองค์รวม	และพฒันาตวัช้ีวดัด้านการเงนิการ
คลังและการงบประมาณในภาพรวม
-	 กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการ
บริหารการเงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุก
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

๑.	ความท้าทายในด้านการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย

๑.		กรงุเทพมหานครยังไม่มีการจดัทำาแผนงบประมาณสำาหรับ
การซ่อมบำารุงอย่างเพียงพอ
๒.	 ยังไม่มีการจัดเตรียมงบประมาณสำาหรับรายจ่ายประเภท
ภาระผูกพันที่มองไม่เห็น	 (Contingencies)	 ไว้อย่างเพียงพอ	
อาทิ	รายจ่ายบำาเหน็จบำานาญ	รายจ่ายสำาหรับภัยพิบัติ	ฯลฯ
๓.		ยังมรีายจ่ายบางประเภททีบ่รหิารอยูน่อกระบบงบประมาณ
และสำานักการคลังยังไม่สามารถตรวจสอบหรือติดตามได้
๔.		ยังไม่มกีารวางแผนประมาณการรายจ่ายในระยะปานกลาง	
ระยะยาว	 ทั้งแผนงบประมาณสำาหรับการลงทุน	 และแผน 
งบประมาณสำาหรับรายจ่ายประจำาต่าง	ๆ

๒.	ความท้าทายในด้านการบริหาร
ภาระหนี้ และภาระ ผูกพันของ	
กรุงเทพมหานคร

๑.	 สำานักการคลังยังไม่ทราบภาระผูกพันต่าง ๆ ทั้งหมดที่ 
หน่วยงานต่าง	ๆ 	ของ	กทม.	ได้ทำาสญัญาไว้หรอืก่อภาระผกูพัน
เหล่านั้นไว้
๒.	 การประเมินฐานะทางการเงินสำาหรับการทำาสัญญาก่อหนี้
ผกูพนักระทำาแบบเฉพาะกจิเป็นรายโครงการ	/	ประเภทค่าใช้จ่าย
ขาดการมองในภาพรวม	(Comprehensive	Fiscal	Position	
Analysis)
๓.	 กทม.	 เคยมีแนวคิดการกู้เงินในระยะยาวเพื่อนำามาลงทุน	
แต่ปัจจุบันยังไม่มีการจัดทำาแนวนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องนี	้ 
ไม่มีแผนการ / ไม่มีการเตรียมการในด้านการวิเคราะห์
โครงการ	ขีดความสามารถในการชำาระหนี้	และการศึกษาถึง
ช่องทาง	-แหล่งเงินกู้ต่าง ๆ ฯลฯ

๓.	 ความท้าทายในด้านมาตรฐาน
การเงินและการบัญชี

แม้จะมีนโยบายว่าการจัดทำาบัญชีของ	 กทม.	 เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ	 (GAAP)	 แต่พบว่าการบันทึก
บัญชี / รายการเบิกจ่ายมิได้ยึดถือปฏิบัติเคร่งครัด	การบันทึก
บัญชีมิได้ตรวจทานกับรายการงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
ใช้ระบบกระจายอำานาจในการบันทึกบัญชีให้แก่สำานักต่าง ๆ	 
ที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย	 ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการ
บัญชีไม่รองรับต่อการลงบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
สากล	 ข้อมูลรายจ่ายในแผนงาน / โครงการต่าง	 ๆ	 จึงมิใช่
ตัวเลข	 ทีแ่ท้จรงิ	 การตดิตามผลการใช้จ่ายงบประมาณจงึอาจ
คลาดเคลือ่น	และนำาไปสูก่ารประเมนิฐานะทางการเงนิการคลงั
ขององค์กรในภาพรวมเกิดความผิดพลาด
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แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เป้าประสงค ์/ กลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๒.๒ ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม” ทั้งในระดับ “เขต” และ 
ระดับ “กรุงเทพมหานคร”

(ตัวชี้วัด)	ใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมระดับเขต -

(ตัวชี้วัด)	ใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมระดับมหานคร -

กลยทุธ์	(Action)	๕.๒.๒.๑	ศกึษา	วิจัยแนวทางการใช้ระบบภาษเีพ่ือการพัฒนา	
และการจัดทำาระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
(ตัวชี้วัด)	จ้างที่ปรึกษา	และรายงานผลการวิจัย 	 ภายในปี	

๒๕๕๙

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๔.๒ กรุงเทพมหานครสามารถบริหารงบประมาณ 
รายรับ - รายจ่าย - การเงินการบัญชีแบบองค์รวม และพัฒนาตัวชี้วัดด้านการเงิน 
การคลังและการงบประมาณในภาพรวม

(ตัวชี้วัด)	มีระบบงบประมาณรายจ่ายและการควบคุมการเบิกจ่ายแบบเป็น
องค์รวมของกรุงเทพมหานคร

มี

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินนอกระบบงบประมาณที่ไม่ได้ถูกแสดง
ในรายจ่ายรวมของกรุงเทพมหานครต่อรายจ่ายรวมทั้งหมดของ
กรุงเทพมหานคร

น้อยกว่าร้อยละ	
๒๕

กลยทุธ์	(Action)	๗.๔.๒.๑	พฒันาระบบบริหารการเงินการคลงัแบบองค์รวม
เพื่อการตัดสินใจในระดับนโยบาย
(ตัวชี้วัด)	มีระบบงบประมาณรายจ่ายและการควบคุมการเบิกจ่ายแบบเป็น
องค์รวมของกรุงเทพมหานคร

มี

(ตัวชี้วัด)	มีระบบข้อมูลเกี่ยวกับภาระหนี ้/ ภาระผูกพันของกรุงเทพมหานคร
และหน่วยงานในสังกัดที่ครบถ้วน	เป็นปัจจุบัน	และเชื่อถือได้

มี	

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินนอกระบบงบประมาณที่ไม่ได้ถูกแสดง
ในรายจ่ายรวมของกรุงเทพมหานครต่อรายจ่ายรวมทั้งหมดของ
กรุงเทพมหานคร

น้อยกว่าร้อยละ	
๒๕

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๔.๔ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วย
การบริหารการเงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุก

(ตัวชี้วัด)	มีแผนงบประมาณสำาหรับรายจ่ายประจำาและรายจ่ายเพื่อการลงทุน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	(รวมรายจ่ายซ่อมบำารุง)

มี

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของโครงการลงทุน / การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ดำาเนินการได้ 
ตามแผนที่กำาหนด	(จำานวนโครงการ - รายการและมูลค่า)

มากกว่าร้อยละ	
๘๐
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของจำานวนอุปกรณ์ / ครุภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมบำารุงตาม
แผนที่กำาหนด

มากกว่าร้อยละ	
๗๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๔.๔.๑	ส่งเสริมศักยภาพในการจัดทำาแผนการเงินการ
คลังเพื่อการลงทุนในระยะยาว	(Fiscal	Plan)
(ตัวชี้วัด)	จัดทำาแผนการเงินการคลัง	(แผนรายได้-รายจ่าย)	เพื่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในระยะยาว

มี/จัดทำา

กลยุทธ์	(Action)	๗.๔.๔.๒	ส่งเสริมการก่อหนี้เพื่อการลงทุนในระยะยาวของ	
กทม.
(ตัวชี้วัด)	จัดทำาแผนการก่อหนี้เพื่อการลงทุนในระยะยาว 	 มี/จัดทำา

ภารกิจยุทธศาสตร์ : จ�าแนกตามโครงการ

งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑.	ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย -

๒.	จัดทำาแผนงบประมาณแบบองค์รวม	(รายรับ-รายจ่าย-รายจ่ายที่มองไม่เห็น) -

๓.	จัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินการคลัง -

๔.	รวบรวมข้อมูลรายรับรายจ่ายนอกระบบงบประมาณ -

๕.	รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาระหนี้สิน / ภาระผูกพันของกรุงเทพมหานคร -

๖.	ตรวจสอบและปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบบริหารพัสดุของ
หน่วยเบิกจ่าย	

-

๗.	จัดทำาแผนการเงินการคลังเพื่อการลงทุนในระยะยาว	(Fiscal	Plan) -

๘.	ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจทางการเงินการคลัง
ของ	กทม.

-

๙.	โครงการวิจัยศึกษาแนวทางการจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วมระดับเขต
และระดับกรุงเทพมหานคร

๕

รวมเป็นเงิน ๕
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แผนการลงทุนของหน่วยงาน
โครงการลงทุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

- -

- -

รวมทั้งสิ้น -

กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง
จำาแนกตามประเภทงบประมาณ	(Budget	Classification)

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ภารกิจยุทธศาสตร์	 ๕

งบลงทุน -

รวมทั้งสิ้น ๕
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แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

สำ นักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล

185สำ นักยุทธศาสตร์และประเมินผล



186 มหานคร
    แห่งเอเชีย



วิสัยทัศน์
	 เป็นองค์กรหลักด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อชี้นำาและผลักดันนโยบายและแผน 
สู่การปฏิบัติ

ภารกิจพื้นฐานและภารกิจหลัก
ภารกิจพื้นฐาน	๑	:	พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

ผลสำาเร็จหลัก	๑	 -	 กรุงเทพมหานครมีระบบการกำาหนดทิศทางการพัฒนา	 การวาง
ยุทธศาสตร์	 และมาตรการดำาเนินงานซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ในการ
วางแผน	 การจัดสรรทรัพยากร	 การติดตามและประเมินผลการบริหาร
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจพื้นฐาน	๒	:	สนับสนุนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศส่วนกลาง
ผลสำาเร็จหลัก	๒	 -	 กรุงเทพมหานครมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเช่ือมโยง

ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการบริหารและจัดบริการให้แก่
ประชาชน

ภารกิจพื้นฐาน	๓	:	นโยบายและบริหารจัดการ
ผลสำาเร็จหลัก	๓	 -	นโยบายและการบรหิารงานส่วนกลางสามารถสนับสนุนให้การดำาเนนิงาน

ของสำานักโดยองค์รวมประสบความสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)
เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๕.๑	มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ

เป้าประสงค์	๕.๑.๑	 ปรับปรุงกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้มีบทบาท	
อำานาจ	 หน้าที่	 และโครงสร้างการบริหาร	 เพื่อรองรับการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๕.๓	การกระจายอำานาจสู่ประชาชน
เป้าประสงค์	๕.๓.๑	 ปรบัโครงสร้างการบรหิารกรงุเทพมหานครให้เป็นระบบสองชัน้	(Two	Tiers)	

และมีการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับล่าง	เป็นเทศบาลนคร
เป้าประสงค	์๕.๓.๒	 เพิม่อำานาจ	หน้าท่ี	ของกรุงเทพมหานครในการทำากจิการสาธารณะเพือ่	

“ให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำาบริการสาธารณะ	
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร	
และมีอำานาจหน้าที่ดำาเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๕.๕	พลเมืองกรุงเทพฯ	ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
เป้าประสงค์	๕.๕.๑	 จัดตั้งเครือข่ายพลเมืองกรุงเทพฯ	ติดตามตรวจสอบการความก้าวหน้า

วิสัยทัศน์	กรุงเทพฯ	๒๕๗๕
เป้าประสงค์	๕.๕.๒	 เครอืข่ายพลเมอืง	(สภาประชาชนกรงุเทพมหานคร	และ	สภาประชาชน

ระดับเขต)	ติดตามผลการดำาเนินงานตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานต่าง	ๆ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๗.๒	การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าประสงค์	๗.๒.๑	 ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเห็นความ
สำาคัญและนำาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	มาใช้ในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนากรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์	๗.๒.๒	 มีการจัดทำาและปรับปรุงแผน	กลยุทธ์	และโครงการในแต่ละระดับเพื่อ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

เป้าประสงค์	๗.๒.๓	 ปรับแนวทางการทำางาน	เพือ่ให้หน่วยงานมคีวามสามารถในการวางแผน	
กำาหนดกลยุทธ์และเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนได้อย่างเป็นระบบ	
มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์	๗.๒.๔	 มาตรการและโครงการในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	ได้
รับงบประมาณประจำาปีในการขับเคลื่อนแผน

เป้าประสงค์	๗.๒.๕	 มีการประเมินผลแผนพฒันากรงุเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	ทีม่มีาตรฐาน
รายงานต่อสภากรุงเทพมหานครและประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๗.๕	เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์	๗.๕.๑	 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับให้บริการประชาชน
เป้าประสงค	์๗.๕.๒	 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการวางแผนกลยุทธ์และ

การตัดสินใจของผู้บริหาร
เป้าประสงค	์๗.๕.๓	 เพิม่ศกัยภาพของบคุลากร	กทม.	ด้านการใช้งานและการบรหิารจดัการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจพื้นฐาน ความเชื่อมโยง

พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ	เป้าประสงค์	ข้อ
๕.๑.๑	 ๕.๓.๑	 ๕.๓.๒	 ๕.๕.๑	 ๕.๕.๒	
๗.๒.๑	๗.๒.๒	๗.๒.๔	และ	๗.๒.๕

การประเมนิแผนพฒันากรงุเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	(แผนยุทธศาสตร์) 
มีมาตรฐานและมีรายงานผลการปฏิบัติราชการรวมท้ังมีการใช้
ข้อมูลจากการประเมินในการปรับปรุงกลยุทธ์

สนบัสนนุระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ
ส่วนกลางเชื่อมโยงกับ	เป้าประสงค์	 
ข้อ	๗.๕.๑,	๗.๕.๒	และ	๗.๕.๓

กรุงเทพมหานครควรมีระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการที่ทันสมัย
และถูกต้องแก่ประชาชน	 เพิ่มความสะดวกในการติดต่อแก่
ประชาชน	และลดขั้นตอนในการติดต่อประสานงาน
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๑.	 ผู ้บริหารกรุงเทพมหานคร	
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ
สมาชิกสภาเขต	ยังไม่มีความเข้าใจ
ระบบแผนแบบใหม่	และแผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี 
รวมทั้งการใช้แผนในการขับเคล่ือน
ยทุธศาสตร์การพฒันากรุงเทพมหานคร

-	ผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร	สมาชกิสภากรงุเทพมหานครและ
สมาชิกสภาเขตยังไม่มีความเข้าใจระบบแผนแบบใหม่	 ดังนั้น
จึงมีความจำาเป็นเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการวางแผน	 การ
บริหารแผน	 และการประเมินผลเพื่อให ้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้	
ปัจจัยท้าทายคือการทำาให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	 สมาชิก
สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตสามารถเข้าใจและ
ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานคร	ผ่าน
การจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ผ่าน
กระบวนการการมส่ีวนร่วมของประชาชนแล้ว	ปัจจบุนัแผนจาก
โครงการยทุธศาสตร์ได้รบัการจดัสรรงบประมาณในอตัราทีไ่ม่
สงูนักจงึทำาให้การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์เป็นไปอย่างไม่ต่อเนือ่ง

๒.		การจดัทำาแผนของกรุงเทพมหานคร
ในระดับต่าง	ๆ 	ไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน	 การพัฒนาบางด้านมี
ปัญหารุนแรงและซับซ้อน	 จำาเป็น
ต้องจัดทำาแผนเฉพาะด้าน	และบาง
พื้นที่มีป ัญหารุนแรงเฉพาะเรื่อง
จำาเป ็นต้องจัดทำาแผนเพ่ือแก้ไข
ป ัญหาเฉพาะ เรื่ องนั้ น  ๆ  เช ่น	 
การจัดทำาแผนเพื่อแก้ไขปัญหานำ้า
ท่วมในพื้นที่ที่มีนำ้าท่วมซำ้าซาก

-	การทำาแผนที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในแต่ระดับและยัง
ไม่มีการจัดทำาแผนในระดับพื้นท่ีและระดับชุมชนที่เช่ือมกัน
อย่างแท้จรงิ	กรงุเทพมหานครจงึควรจดัให้เพิม่การจดัทำาแผน
ในระดับต่าง ๆ ได้แก่	 พัฒนาพื้นที่ / ระดับกลุ่มเขตและแผน
พัฒนาระดบัชมุชน	และมีคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับแผน 
ดังกล่าวให้มีการเชื่อมโยงกัน

๓.	 เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
ในส่วนของสำานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลและเจ้าหน้าท่ีของหน่วย
งานขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทำาแผน	 การเสนอมาตรการ / 
โครงการ	 และการประเมินผลแผน
แบบใหม่	 ทำาให้เป็นอุปสรรคใน
การนำาแผนพฒันากรงุเทพมหานคร
ระยะ	 ๒๐	 ปี	 ไปสู่การปฏิบัติและ
ประเมินผลแผนในอนาคต

-	เจ้าหน้าทีข่องกรงุเทพมหานครในส่วนของสำานักยทุธศาสตร์
และประเมินผลและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ยังคงใช้ความรู้ที่
ได้รับการส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น	 การให้ความรู้เป็นไปในทาง
ทฤษฏีท่ีบางครั้งไม่เชื่อมโยงกับระบบการทำางานในปัจจุบันซึ่ง
มกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบไปมาก	การให้ความรูใ้นลกัษณะการ
ฝึกอบรม	ควรมรีปูแบบทีเ่สมอืนจรงิ	มกีารฝึกการคดิวเิคราะห์	 
โดยเน้นการวิเคราะห์โครงการก่อนการจัดสรรงบประมาณ
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๔.	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ของสำานกังานเขตไม่มปีระสบการณ์
ในการวางแผน	เจ้าหน้าที่บางส่วน
ได้รับการบรรจุใหม่	 และมีการ 
โยกย้ายบ่อยโดยยังไม่มีความรู ้
ความเข้าใจงานด้านแผน	เพยีงพอท่ี
จะวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-	นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนของสำานักงานเขตส่วนใหญ่เป็น
เจ้าหน้าทีใ่หม่ไม่มคีวามรู้และประสบการณ์ในการวางแผน	การ
ฝึกอบรมไม่ทั่วถึง	มีการโยกย้ายบ่อยเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้
รับการสนับสนุนด้านความรู้ด้านการจัดทำาแผนจึงเห็นว่างาน
สายงานนี้เป็นงานยาก	 กรุงเทพมหานครควรมีการปรับปรุง
ด้านการอบรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ก่อนเข้ารับตำาแหน่ง	 และมี
กลุ่มนักวิเคราะห์ฯ	ที่ให้การสนับสนุนการเรียนรู้แบบใหม่ผ่าน
เครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปัจจัยที่มีผลต่อการให้
ความรู้ด้านการทำาแผนและการประเมินผลแนวใหม่คือจำานวน
นักวิเคราะห์ที่มีจำานวนมาก	การอบรมในรูปแบบเดิม	ๆ	อาจ
ทำาให้ไม่สามารถทำาได้ในครั้งเดียว	กรุงเทพมหานครจึงควรมี
การให้ความรู้ในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้
พร้อมปฏิบัติงาน

๕.	กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานทีมี่
ภารกจิด้านการวางแผน	การจดัสรร
งบประมาณแยกส่วนจากกัน	ได้แก่	
สำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
และสำานกังบประมาณกรงุเทพมหานคร	
ซึ่งในปัจจุบันยังทำางานไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน	 เป็นอุปสรรคใน
การผลักดันแผนและโครงการไปสู่
การปฏิบัติ

-	สำานักยุทธศาสตร์ฯและสำานักงบประมาณฯ	ทำางานแยกส่วน
กนั	เมือ่สำานกัยทุธศาสตร์ฯจดัทำาแผนยทุธศาสตร์แล้วเสรจ็	การ
จัดทำางบประมาณโดยสำานักงบประมาณฯ	 ไม่ได้คำานึงถึงแผน
ยุทธศาสตร์เป็นหลักในระหว่างการจัดสรรงบประมาณ	 หาก
แต่ยังคงให้งบประมาณกับโครงการที่เคยเสนอแล้วในอดีต	
ทำาให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างยากลำาบาก	 หาก
มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำางานเพ่ือให้ทั้งสองหน่วยงาน
ร่วมกัน	 ในการจัดทำางบประมาณในส่วนของโครงการ
ยุทธศาสตร์จะสามารถแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้

๖.	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
สำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ขาดความเข้มแข็งในการพิจารณา
โครงการยทุธศาสตร์	เพือ่ให้แผนงาน
นำาแผนเงิน	ในการจดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำาปี

-	 การวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ของสำานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลขาดความเข้มแข็งในการพิจารณาโครงการเพื่อให้
โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณเนื่องจากกระบวนการ
จัดทำางบประมาณในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการวิเคราะห์โครงการ
เนื่องจากสำานักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รับเพียงรายชื่อ
โครงการและวงเงินงบประมาณ	 แต่ขาดรายละเอียดของ
โครงการทำาให้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้	 การปรับเปล่ียน
กระบวนการทำางานและการเสริมสร้างความรู ้ด ้านการ
วิเคราะห์	 จะมีส่วนสำาคัญให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน	สำานักยุทธศาสตร์ฯ	สามารถวิเคราะห์และจัดลำาดับความ
สำาคัญเพ่ือเข้าสู ่กระบวนการจัดทำางบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

๗.	 การประเมินผลในป ัจจุบัน
เป ็นการประเมินผลโครงการ
มากกว่าท่ีจะเป็นการประเมินผล
แผนตามมาตรฐานสากล	(มาตรฐาน
สากล	:	โดยเทียบเคียงการประเมิน
ผลการพัฒนาเมืองขององค ์กร
ระหว่างประเทศ	 เช่น	 องค์การ
สหประชาชาติ	องค์การอนามัยโลก	
ฯลฯ)	ไม่มีการนำาผลการประเมินไป
ใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์	 หรือ
โครงการ	 และยังไม่มีการรายงาน
ต่อประชาชนอย่างสมำ่าเสมอ

-	 กรงุเทพเทพมหานครจะต้องมรีะบบการประเมนิผลแผนตาม
มาตรฐานสากลซึง่ในกระบวนการสร้างระบบการประเมนินีจ้ะ
ต้องมกีารจดัทำาฐานข้อมลูตวัชีว้ดัมาตรฐานเมอืงทีม่มีาตรฐาน
และมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสมำ่าเสมอ	การจัดทำา
ฐานข้อมูลในแต่ละด้านต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำานวนมาก	
ซึ่งเป็นปัจจัยท้าทายอย่างยิ่ง	 อีกทั้งกรุงเทพมหานครยังต้อง
พัฒนาบคุลากรให้มีความสามารถในการประเมินผลแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐ปี	และมีการรายงานต่อประชาชน
มีการประเมินโครงการขนาดใหญ่ภายใต ้แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	ทั้งในระหว่างดำาเนินการและ
หลังโครงการเสร็จสิ้นเพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนโครงการให้
เป็นไปตามความต้องการมากขึ้นหรืออาจหยุดโครงการเม่ือ
ทราบว่าอาจไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของโครงการ

๘.	 การให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อบริการประชาชน
ขาดประสิทธิภาพ

-	 เพิ่มระบบสารสนเทศและ / หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
บรกิารประชาชนหรอืหน่วยงานภาครฐั	(Service / m-Service)

๙.	 เราจะนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคน
กรุงเทพมหานครได้อย่างไร

-	 เพิ่มระบบโครงข่ายไร้สาย	 เพื่อให้บริการประชาชน 
นักท่องเที่ยวและนักลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วถึง	

๑๐.	เราจะนำาระบบสารสนเทศมา
ช่วยบริหารจัดการช่วยการวางแผน
กลยุทธ ์	 และการตัดสินใจของ 
ผู้บริหารได้อย่างไร

-	 สร้างระบบฐานคลังข้อมูล	(Data	Warehouse)	และระบบ
สารสนเทศสนับสนุนผูบ้รหิาร	(EIS)	ของแต่ละหน่วยงานและ/ 
หรือกลุ่มภารกิจ

๑๑.	กรงุเทพมหานครยังไม่ได้มกีาร
จดัทำามาตรฐานกระบวนการทำางาน
ที่มีประสิทธิภาพ

-	 กระบวนการทำางานในปัจจุบัน	 ไม่เอ้ือกับการใช้ประโยชน์ 
จากระบบสารสนเทศที่มีอยู่	ได้อย่างมีปะสิทธิภาพ

๑๒.	กรงุเทพมหานครยังไม่สามารถ
ประยกุต์ใช้มาตรฐานข้อมลูระหว่าง
หน่วยงาน

-	 แต่ละหน่วยงานในกรงุเทพมหานครมกีารกำาหนดโครงสร้าง
ข้อมูลที่ใช้ในระบบสารสนเทศ	 และบริหารจัดการข้อมูลที่
ต้องการของตนเอง	 ทำาให้แต่ละหน่วยงาน	 ไม่สามารถแลก
เปลี่ยนข้อมูลและประสานงานกันได้	ข้อมูลที่มีอยู่ไม่สอดคล้อง
กันหรือมีความซำ้าซ้อนเกิดขึ้น	

๑๓.	ปัญหาด้านการจัดการองค์กร
เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้ไอซีที	

-	 กรุงเทพมหานครมีการนำาไอซทีีมาประยุกต์ใช้ตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยอิสระจากกัน	 ขาดการประสานงานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน	

๑๔.	ปัญหาการบรหิารบคุลากรด้าน	
ไอซีที

-	 บคุลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่อียูใ่นปัจจบุนัไม่เพียงพอ
ต่อการทำางาน	และบคุลากรทีไ่ม่ได้จบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แต่มาปฏิบัติงานด้านไอที	 ไม่มีความก้าวหน้าเพราะติดปัญหา
เรื่องตำาแหน่งงานไม่ตรงกับวุฒิการศึกษาที่จบ

191สำ นักยุทธศาสตร์และประเมินผล



แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เป้าประสงค ์/ กลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๑.๑ เพือ่ปรบัปรุงกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ให้มีบทบาท อ�านาจ หน้าที ่และโครงสร้างการบรหิาร เพือ่รองรบัการพฒันากรงุเทพมหานคร

(ตัวชี้วัด)	จัดทำาร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ร้อยละ	๑๐๐

กลยุทธ์	(Action)	๕.๑.๑.๑	จ้างที่ปรึกษา	ศึกษาโครงสร้าง	บทบาท	อำานาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
(ตัวชี้วัด)	ร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ร้อยละ	๑๐๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๓.๑ ปรับโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานครให้เป็นระบบสอง
ชั้น (Two Tiers) และมีการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับล่าง เป็นเทศบาลนคร

(ตัวชี้วัด)	ร่างแก้ไขกฎหมายบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ร้อยละ	๑๐๐

กลยุทธ์	(Action)	๕.๓.๑.๑	ชี้แจง	รับฟังความเห็น	และข้อเสนอโครงสร้าง	
อำานาจหน้าที่กรุงเทพมหานคร	(นักการเมืองผู้บริหาร	ข้าราชการ)
(ตัวชี้วัด)	จัดประชุมรับฟังความเห็น	(จำานวนครั้ง) ๓	ครั้ง

กลยุทธ์	(Action)	๕.๓.๑.๒	ชี้แจง	รับฟังความเห็น	และข้อเสนอโครงสร้าง	
อำานาจหน้าที่กรุงเทพมหานคร	(ประชาชน	กลุ่ม	องค์กร	ชุมชน)
(ตัวชี้วัด)	จัดประชุมรับฟังความเห็นจำานวน	ครั้ง / เขต	 ๕๐	ครั้ง/๕๐	เขต

เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๓.๒ เพิ่มอ�านาจ หน้าที่ ของกรุงเทพมหานครในการท�ากิจการ
สาธารณะเพื่อ “ให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�าบริการสาธารณะ และมี
ส่วนร่วมในการตดัสนิใจ แก้ไขปัญหาในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร และมอี�านาจหน้าทีด่�าเนนิกจิการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร”

(ตัวชี้วัด)	แก้ไขและปรับปรุงอำานาจหน้าที่	ที่บัญญัติในกฎหมาย 
การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	๑๐๐

(ตัวชี้วัด)	รับการถ่ายโอนภารกิจอำานาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอำานาจ ร้อยละ	๑๐๐

กลยุทธ์	 (Action)	 ๕.๓.๒.๑	 แก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๒๘	มาตรา	๘๙
(ตัวชี้วัด)	๑.	เสนอร่างแก้ไขต่อกระทรวงมหาดไทย	และ	คณะรัฐมนตรี
๒.	เสนอร่างแก้ไขต่อ	ส.ส.ในเขต	กทม.เพื่อเสนอร่างแก้ไขต่อพรรคการเมือง	
และ / หรือ	เสนอแก้ไขกฎหมายต่อรัฐสภา
๓.	เสนอร่างแก้ไขต่อคณะกรรมการกระจายอำานาจ	เพ่ือเสนอต่อคณะรฐัมนตรี

ภายในปี	๒๕๖๐
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

กลยุทธ์	 (Action)	 ๕.๓.๒.๒	 กรุงเทพมหานคร	 ยืนยันความพร้อมในการรับ 
ถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานของรัฐ	ต่อคณะกรรมการกระจายอำานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ตามแผนการกระจายอำานาจฯ	และแผนปฏิบตักิารฯ	
ฉบับที่ประกาศใช้
(ตัวชี้วัด)	 ร้อยละของภารกิจที่รับการถ่ายโอนตามแผนกระจายอำานาจฯ	และ	
แผนปฏิบัติการฯ

ร้อยละ	๘๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๕.๑ จัดตั้งเครือข่ายพลเมืองกรุงเทพมหานครติดตามตรวจสอบ
การความก้าวหน้าวิสัยทัศน์ กรุงเทพมหานคร ๒๕๗๕

(ตัวชี้วัด)	ตั้งเครือข่ายพลเมืองระดับกรุงเทพมหานคร	(ใช้รูปแบบของ	 
“สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”)

๑	เครือข่าย

เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๕.๒ เครือข่ายพลเมือง (สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร และ 
สภาประชาชนระดับเขต) ติดตามผลการด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานต่าง ๆ

(ตัวชี้วัด)	การประชุมสภาประชาชนกรุงเทพมหานคร	เพื่อติดตามผลการ
ดำาเนินงานตามวิสัยทัศน์	กรุงเทพฯ	๒๕๗๕	ครั้ง / ปี

๒	ครั้ง / ปี

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๒.๑ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เห็นความส�าคัญและน�าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี มาใช้ในการขับเคลื่อนและ
พัฒนากรุงเทพมหานคร

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของมาตรการโครงการภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	
ระยะ	๒๐	ปี	ที่ถูกบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

ร้อยละ	๕๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๒.๑.๑	เสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร	และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	และสมาชิกสภาเขต
เกี่ยวกับการบริหารแผนแนวใหม่	เพื่อร่วมกันผลักดันโครงการในแผนฯ	 
ไปสู่การปฏิบัติ
(ตัวชี้วัด)	จำานวนผู้บริหาร	ข้าราชการประจำา / ข้าราชการการเมือง	ที่ได้รับ
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการบริหารแผนแนวใหม่

๑๕๐	คน

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๒.๒ มีการจัดท�าและปรับปรุงแผน กลยุทธ์ และโครงการในแต่ละ
ระดับเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของกลยุทธ์ที่นำาไปปฏิบัติและบรรลุเป้าหมาย	(รายแผน) ร้อยละ	๖๕

กลยุทธ์	(Action)	๗.๒.๒.๑	ให้มีการจัดทำาแผนในทุกระดับที่เชื่อมโยงกับ 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	และให้หน่วยงาน	จัดทำาแผนเพื่อ
แก้ไขปัญหาเฉพาะด้านและระดับพื้นที่
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของแผนที่จัดทำาและได้รับการบูรณาการ ร้อยละ	๕๐
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๒.๓ ปรับแนวทางการท�างานเพื่อให้หน่วยงานมีความสามารถใน
การวางแผนก�าหนด กลยุทธ์และเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนแผนได้อย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพ

(ตัวชี้วัด)	สัดส่วนโครงการที่ได้รับการประเมินว่าสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ	๖๕

กลยุทธ์	(Action)	๗.๒.๓.๑	ปรับแนวทางการทำางานเพื่อให้การวางแผน	 
การจัดสรรงบประมาณ	และการหารายได้	มีการทำางานที่สอดคล้องกัน
(ตัวชี้วัด)	จำานวนการประชุมเพื่อการจัดสรรงบประมาณและการหารายได้ ๑๒	ครั้ง

กลยุทธ์	 (Action)	๗.๒.๓.๒	 เสริมสร้างความรู้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งกำากับ / จัดทำาแผนของหน่วยงานให้มีความเข้าใจและเห็นความสำาคัญของ
กระบวนการจัดทำา	บริหารแผน	และติดตามประเมินผล
(ตัวชี้วัด)	 จำานวนบุคลากรท่ีได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ทักษะในการสร้าง
โครงการยุทธศาสตร์เชิงรุก

๒๐๐	คน

กลยุทธ์	(Action)	๗.๒.๓.๓	พัฒนาเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรุงเทพมหานคร
(ตัวชี้วัด)	จัดตั้งเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร	 ๑	เครือข่าย

(ตัวชี้วัด)	จัดประชุม / สัมมนาเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรุงเทพมหานคร

๔	ครั้ง / ปี

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๒.๔ มาตรการและโครงการในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 
๒๐ ปี ได้รับงบประมาณประจ�าปีในการขับเคลื่อนแผน

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของมาตรการและโครงการภายใต้แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ร้อยละ	๕๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๒.๔.๑	สร้างกระบวนการการทำางานแนวใหม่ของ 
สำานักยุทธศาสตร์ฯ
(ตัวชี้วัด)	จำานวนครั้งของการประชุมเพื่อการจัดสรรงบประมาณโครงการ
ยุทธศาสตร์และการหารายได้	มีการทำางานที่สอดคล้องกัน

	 ๑๒	ครั้ง

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๒.๕ มีการประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ที่มีมาตรฐานรายงานต่อสภากรุงเทพมหานครและประชาชน

(ตัวชี้วัด)	จำานวนโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการประเมินผล ๒๐๐	โครงการ	

(ตัวชี้วัด)	รายงานการประเมินผล ๑	ฉบับ / ปี

กลยุทธ์	(Action)	๗.๒.๕.๑	สร้างระบบการประเมินผลของกรุงเทพมหานคร
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จของการสร้างระบบการประเมินผลของ
กรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	๑๐๐
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กลยทุธ์	(Action)	๗.๒.๕.๒	สร้างฐานข้อมลูตวัชีว้ดัเมอืงทีม่มีาตรฐานและมกีาร
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
(ตัวชีว้ดั)	ร้อยละความสำาเร็จในการจดัทำาฐานข้อมลูรายด้านเพ่ือการประเมนิผล
(จำานวนครั้งของการเก็บข้อมูลรายด้าน)

	 ร้อยละ	๒๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๒.๕.๓	พัฒนาศักยภาพในการประเมินและรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ / พัฒนากรุงเทพฯ
(ตัวชี้วัด)	 จำานวนเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ติดตามและรายงานผล		 	 	

	 ๑	หน่วย

กลยุทธ์	(Action)	๗.๒.๕.๔	พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลทั้งระดับแผน
และโครงการ
(ตัวชี้วัด)	ระบบติดตามประเมินผลระดับแผนและระดับโครงการ 	 ๑	ระบบ

กลยุทธ์	(Action)	๗.๒.๕.๕	ประเมินผลโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อ
ยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัด)	จำานวนโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการประเมินผล ๒๐๐	โครงการ

กลยุทธ์	 (Action)	 ๗.๒.๕.๖	 จัดทำารายงานการประเมินผลตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	เป็นประจำาและมีการรายงานต่อประชาชน
(ตัวชี้วัด)	 จำานวนรายงานผลการปฏิบัติราชการ	 ที่นำาเสนอต่อผู ้บริหาร
กรุงเทพมหานคร	(แนวใหม่)

๔	ฉบับ	ต่อปี

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๕.๑ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับให้บริการประชาชน

(ตวัชีวั้ด)	กรุงเทพมหานครมีการนำาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศต่อประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มีระบบไอที
ตอบสนองต่อการ
บริการประชาชน

ได้ร้อยละ	๕๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๕.๑.๑	เพิ่มระบบสารสนเทศและหรือระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อบริการประชาชนหรือหน่วยงาน	ภาครัฐ	(e-Service / m-Service)
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของจำานวนระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ประชาชน
นักท่องเที่ยวองค์กรภาคธุรกิจและภาครัฐ

	 ร้อยละ	๕๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๕.๑.๒	เพิ่มระบบโครงข่ายไร้สายเพื่อให้บริการประชาชน
นักท่องเที่ยวและนักลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วถึง	
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของระดับความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบโครงข่ายไร้สาย	 ร้อยละ	๕๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๕.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการวางแผน
กลยุทธ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร

(ตวัชีวั้ด)	กรุงเทพมหานครมีการนำาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสำาหรับภาระหน้าที่หลักของกรุงเทพมหานคร
และใช้ในการบริหารงานสำาหรับผู ้บริหารกรุงเทพมหานครได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มีระบบไอทีตอบ
สนองต่อการ

ปฏิบัติงาน
และการบริหารงาน

ได้ร้อยละ	๓๐
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กลยุทธ์	(Action)	๗.๕.๒.๑	พัฒนาระบบฐานคลังข้อมูล	(Data	Warehouse)
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมใช้งานอยู่ในระบบคลังข้อมูล 	 ร้อยละ	๗๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๕.๒.๒	พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร	(EIS)	
ของแต่ละหน่วยงานและหรือกลุ่มภารกิจ
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมใช้งานอยู่ในระบบสารสนเทศ ร้อยละ	๗๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๕.๓ เพิ่มศักยภาพของบุคลากร กทม. ด้านการใช้งานและการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ตัวชี้วัด)	บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ร้อยละ	๗๐

(ตัวชี้วัด)	บุคลากรตำาแหน่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สายคอมพิวเตอร์แต่ถูกมอบหมาย
งานด้านไอทีสามารถเติบโตก้าวหน้าตามสายงานได้

ร้อยละ	๗๐

กลยทุธ์	(Action)	๗.๕.๓.๑	เพิม่ทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้กบับคุลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมำ่าเสมอและให้สามารถทันต่อวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงไป
(ตัวชี้วัด)	 ร้อยละของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีทักษะความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ร้อยละ	๗๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๕.๓.๒	ปรับปรุงตำาแหน่งบุคลากรหน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติของบุคลากรและเส้นทางการเติบโตตามสายงาน	 (Career	 Path)	
ของหน่วยงานด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครและ 
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ตัวช้ีวัด)	 ร้อยละของบุคลากรตำาแหน่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สายคอมพิวเตอร์แต่ถูก 
มอบหมายงานด้านไอทีสามารถเติบโตก้าวหน้าตามสายงานได้

	 ร้อยละ	๗๐

ภารกิจยุทธศาสตร์ : จ�าแนกตามโครงการ

งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑.	โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ ๒๐

๒.	โครงการจัดทำาร่างแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ๕

๓.	โครงการจัดประชุม	รับฟังความเห็น	และข้อเสนอโครงสร้าง	อำานาจหน้าที่
กรุงเทพมหานคร	(นักการเมืองผู้บริหาร	ข้าราชการ)

๑

๔.	โครงการจัดประชุม	รับฟังความเห็น	และข้อเสนอโครงสร้าง	อำานาจหน้าที่
กรุงเทพมหานคร	(ประชาชน	กลุ่ม	องค์กร	ชุมชน)

๑๕
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งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๕.	จ้างที่ปรึกษาจัดทำาร่างแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร

๕

๖.	จ้างที่ปรึกษาจัดประชุม	รับฟังความเห็น	และข้อเสนอโครงสร้าง	 
อำานาจหน้าที่กรุงเทพมหานคร	(นักการเมืองผู้บริหาร	ข้าราชการ)

๑

๗.	จ้างที่ปรึกษาจัดประชุม	รับฟังความเห็น	และข้อเสนอโครงสร้าง	 
อำานาจหน้าที่กรุงเทพมหานคร	(ประชาชน	กลุ่ม	องค์กร	ชุมชน)

๑๕

๘.	โครงการจัดทำาร่างแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ๓๕

๙.	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนากรุงเทพมหานครและ
การบริหารแผนแนวใหม่

๓๕

๑๐.	โครงการจัดทำาแผนบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	
ระยะ	๒๐	ปี

๑๕

๑๑.	โครงการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์ของ
กรุงเทพมหานคร

๑.๕

๑๒.	โครงการส่งเสริมการจัดทำาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ๑๐

๑๓.	โครงการจัดทำาแผนเฉพาะด้าน ๕

๑๔.	โครงการจัดทำาแผนพัฒนาพื้นที่ / ระดับกลุ่มเขต ๒๐

๑๕.	โครงการวางแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที ่/ กลุ่มเขต ๕

๑๖.	โครงการจัดทำาแผนพัฒนาระดับชุมชน ๒๔

๑๗.	จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบูรณาการแผนงาน	แผนเงินและการหารายได้
ของกรุงเทพมหานคร

๐

๑๘.	จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อบูรณาการแผนงาน	แผนเงินและการหา
รายได้ของกรุงเทพมหานคร

๒

๑๙.	จัดประชุมคณะกรรมการของสำานักยุทธศาสตร์ฯ	จัดลำาดับความสำาคัญของ
โครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	เพื่อบรรจุในแผน
ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำาปีและขอจัดสรรงบประมาณรายปี

๑.๒

๒๐.	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดทำาและบริหารแผน ๘.๕

๒๑.	โครงการฝึกอบรมการวางแผนพัฒนาเขตสู่ความ	น่าอยู่อย่างยั่งยืน ๖.๕

๒๒.	ปรับปรุงโครงสร้างสำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ๐

๒๓.	สร้างยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานเชิงรุก ๕

๒๔.	โครงการจัดทำาระบบประเมินผลของกรุงเทพมหานคร ๕๐

๒๕.	โครงการจัดทำาฐานข้อมูลรายด้านเพื่อการประเมินผล ๔๕

197สำ นักยุทธศาสตร์และประเมินผล



งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๒๖.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำารายงานการปฏิบัติราชการ
ของกรุงเทพมหานคร

๖

๒๗.	โครงการประเมินผลโครงการขนาดใหญ่ ๖

๒๘.	โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกรุงเทพมหานคร ๑๐๐

๒๙.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร ๑๐๐

๓๐.	โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย ๕๐

๓๑.	โครงการพัฒนาระบบ	BMA	Private	Cloud	Computing ๑๐๐

๓๒.	โครงการ	One	Smart	Card	System	for	Every	Service ๑๐๐

รวมเป็นเงิน ๗๙๒.๗

กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง
จำาแนกตามประเภทงบประมาณ	(Budget	Classification)

แผนการลงทุนของหน่วยงาน
โครงการลงทุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ภารกิจยุทธศาสตร์	 ๗๙๒.๗

งบลงทุน ๔๕๐

รวมทั้งสิ้น ๑,๒๔๒.๗

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑.	Smart	Traffic	Management ๑๐๐

๒.	ระบบ	Cloud	เพื่อการศึกษา ๓๐๐

๓.	พัฒนา	IT	สำาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ๕๐

รวมทั้งสิ้น ๔๕๐
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แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

สำ นักงานคณะ
กรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร
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วิสัยทัศน์ 
	 เป็นต้นแบบการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการมหานคร	บุคลากรที่มี
คุณภาพ	 มีความสมดุลระหว่างการทำางานและคุณภาพชีวิต	 เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กร	 
ธรรมาภิบาลและมีศักยภาพสูง

ภารกิจพื้นฐานและภารกิจหลัก

ภารกิจพื้นฐาน	๑	:	นโยบายและวางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลสำาเร็จหลัก	๑	 -	 กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ	

โปร่งใส	มมีาตรฐาน	สามารถสนบัสนนุการดำาเนนิงานของกรงุเทพมหานคร
โดยรวม	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)
เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๕.๔	การเมืองสีขาว

เป้าประสงค์	๕.๔.๑		ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงานและ
ข้าราชการ	กทม.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสต์ย่อย	๗.๓	การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค	์๗.๓.๑	 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	 ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพ
การให้บริการในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่ง
เอเชีย

เป้าประสงค์	๗.๓.๒	 ยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
เป้าประสงค์	๗.๓.๓	 พัฒนากลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับการเปลี่ยนแปลง	และ

ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ
เป้าประสงค์	๗.๓.๔	 ส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะ	และสร้างความผาสุกของบุคลากร

ภารกิจพื้นฐาน ความเชื่อมโยง

นโยบายและวางระบบการบริหาร
ท รัพยากรบุ คคล	 เ ชื่ อ ม โยงกั บ	
เป้าประสงค์	ข้อ	๕.๔.๑	๗.๓.๑	๗.๓.๒	
๗.๓.๓	และ	๗.๓.๔

๑.	บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ	มีขีด
สมรรถนะสงู	สามารถรองรบัภารกจิทีท้่าทายของกรงุเทพมหานคร
ในการก้าวสู ่มหานครแห่งเอเชีย	 รวมทั้งเป็นผู ้ มีคุณธรรม	
จริยธรรม	เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
๒.	กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง	 
เอือ้ต่อความเป็นธรรม	สามารถสร้างสมดลุระหว่างชีวติการทำางาน	
และชีวิตส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน	 ตลอดจนสามารถดึงดูด 
ผู้มีความรู้ความสามารถสูง	 และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรได้	
๓.	ประชาชนมคีวามเชือ่มัน่ในความซือ่สตัย์สจุรติข้าราชการ	และ
ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของ	กทม.
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

-	 กำาลังคนยังไม่มีแนวโน้มลดลง	
และมีคำาขออัตราใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี

-	ค่าใช้จ่ายด้านกำาลังคนมีมากขึ้น
-	กรงุเทพมหานครอาจประสบปัญหาการขาดวนัิยทางการคลงั
-	ไม่มีงบประมาณสำาหรับจ่ายค่าบำานาญในอนาคต

-	 ขีดความสามารถของบุคลากร
กรุงเทพมหานครยังไม่สอดคล้องกบั
ภารกิจที่ท้าทายในอนาคต	 โดย
เฉพาะการขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความเชีย่วชาญเฉพาะในบางภารกจิ
อาทิ	 การส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกจิของเมืองกรุงเทพมหานคร
การสร้างความปลอดภัยให้แก่คน
กรุงเทพฯ

-	 กรุงเทพมหานครจะไม่สามารถดำาเนินงานได้ตามความ
ต้องการของประชาชน	 และไม่มีกำาลังคนที่รองรับการทำางาน
ตามการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมในเชงิบรหิารได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
-	ภาระงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต	ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

- ค ่าใช ้จ ่ ายด ้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้นแต่เป็นการพัฒนาท่ีไม่เกิด
ผลในเชิงปฏิบัติขาดการประเมิน
ความคุ ้มค ่าและมีการพัฒนาที ่
ซำ้าซ้อน

-	กระทบต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
-	 เกิดความสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
โดยใช้ไปอย่างไม่คุ้มค่า
-	บคุลากรกรงุเทพมหานครถกูพัฒนาศักยภาพ	โดยไม่มทีศิทาง
การพัฒนาที่ชัดเจน

-	กรุงเทพมหานครเป็นองค์การทียั่ง
ไม่น่าดึงดูดสำาหรับคนเก่งและมี
ศักยภาพสูง

-	คนเก่งในองค์การถกูดงึไปหน่วยงานอ่ืนจากการเกษยีณก่อน
อายุ / การให้โอน
-	กรงุเทพมหานครขาดระบบการกล่ันกรอง	/	ธำารงรกัษาคนเก่ง
ทำาให้มคีวามเสีย่งทีค่นเก่งจะถกูดงึออกไปหน่วยงานอืน่มากข้ึน	
ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญและกำาลังใจ

-	 แนวโน้มการกระทำาผิดวินัยของ
บุคลากรเพิ่มสูงขึ้น

-	กระทบต่อภาพลักษณ์และความไว้วางใจของประชาชนทีม่ต่ีอ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร

-	 แรงงานผู ้ สู งอายุ 	 (Ag ing	
Workforce)

-	 ขาดผลิตภาพจากการขาดกำาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและ
ความรูค้วามสามารถทีส่ั่งสมความเชีย่วชาญในวชิาชพีครัง้ใหญ่
-	กำาลังคนขาดช่วงเพราะคนรุ่นใหม่โตไม่ทัน / คนไม่นิยมเข้า
ระบบราชการ
-	 ความเสี่ยงในเรื่องการถ่ายโอนความรู้ภายในระบบราชการ
การจัดการความรู้	(Knowledge	Management)	ในองค์การ
ราชการเพ่ือถ่ายเทความรู้ระหว่างคนรุ่นเก่าท่ีสูงวยัให้แก่คนรุ่น
ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในระบบ
-	 เผชิญกับการบริหารท่ามกลางความหลากหลายของช่วงวัย	
(Multiple	Generations)	ในที่ทำางาน
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง ค�าอธิบาย

-	 ความท้าทายจากแนวโน้มการ
ขยายตวัของความเป็นเมืองและการ
ย้ายถิ่นข้ามชาติ

-	 ภารกิ จของก รุง เทพมหานครต ้องดู แลประชาชน 
ชาวกรุงเทพฯ	ตามความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น
-	 ประชาชนต้องการข้าราชการที่สนองต่อการให้บริการที่ 
หลากหลายครอบคลุมและเป็นธรรม	ซึ่งกรุงเทพมหานครต้อง
ดำาเนินการที่ตอบสนองความต้องการดังกล่าว

-	 สังคมต้องการข้าราชการที่มี
คุณธรรม	 จริยธรรม	 มุ่งสู ่การ
บริหารงานที่มี	ธรรมาภิบาล

-	สงัคมทีมุ่่งสู่การตรวจสอบการทำางาน	ทำาให้กรงุเทพมหานคร
ต้องวางระบบการบริหารจดัการ	และสร้างสำานึกแก่ข้าราชการ
ที่สนองต่อแนวทางการตรวจสอบของประชาชน

-	ความท้าทายจากสงัคมฐานความรู้	
(ความรู้ของประชาชนสูงขึ้น	 สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย	
การพฒันาด้านโครงข่ายเทคโนโลยี
ไร้สาย	โทรศพัท์มอืถอืระบบ	Smart	
Phone)

-	ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น / ค่าใช้จ่ายด้าน
การสื่อสาร	ด้วยรูปแบบเดิมที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและไม่ได้ผล
สัมฤทธิ์เท่าที่ควรลดลง
-	ทักษะด้านภาษามีความจำาเป็นในการบริหารมหานคร
-	กรงุเทพมหานครต้องเผชญิความหลากหลายทางวฒันธรรม

สั ง ค มต ้ อ ง ก า ร ข ้ า ร า ช ก า ร
กรุงเทพมหานครทีว่างตวัเป็นกลาง
คล่ีคลายความขัดแย้งในสังคมและ
มุ่งสนองต่อการดำาเนินงานตาม
ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น

-	บุคลากรกรุงเทพมหานครต้องวางตัวเป็นกลางไม่แสดงออก
ถึงความนิยมทางการเมือง
-	บคุลากรกรงุเทพมหานครต้องมบีทบาทในการเป็นผูค้ลีค่ลาย
ความขัดแย้งและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
-	ส่งเสริมการทำางานที่สอดคล้องตามระบอบประชาธิปไตย

แนวโน ้มการบริหารทรัพยากร
ม นุ ษ ย ์ บ น ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศจะมีบทบาทมากขึ้นใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

-	 การฝึกอบรมพัฒนาคนรูปแบบเดิม	 (Formal	 Education)	
เปลี่ยนไปสู่การพัฒนาคนรูปแบบใหม่ที่ไม่เป็นทางการมากขึ้น
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แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
เป้าประสงค ์/ กลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริตของหน่วย
งานและข้าราชการ กทม.

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชน ร้อยละ	๖๐

กลยทุธ์	(Action)	๕.๔.๑.๑	จ้างสถาบนัการศกึษาสำารวจความคดิเหน็ประชาชน
ต่อความเช่ือมั่นต่อความซ่ือสัตย์สุจริตของหน่วยงานและข้าราชการ	 กทม.	
ระดับเขต
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของหน่วยงานระดับเขตที่ถูกสำารวจ / ปี	 ร้อยละ	๕๐	

(๒	ป ี/ ครั้ง)

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๑ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
และคุณภาพการให้บริการในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำาปี

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	
๘๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๓.๑.๑	เพิ่มสมรรถนะของบุคลากร	ให้มุ่งสู่ความเป็น 
มืออาชีพ
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จ	ของการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรมุ่งสู่ 
ความเป็นมืออาชีพ

ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๓.๑.๒	พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารทุกระดับ	ให้มุ่งสู่
มหานครแห่งเอเชีย
(ตัวชี้วัด)ร้อยละความสำาเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้นำาทุกระดับสู่มหานคร
แห่งเอเชีย	 	

	 ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๓.๑.๓	พัฒนามาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสายงานให้
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพในสายงาน	หรือมาตรฐานสากล
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จของการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในแต่ละ 
สายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพในสายงาน	หรือมาตรฐานสากล

	 ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๓.๑.๔	พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความอบอุ่น
เป็นมิตรแก่คนทุกชาติ	ทุกภาษา	ทุกวัฒนธรรม
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จของพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	 ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๓.๑.๕	สนับสนุนการใช้คลังความรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนา
ขีดสมรรถนะของบุคลากร
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จของการสนับสนุนการใช้คลังความรู้ที่เอื้อต่อ
การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร

	 ร้อยละ	๒๐
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๒ ยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร

(ตัวชี้วัด)	 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของกรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	๖๐

(ตัวชี้วัด)	จำานวนบุคลากรที่กระทำาผิดและถูกดำาเนินการทางวินัย	 ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๕	ต่อปี
เมื่อเทียบจากปีที่

ผ่านมา

กลยุทธ์	(Action)	๗.๓.๒.๑	พัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรม	 
ข้อบังคับ	จรรยา	และวินัยข้าราชการ
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จในการพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐาน ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๓.๒.๒	ลดปัจจัยเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชั่นและ 
การกระทำาผิดวินัยของบุคลากร
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จในการลดปัจจัยเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และการกระทำาผิดวินัยของบุคลากร	 	

	 ร้อยละ	๕๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๓.๒.๓	ปลูกฝังอุดมการณ์และปรัชญาการเป็นข้าราชการ
ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี	และเชิดชูยกย่องผู้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จของการปลูกฝังอุดมการณ์และปรัชญาการเป็น
ข้าราชการที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีและเชิดชูยกย่องผู้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรม

	 ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๓.๒.๔	ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จของการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร	

  

ร้อยละ	๓๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๓ พัฒนากลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับ 
การเปลี่ยนแปลง และดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล

ร้อยละ	๗๐

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรุงเทพมหานคร	 ร้อยละ	๗๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๓.๓.๑	จัดสรรกำาลังคนให้สอดคล้องตามความจำาเป็นและ
ภารกิจเชิงพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จของการวางแผน	ติดตาม	ตรวจสอบการบริหาร
กำาลังคนให้สอดคล้องกับความจำาเป็นและภารกจิเชงิพืน้ทีข่องกรงุเทพมหานคร

	 ร้อยละ	๕๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๓.๓.๒	ส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
บุคลากร
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จของการส่งเสริมการสร้างความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพของบุคลากร

	 ร้อยละ	๓๐
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พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๓.๓.๓	ส่งเสริมการดำาเนินการตามกรอบมาตรฐานความ
สำาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	(HR	Scorecard)	และสนับสนุนการ
เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของการดำาเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำาเร็จด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล	(HR	Scorecard)	

	 ร้อยละ	๓๐

กลยทุธ์	(Action)	๗.๓.๓.๔	สรรหา	คดัเลอืก	และพฒันาบคุลากรผูม้ศีกัยภาพสงู	
(Talent	Management)
(ตัวชี้วัด)	 ระดับความสำาเร็จในการสรรหา	 คัดเลือก	 และพัฒนาบุคลากร 
ผู้มีศักยภาพสูง	(Talent	Management)

	 ร้อยละ	๔๐

กลยทุธ์	(Action)	๗.๓.๓.๕	พฒันาระบบบริหารผลการปฏบิตังิานทีเ่อือ้ต่อความ
เป็นธรรมและแรงจูงใจของบุคลากร
(ตวัช้ีวดั)	ร้อยละของความสำาเรจ็ในการพฒันาระบบบรหิารผลการปฏิบตังิาน 	 ร้อยละ	๔๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๔ ส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะ และสร้างความผาสุกของ
บุคลากร

(ตัวชี้วัด)	ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการทำางานตามเกณฑ์องค์กร 
สุขภาวะ	(Happy	Workplace	Index)

ร้อยละ	๗๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๓.๓.๑	พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	ที่เอื้อต่อ 
การสร้างบรรยากาศการทำางานที่มีความสุข
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จของการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อ
ต่อการสร้างบรรยากาศการทำางานที่มีความสุข		

	 ร้อยละ	๕๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๓.๓.๒	เสริมสร้างความสมดุลในชีวิตตามแนวคิดองค์กร
สุขภาวะ	(Happy	Workplace)
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จของการขับเคลื่อนตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ	
(Happy	Workplace)

	 ร้อยละ	๓๐

กลยุทธ์	(Action)	๗.๓.๓.๓	สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เกื้อกูลที่สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน	และความหลากหลายของบุคลากร
(ตัวชี้วัด)	ร้อยละความสำาเร็จของการพัฒนาสิทธิประโยชน์เกื้อกูลที่สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน	และความหลากหลายของบุคลากร

ร้อยละ	๓๐

206 มหานคร
    แห่งเอเชีย



ภารกิจยุทธศาสตร์ : จ�าแนกตามโครงการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี

งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๑.	โครงการศึกษาทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะหลัก ๒

๒.	โครงการศึกษาทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะ	ประจำาสายงาน	(ครบทุก
สายงาน)

๑๗

๓.	โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำากลุ่มงาน
ตามความจำาเป็นและเหมาะสม	

๒๕๐

๑๐.	โครงการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการรับบริการจากผู้รับบริการที่มี
ความหลากหลาย

๒

๑๒.	โครงการจัดทำาผลงานวิจัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน	
หรือการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	(๑	เล่ม / ปี)

๕

๑๔.	โครงการจัดทำามาตรฐานจริยธรรม	ข้อบังคับ	จรรยา	และวินัยข้าราชการ
ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร

๒

๑๖.	โครงการจัดทำาหลักเกณฑ์แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	และ
จรรยาบรรณในแต่ละวิชาชีพ

๗

๑๗.	โครงการศึกษาวิจัยจัดทำาตัวชี้วัดพฤติกรรมตามมาตรฐานจริยธรรม	 
ข้อบังคับ	จรรยา	และวินัยข้าราชการของบุคลากรกรุงเทพมหานคร

๓

๑๘.	โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการลดการกระทำาผิดวินัยของบุคลากร ๐.๒

๒๐.	โครงการมหกรรมยกย่องเชิดชูผู้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม	 
และถ่ายทอดประสบการณ์การเป็น	ข้าราชการ / บุคลากรที่ดี	ทั้งในสำานัก / 
สำานักงานเขต ๓

๒๑.	โครงการจัดทำาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของสายงานหลัก ๑๐

๒๒.	โครงการจัดทำาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของทุกสายงาน ๒๐

๒๓.	โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการขยายอายุเกษียณ	และ 
การวางแผนทดแทนตำาแหน่ง	(Succession	Plan)

๒

๒๔.	โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human	Resource	Information	System)	กับทุกสำานัก / หน่วยงาน 
ในกรุงเทพมหานคร

๒๐

๒๕.	โครงการวางระบบการนำาเข้าข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑๐

๒๖.	โครงการศึกษาวิจัยจัดทำาช่องทางความก้าวหน้าในอาชีพสำาหรับผู้มี
ศักยภาพสูง

๔

๒๗.	โครงการกำาหนดมาตรฐานสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทำางานของ
กรุงเทพมหานคร

๐.๒
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งบประมาณ	(ล้านบาท)

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

๒๘.	โครงการปรับปรุงและจัดสภาพแวดล้อมการทำางานให้เหมาะสมและสร้าง
บรรยากาศที่ดีในที่ทำางาน

๑๐๐

๒๙.	โครงการศึกษารูปแบบการเวลาการทำางานแบบยืดหยุ่น ๑๐

๓๐.	โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเทียบเคียงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
ของบุคลากรกรุงเทพมหานครกับองค์การชั้นนำา	และตลาดแรงงาน

๑๐

รวมเป็นเงิน ๔๗๗.๔

กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง
จำาแนกตามประเภทงบประมาณ	(Budget	Classification)

แผนการลงทุนของหน่วยงาน
โครงการลงทุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ภารกิจยุทธศาสตร์	 ๔๗๗.๔

งบลงทุน -

รวมทั้งสิ้น ๔๗๗.๔

งบประมาณ	(ล้านบาท)

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

- -

- -

รวมทั้งสิ้น -
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นิยามค�าศัพท์
ภารกิจพื้นฐาน ความเชื่อมโยง

วิสัยทัศน์ ภาพลักษณ์ท่ีแสดงสถานะขององค์กรในอุดมคติเม่ือได้พัฒนา
ศักยภาพอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อันเป็นผลจากการนำายุทธศาสตร์
ไปสูก่ารปฏิบัต	ิองค์กรหน่ึง	ๆ 	อาจมีวสัิยทัศน์หลายระดบั	ท้ังวิสัยทัศน์
ระดับองค์กร	วิสัยทัศน์เฉพาะด้าน	และ	วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน	
เช่น	 กรุงเทพมหานครมีวิสัยทัศน์ระดับเมืองที่จะเป็น	 “มหานคร
แห่งเอเชีย”	 ในขณะที่มีวิสัยทัศน์ของสำานักอนามัยที่จะให้	
“ประชาชนมีสุขภาพดี	 ใส่ใจสุขภาพ	 เข้าถึงระบบบริการท่ีได้
มาตรฐาน”

ภารกิจพื้นฐานและผลสำาเร็จหลัก ภารกจิพืน้ฐานแสดงวตัถปุระสงค์เชงิปฏบิตักิารในการผลติและจดั
บริการสาธารณะตามพันธกิจหรืออำานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ระดับสำานกั	ภารกจิพืน้ฐานแต่ละเรือ่งจะต้องเป็นอิสระจากกนัและ
กัน	 หรือไม่มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันโดยตรง	 และไม่ซำ้าซ้อน
กัน	 สำานักทุกสำานักจะมีงานท่ีเก่ียวข้องกับการอำานวยการและสั่ง
การ	การกำาหนดนโยบาย	การวางแผน	การงบประมาณ	การเงิน
การคลัง	 การบริหารงานบุคคล	 การตรวจสอบภายใน	 การ
ประชาสมัพนัธ์	ข้อมูลและสารสนเทศ	การยกร่างระเบียบกฎหมาย	
การจัดประชุมคณะกรรมการ	 ฯลฯ	 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์	 “เพื่อให้
นโยบายและการบริหารงานส่วนกลางสามารถสนับสนุนให้การ
ดำาเนินงานของสำานักโดยองค์รวมประสบความสำาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ”	 ไม่ใช่การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน	
จึงควรแยกจัดไว้ภายใต้ภารกิจพื้นฐาน	 “นโยบายและบริหาร
จัดการ”	ภารกจิพ้ืนฐานหนึง่ ๆ  จะมีวตัถปุระสงค์หรอืผลสำาเรจ็หลกั
แสดงถึงจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิดผลหรือประโยชน์ต่อประชาชน
พลเมือง	หรือต่อสังคม	(ยกเว้นนโยบายและบริหารจัดการซึ่งมิได้
มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดบริการให้แก่ประชาชน)	

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา	
กรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

การแสดงความสัมพนัธ์ในเบ้ืองต้นว่ามีภารกจิพืน้ฐานของสำานกัใน
ข้อใดบ้างทีเ่กีย่วข้องหรอืมส่ีวนสำาคญั	ในการขบัเคล่ือนจดุมุง่หมาย
ตามวสัิยทัศน์	ทีก่ำาหนดไว้ในแผนพฒันากรงุเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	
เฉพาะผลสำาเรจ็หลกั	ของภารกจิพืน้ฐาน	ทีเ่กีย่วข้องกบัจุดมุง่หมาย
ตามวสิยัทัศน์	เท่านัน้	ทีจ่ะนำามาวิเคราะห์ปัจจยัท้าทาย / ปัจจยัเสีย่ง	
กำาหนดเป้าประสงค์	กลยุทธ์	และโครงการ

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ส่วนของภารกิจยุทธศาสตร์	(เป้าประสงค์	กลยุทธ์	และโครงการ)	
ท่ีเชื่อมโยงกับภารกิจพื้นฐานของหน่วยงานและหน่วยงานได้รับ
มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพแต่เพียงหน่วยงานเดียว	ตาม	ก)	แผน
พัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	ข)	นโยบายของผู้บริหาร	
หรือ	 ค)	 แผนยุทธศาสตร์ของสำานัก	 หรือแผนแม่บทเฉพาะด้าน	
เช่น	แผนแม่บท	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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แผนการลงทุนของหน่วยงาน ส่วนของแผนพฒันาทีแ่สดงการลงทนุ	(ครภุณัฑ์ทีมี่มูลค่าสงู	ทีด่นิ
และสิ่งก่อสร้าง)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ	หรือ
พัฒนาศักยภาพในการจัดบริการ	 ของหน่วยงาน	 ตาม	 ก)	
แผนพฒันากรงุเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	ข)	นโยบายของผูบ้รหิาร	
หรือ	ค)	แผนยุทธศาสตร์ของสำานัก	หรือแผนแม่บทเฉพาะด้าน

กรอบวงเงินงบประมาณระยะ	
ปานกลาง

กรอบวงเงนิงบประมาณทีต้่องใช้ในการขบัเคลือ่นแผนพฒันาระยะ	
๕	 ปี	 ของหน่วยงาน	 จากทุกแหล่งเงินทุน	 ไม่ว่าจะเป็นเงิน
งบประมาณ	 เงินนอกงบประมาณ	 และเงินอุดหนุนรัฐบาล	
โดยจำาแนกออกเป็น	๒	ส่วน	คอื	๑)	ส่วนทีเ่ป็นภารกจิยทุธศาสตร์
และ	๒)	ส่วนที่เป็นงบลงทุน
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สำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล	กรุงเทพมหานคร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
๑๗๓	ถนนดินสอ	เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร	๑๐๒๐๐

โทรศัพท์	(๖๖๒)	๒๒๕๗๙๔๗
โทรสาร	(๖๖๒)	๒๒๕๗๙๔๗

http://www.bangkok.go.th/sed/

จัดท�าโดย
บริษัท	กิตติพรการพิมพ์	จำากัด

282/1	ซอยอ่อนนุช	35	ถนนสุขุมวิท	77	แขวงสวนหลวง	
เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250
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