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คำ นำ 

 แผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ีระยะ 
ท่ี ๑ (ป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) หรือเรยีกสัน้ ๆ  วา่แผน ๕ ป ี
เกิดจากการนำาวสัิยทศันก์รุงเทพฯ พ.ศ ๒๕๗๕ ประกอบดว้ย 
๖ มิติ มาพัฒนาวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจน เป็น 
รปูธรรม และแยกประเดน็ความรบัผดิชอบรายหนว่ยงาน 
(สำานัก) โดยนกัวเิคราะหน์โยบายและแผนและผูร้บัผดิชอบ 
ด้านการวางแผนของหน่วยงานในสังกัด / กำากับของ
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชน
ได้ทบทวน ตรวจสอบ และร่วมกันจัดทำาแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี และนำามาจัดทำาเป็น
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) 
 อนึ่ง แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) เกดิจากความร่วมแรงร่วมใจของ 
ตัวแทนภาคประชาชน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
และทีมนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ที่ได้ร่วมกันยกร่างแผนนี้ขึ้น โดยมีพ้ืนฐานมาจากการ
ที่สำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร 
และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้
ดำาเนินการจัดทำาแผนวิสัยทัศน์ของประชาชน เพื่อ 
การพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ีหรอืวสิยัทศัน์ 
กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ไว้แล้วในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 



ที่ผ่านมา ทีมที่ปรึกษาฯ และกรุงเทพมหานคร ได้มี 
ความพยายามใช้กระบวนการ “จากล่างขึ้นบน” เพื่อให้
ชาวกรงุเทพฯ เปน็ผูก้ำาหนดอนาคตเมอืงกรงุเทพมหานคร
ร่วมกัน โดยได้เริ่มต้นด้วยการนำาวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ  
พ.ศ. ๒๕๗๕ นำามาพฒันาวัตถุประสงค ์ใหม้คีวามชัดเจน 
เป็นรูปธรรมมากขึ้นและกำาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ในชว่งป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ เพือ่มุง่ใหบ้รรลวิุสยัทศัน ์
กรุงเทพฯ มหานครแห่งเอเชียในปี พ.ศ. ๒๕๗๕
 หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่แผนพฒันากรงุเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) บทสรุป 
สำาหรับผู้บริหารฉบับนี้ จะช่วยให้คณะผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจสาระของแผน
ดังกล่าวง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มพลังขับเคล่ือนการพัฒนา 
เมืองกรุงเทพฯ ของเรา ก้าวสู่การเป็นมหานครชั้นนำา
ของเอเชีย และเป็นเมืองที่จะให้ลูกหลานชาวกรุงเทพฯ 
ของเรา ได้สร้างครอบครัว และสร้างบ้านแปงเมือง
กรุงเทพฯ ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

คณะผู้จัดทำา



สารบัญ



หน้า

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

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๙
 ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑
 (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

๓. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  ๕๓
 ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) 
   แบ่งตามภารกิจของหน่วยงาน (สำานัก)

๔. รายนามคณะที่ปรึกษาโครงการ   ๑๑๗





๐๑

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



จากวิสัยทศัน์กรงุเทพมหานคร ๒๕๗๕ สูว่ตัถปุระสงค์เชิงปฏิบตักิาร
และตัวชี้วัดผลส�าเร็จ ในการจัดท�าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕)

 กระบวนการจัดทำาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) หรือแผนยุทธศาสตร์ กทม. ในครั้งนี้เริ่มต้น
ด้วยการนำาวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ซ่ึงประกอบด้วย ๖ มิติ 
ได้แก่ มหานครปลอดภัย มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มหานคร
สำาหรับทุกคน มหานครกะทัดรัด มหานครประชาธิปไตย และ
มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ มาพัฒนาเป็นวัตถุประสงค ์
เชิงปฏิบัติการ และตัวชี้วัดผลสำาเร็จ ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม
มากขึ้น ในการน้ี คณะที่ปรึกษาได้ร่วมกับนักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน และผู้รับผดิชอบด้านการวางแผนของสำานกัยทุธศาสตร์และ
ประเมินผล และสำานักอื่น ๆ รวมท้ังหน่วยงานในกำากับของ
กรุงเทพมหานคร และสำานักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ร่วมกันทบทวน
ตรวจสอบความหมายและนยัเชงิปฏบิตักิาร ของวสิยัทศัน์ด้านต่าง ๆ  
ให้เกิดความชัดเจน รวมทั้งมีการวิเคราะห์สภาพของปัญหา และ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านกฎหมาย การบริหาร
แผนและประเมินผล การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและ 
งบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำาหนดให้เป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  
ก่อนที่จะกำาหนดวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ และตัวชี้วัดผลสำาเร็จ
แต่ละด้าน โดยลำาดับ การดำาเนินการในขั้นตอนน้ีใช้กระบวนการ
ประชมุเชงิปฏบิติัการ ระหว่างคณะทีป่รกึษาและผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบ
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



 อนึ่ง นอกจากวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ แล้ว  
คณะที่ปรึกษา และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที ่
ท่ีรับผิดชอบ ด้านการวางแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ได้นำาแนวคิดของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๓) และแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร 
ระยะ ๑๒ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
มาประกอบการพิจารณา ในการกำาหนดวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ
และตัวชี้วัดผลสำาเร็จ ด้วยเช่นเดียวกัน

ก�ำหนดมำตรกำร และโครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
 ในขั้นตอนนี้ ทีมที่ปรึกษาและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
และผูท้ีเ่กีย่วข้อง ได้ร่วมกันตรวจสอบมาตรการและโครงการขับเคล่ือน 
ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน “วิสัยทัศน์ พ.ศ. ๒๕๗๕” รวมทั้งที่ปรากฏ
ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๓)  
และคัดเลือกมาตรการ และโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ที่มี  
“นยัสำาคญั” มาพฒันาเป็นมาตรการและโครงการในแผนยทุธศาสตร์
เพือ่การพฒันากรงุเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) 
นอกจากนั้น หากหน่วยงานเจ้าภาพ ระดับประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
และทีมงานที่ปรึกษา พบว่ามาตรการและโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่มีอยู ่แล้วยังไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ด้านนั้น ๆ ได้ จะได้พัฒนามาตรการและโครงการ 
ขับเคลื่อนเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร ในการนี้หน่วยงานเจ้าภาพ 
และทีมที่ปรึกษา ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มประชาชน  
กลุ่มธุรกิจ หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อร่วมกัน
กำาหนดมาตรการและโครงการริเริ่มใหม่ ๆ ตามที่เห็นสมควรด้วย 
เช่นเดียวกัน ในขั้นตอนต่อมา คณะที่ปรึกษาและนักวิเคราะห ์

3ก่อนจะมาเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี      
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)



นโยบายและแผน จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกนั 
จัดแบ่งและกำาหนด “หน่วยงานเจ้าภาพหลัก” ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ
มาตรการ โครงการขับเคลื่อนต่าง ๆ และมอบหมายให้ หน่วยงาน
เจ้าภาพร่วมกับคณะที่ปรึกษาแต่ละด้าน ได้กำาหนดรายละเอียด 
ของมาตรการและโครงการขับเคลื่อนต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย

๑. หน่วยงานเจ้าภาพ (สำานัก) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก
๒. วตัถปุระสงค์เชงิปฏบิตักิาร ผลผลติ (เป้าหมายเชงิปฏบิตักิาร)  

และตัวชี้วัดผลผลิต ของมาตรการ และโครงการขับเคลื่อน  
(ซ่ึงจะต้องเชื่อมโยงกับ ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของยุทธศาสตร ์
ด้านนั้น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม และมีความเป็นไปได้)  

๓. กิจกรรมและกระบวนการ / ขั้นตอนดำาเนินงาน
๔. ช่วงเวลาดำาเนินการ (ปีงบประมาณ)
๕. จำานวนเงินงบประมาณรวม งบประมาณลงทุน และ 

งบประมาณดำาเนินการ

ก�ำหนดมำตรกำรและโครงกำรสนับสนุน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 ในขั้นตอนนี้ ทีมที่ปรึกษาด้านโครงสร้างองค์การ กฎหมาย  
การเงินการคลัง และการบริหารงานบุคคล ร่วมกับสำานัก หน่วยงาน 
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และสำานักงานเขต ที่มีหน้าที ่
รับผิดชอบ ด้านการพัฒนาองค์การ กฎหมาย การเงินการคลัง และ
การบริหารงานบคุคล นำามาตรการและโครงการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ 
ซึ่งสำานักและหน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ ได้จัดทำาขึ้นในขั้นที่ผ่านมา 
มาประมวลและกำาหนดมาตรการและโครงการรเิริม่ด้านการบริหารจัดการ 
เพือ่สนบัสนนุการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ด้านอืน่ ๆ  ทีก่ำาหนดไว้แล้วข้างต้น 
ให้ประสบผลสำาเร็จ 

4 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



 อนึ่ง หากปรากฏว่าข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการและโครงการ
ริเร่ิมด้านต่าง ๆ ที่หน่วยงานเจ้าภาพจัดทำาขึ้นนั้น เกินขีดความ
สามารถด้านการบริหารจัดการ ที่จะปรับตัว ให้มีกำาลังเพียงพอที่จะ
สนับสนุนการเคลื่อนมาตรการและโครงการด้านอื่น ๆ  ได้ ก็จะเสนอ
ให้ทีมงานที่ปรึกษาส่วนกลาง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
ทบทวนและปรับมาตรการและโครงการริเริ่มด้านต่าง ๆ ให้สมดุล
กับขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการที่เป็นไปได้มากที่สุด

จัดท�ำประมำณกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังในภำพรวม
 อน่ึง แม้โครงการนี้ จะเน้นการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา (Strategic Plan) ของ กทม. เป็นหลัก มิได้รวมถึง
แผนการดำาเนินงาน (Operation plan) แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม 
ในการประเมนิ ขดีความสามารถด้านการเงนิการคลังของ กทม. นัน้ 
จำาเป็นต้องประมาณรายจ่ายรวมของ กทม. ในช่วงเวลาของแผนฯ 
เพือ่เปรียบเทยีบกบัประมาณการรายได้ และขดีความสามารถในการ
ระดมเงินลงทุนของ กทม. ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้น ทีมงาน 
ท่ีปรึกษาด้านการเงินการคลัง จะร่วมกับนักวิชาการและแผนงาน 
ของสำานกัการคลงัและงบประมาณ ทำาการประมาณการตวัเลขการเงนิ 
การคลังในภาพรวม (รายได้ และขีดความสามารถในการระดม 
เงนิลงทุน เปรยีบเทยีบกบัรายจ่ายตามแผนยทุธศาสตร์ และรายจ่าย
ดำาเนินการรวมกัน) ตัวเลขรายละเอียดในส่วนนี้ จะนำาเสนอไว้ใน 
ภาคผนวกของแผนยุทธศาสตร์

จัดท�ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๒๐ ปี แผนยุทธศำสตร์  
ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี
 ในข้ันตอนต่อมาคณะทีป่รึกษาและเจ้าหน้าทีว่เิคราะห์นโยบาย

5ก่อนจะมาเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี      
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)



และแผน จากหน่วยงาน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้นำา 
รายละเอียดท่ีได้จากขั้นตอนที่ผ่านมา ไปจัดทำาร่างแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.  ๒๕๕๖  -  ๒๕๗๕)  
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี หรือแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติการ
ประจำาปี หรือแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำาปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยยึดตามรูปแบบที่กำาหนดไว้ในกรอบการดำาเนินงาน

จัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น 
 ในขั้นตอนต่อมา คณะที่ปรึกษาได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำาปี จาก 
ผู้บริหาร กทม. และประชาชนทั่วไป เพื่อนำามาปรับปรุงแก้ไข 
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนที่จะส่งมอบให้ กทม. ตามกรอบภาระงาน 
ที่กำาหนดไว้
 
ส่งมอบแผนฯ ให้ กทม.
 ในขั้นตอนสุดท้าย คณะที่ปรึกษาได้จัดพิมพ์ แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) 
และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ส่งให้ กทม. นำาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
สู่เป้าหมาย “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ 

สรุปกำรแปลงวิสัยทัศน์ พ.ศ. ๒๕๗๕ สู่กำรปฏิบัติ  
 เริ่มต้นด้วย การนำาวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๗๕  
มาพัฒนาเป็นวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ และตัวชี้วัดผลสำาเร็จ  

6 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ใน ๖ มิติ ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
จากเจ้าหน้าท่ี และผู้บริหารของกรุงเทพมหานครทุกภาคส่วน 
และภาคประชาชน ในการเข้าร่วมประชมุเชงิปฎิบตักิารรวม ๓๙ คร้ัง  
โดยแบ่งเป็นกลุ่ม / ช่วงใหญ่ ๆ ๓ ช่วง ดังนี้

กำรประชุมเชิงปฎิบัติกำรช่วงที่ ๑ จัดโครงสร้างวิสัยทัศน์  
และกำาหนดตัวชี้วัดผลสำาเร็จ ของประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน 
โดยทมีทีป่รึกษาร่วมกบัทมียทุธศาสตร์ และนกัวชิาการ / นกัวเิคราะห์
นโยบายและแผนของสำานัก และสำานักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ร่วมกัน
ดำาเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบ และปรับปรุงโครงสรา้งยุทธศาสตร์ใน “วสิัยทัศน์
กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕”

๒. ตรวจสอบ / ตีความ “วัตถุประสงค์” และ “ตัวชี้วัดผลสำาเร็จ” 
๓. กำาหนดวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ และตัวชี้วัดผลสำาเร็จของ

ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน
 

7ก่อนจะมาเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี      
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)



กำรประชุมเชิงปฎิบัติกำรช่วงที่ ๒ เป็นการกำาหนดมาตรการ  
และโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

๑. ตรวจสอบมาตรการและโครงการ ที่ปรากฏในวิสัยทัศน์
กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ และคดัเลอืกมาตรการและโครงการทีม่ี 
“นัยสำาคัญ” 

๒. ปรับปรุงมาตรการและโครงการท่ีคัดเลือกแล้ว ให้ม ี
รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ (หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต 
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลสำาเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการ 
ขับเคลื่อน บริบทการปฏิบัติการ (กลุ่มประชากร เป้าหมาย  
สถานที่ เวลา) กิจกรรมและกระบวนการดำาเนินงาน และ 
งบประมาณ)

๓. กำาหนดมาตรการ / โครงการใหม ่ๆ ที่จำาเป็นเพิ่มเติม เพื่อให้ 
มมีาตรการ / โครงการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ เพียงพอในการ
บรรลุเป้าหมายที่กำาหนด

กำรประชุมเชิงปฎิบัติกำรช่วงที่ ๓ 
 รบัฟังความเห็นจากคณะผูบ้ริหาร กทม. และรบัฟังความเห็น
จากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

8 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



๐๒

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ระยะ ๒๐ ปี

(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



10 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



 ในการจัดทำาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) นั้น เป็นการนำาแผนวิสัยทัศน์ของประชาชน
เพือ่การพฒันากรงุเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) 
หรือวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผล 
เป็นรูปธรรม สามารถนำาพากรงุเทพมหานครให้เจรญิเติบโตสู่การเป็น 
มหานครแห่งเอเชยี ท่ามกลางการเปลีย่นแปลง ในประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) และท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียและประชาคมโลก 
 กระบวนการจดัทำาแผนยทุธศาสตร์ เพือ่การพฒันากรงุเทพฯ 
ระยะ ๒๐ ปี ไม่ได้เร่ิมจากศูนย์ ท้ังนี้เพราะในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
ท่ีผ่านมา กทม. ได้จัดทำาวิสัยทัศน์ของประชาชน เพื่อการพัฒนา 
เมืองกรุงเทพฯ ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น กทม. ยังได ้
จดัทำาแผนพฒันากรงุเทพมหานคร ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๓) 
ไว้แล้วเช่นกัน ดังนั้น การจัดทำาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
ระยะ ๒๐ ปี จึงสามารถนำาเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วน้ี มาเป็นพ้ืนฐาน  
ในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครต่อไปได้ 

ภำพในฝันของเมืองกรุงเทพฯ ใน ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ ในมุมมอง 
ของชำวกรุงเทพฯ ก็คือ
 “ใน ๒๐ ปีข้างหนา้ เมอืงกรงุเทพมหานครของเราจะกา้วขึ้น
เป็น “มหานครแห่งเอเชยี” กรงุเทพฯ จะเป็นเมอืงหลวงของเอเชีย เป็น
พลังสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมในภูมิภาคอาเซียน และ
ในทวีปเอเชยี คนทัว่โลกเมือ่นกึถงึทวีปเอเชยี จะนกึถึงเมอืงกรงุเทพฯ 
ของเรา ในฐานะเป็นเมืองชั้นนำา ในด้านเศรษฐกิจภาคบริการ  
ความปลอดภัย ความสวยงาม สะดวกสบาย น่าอยู่ และเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน เมืองกรุงเทพฯมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
ในด้านความเรียบง่าย มีเสน่ห์ และมีชีวิตชีวา”

11ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



 แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) เป็นแผนพัฒนำ ซึ่งบูรณำกำรแผน
ยทุธศำสตร์และแผนปฏิบตักิำรภำยใต้แผนพฒันำกรงุเทพมหำนคร 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) มีประเด็นยุทธศำสตร์ หรือ
วิสัยทัศน์ย่อยใน ๖ มิติ ของวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ 
ประกอบกับมิติที่ ๗ คือกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งได้ก�ำหนด 
แนวทำงกำรพฒันำด้ำนกฎหมำย กำรบรหิำรแผนและประเมนิผล 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรคลังและงบประมำณ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนกำรขับเคลื่อนทั้ง 
๖ มิติของวิสัยทัศน์ พ.ศ. ๒๕๗๕ สู ่มหำนครแห่งเอเชีย 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้

ประมวลประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕

ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
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

คุณภำพแหล่งน�้ำธรรมชำติ

๑. ร้อยละของ
ปริมาณนำ้าเสียชุมชน
ที่ได้รับการบำาบัด

ไม่น้อย
กว่า ๔๐

ไม่น้อย
กว่า ๕๐

ไม่น้อย
กว่า ๕๕

ไม่น้อย
กว่า ๖๐

๑. มหำนครปลอดภัย

12 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
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ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๒. จำานวนจุดตรวจวัด
นำ้าคลองมีค่าเฉลี่ย
ออกซิเจนละลายนำ้า 
(DO) มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๒.๐ 
มิลลิกรัม / ลิตร

ไม่น้อย
กว่า ๖๐

ไม่น้อย
กว่า ๖๕

ไม่น้อย
กว่า ๗๐

ไม่น้อย
กว่า ๘๐

๓. จำานวนจุดตรวจวัด 
นำ้าคลองมีค่าเฉลี่ย
ออกซิเจนละลายนำ้า 
(DO) มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๓.๐  
มิลลิกรัม / ลิตร

ไม่น้อย
กว่า ๔๐

ไม่น้อย
กว่า ๔๕

ไม่น้อย
กว่า ๕๐

ไม่น้อย
กว่า ๖๐

กำรจัดกำรมูลฝอยและของเสียอันตรำย

๑. ร้อยละของมูลฝอย 
ที่สามารถนำากลับ 
ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

ปีฐาน ไม่น้อย
กว่า ๒๐

ไม่น้อย
กว่า ๓๐

ไม่น้อย
กว่า ๔๐

คุณภำพอำกำศและเสียง

๑. ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง
ของฝุ่นละอองไม่เกิน 
๑๐ ไมครอน 
(PM๑๐) ที่จุดตรวจ
วัดพื้นที่ทั่วไป

ร้อยละ
๑๐๐

13ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๒. ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง
ของฝุ่นละอองไม่เกิน  
๑๐ ไมครอน 
(PM๑๐) ที่จุดตรวจ 
ริมเส้นทางจราจร

ไม่น้อย
กว่า ๙๕

ไม่น้อย
กว่า ๙๕

ไม่น้อย
กว่า ๙๘

ไม่น้อย
กว่า ๙๘

๓. ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง
ของฝุ่นละอองไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอน 
(PM๒.๕)

ปีฐาน ลดลง
ร้อยละ 
๕ ของ
ปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ 
๑๐ ของ
ปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ 
๑๕ ของ
ปีฐาน

๔. ร้อยละของ
จำานวนข้อมูล
ค่าเฉลี่ย ๘ ชั่วโมง
ก๊าซโอโซน (O

3
) 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
(เทียบกับจำานวน
ข้อมูลทั้งหมด)

ร้อยละ 
๑๐๐

ร้อยละ 
๑๐๐

ร้อยละ 
๑๐๐

๕. ร้อยละของ
จำานวนข้อมูล
ค่าเฉลี่ย ๑ ชั่วโมง
ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO

2
) 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่จุดตรวจวัดริมเส้น
ทางจราจร  

ปีฐาน ลดลง
ร้อยละ 
๕ ของ
ปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ 
๑๐ ของ
ปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ 
๑๕ ของ
ปีฐาน

14 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๖. ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ยรายปี
ของเบนซิน 
ในแต่ละจุดตรวจวัด
มีค่าลดลงจน อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

ปีฐาน ลดลง
ร้อยละ 
๕ ของ
ปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ 
๑๐ ของ 
ปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ 
๑๕ ของ 
ปีฐาน

๗. ร้อยละของ
แหล่งกำาเนิดมลพิษ
ทางเสียงที่ได้รับการ
ควบคุม

ร้อยละ 
๑๕

ร้อยละ 
๒๕

ร้อยละ 
๓๕

ร้อยละ 
๕๐

๑.๒ 
ปลอด
อำชญำ
กรรม 
และยำ
เสพติด

๑. อัตราการเกิด
อาชญากรรม
ทุกประเภทลดลง 
(ต่อประชากรแสนคน)

ร้อยละ 
๕๐

ร้อยละ 
๖๐

ร้อยละ 
๗๐

ร้อยละ 
๘๐

๒. อัตราการจับกุม
และดำาเนินคดีเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 
๕๐

ร้อยละ 
๖๐

ร้อยละ 
๗๐

ร้อยละ 
๘๐

๓. จำานวน
ศูนย์เฝ้าระวัง
จดุตรวจอาชญากรรม
และยาเสพติดใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 
๗๐

ร้อยละ 
๘๐

ร้อยละ 
๙๐

ร้อยละ 
๑๐๐

15ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๔. จำานวนสภาพ
แวดล้อมชุมชนที่เป็น
จุดเสี่ยงได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นพื้นที่
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 
๕๐

ร้อยละ 
๖๐

ร้อยละ 
๗๐

ร้อยละ 
๘๐

๕. อัตราส่วนของ
กล้องวงจรปิด  
(CCTV) ต่อพื้นที่
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 
๗๐

ร้อยละ 
๘๐

ร้อยละ 
๙๐

ร้อยละ 
๑๐๐

๖. จำานวนเครือข่าย
เฝ้าระวงัอาชญากรรม
ในชุมชน

ไม่ตำ่ากว่า 
๘,๒๑๖ 
คน

ไม่ตำ่ากว่า 
๑๖,๔๓๒ 
คน

ไม่ตำา่กว่า 
๓๒,๘๖๔ 
คน

ไม่ตำ่ากว่า 
๖๕,๗๒๘ 
คน

๗. ระดับความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการ
ควบคุมอาชญากรรม
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 
๕๐

ร้อยละ 
๖๐

ร้อยละ 
๗๐

ร้อยละ 
๘๐

๘. จำานวนพืน้ทีช่มุชน
แพร่ระบาด ยาเสพตดิ 
ลดลง

ร้อยละ 
๕๐

ร้อยละ 
๖๐

ร้อยละ 
๗๐

ร้อยละ 
๘๐

๙. จำานวนผู้เข้ารับ
การบำาบัดยาเสพติด
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 
๕๐

ร้อยละ 
๖๐

ร้อยละ 
๗๐

ร้อยละ 
๘๐

16 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๑๐. อัตราการ
ก่อการร้าย

ไม่เกิน 
๒ ครั้ง

ไม่เกิน 
๑ ครั้ง

๐ ครั้ง

๑๑. ร้อยละ
ความเชื่อมั่น
ของชาวต่างชาติ 
ที่มีต่อ
กรุงเทพมหานคร
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 
๕๐

ร้อยละ 
๖๐

ร้อยละ 
๗๐

ร้อยละ 
๘๐

๑.๓
ปลอด
อุบัติ
เหตุ

๑. จำานวนอุบัติเหตุ
ที่เกี่ยวข้องกับ
รถขนส่งมวลชน

๐ ๐ ๐ ๐

๒. จำานวนครั้งของ
อุบัติเหตุทางรถยนต์ 
ลดลง (เฉลี่ยร้อยละ 
๔ ต่อปี)

๒๖,๕๐๐ ๒๑,๖๐๐ ๑๗,๖๐๐ ๑๔,๔๐๐

๓. จำานวนผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์ลดลง 
(เฉลี่ยร้อยละ ๔ ต่อปี)

๑๒,๒๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๘,๑๐๐ ๖,๖๐๐

๔. จำานวนผู้เสียชีวิต
ลดลง (เฉลี่ยร้อยละ 
๔ ต่อปี)

๓๐๙ ๒๓๙ ๑๘๕ ๑๔๓

17ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๑.๔ 
ปลอด
ภัยพิบัติ

๑. ความยาว
แนวป้องกันนำ้าท่วม
ริมแม่นำ้าเจ้าพระยา
ที่ก่อสร้างเสร็จ
เพิ่มเติม (กม.)

๑.๐๐๐ ๑.๕๐๐ ๑.๕๐๐ -

๒. ความยาว
แนวป้องกันนำ้าท่วม
ตามแนวคลอง
บางกอกน้อย
และคลองมหาสวัสดิ์
ที่ก่อสร้างเสร็จ
เพิ่มเติม (กม.)

๐.๕๐๐ ๐.๒๐๐ - -

๓. ความยาว
คันป้องกันนำ้าท่วม
พื้นที่ด้านตะวันออก
ภายในคันกั้นนำ้า
พระราชดำาริ
ที่ก่อสร้างเสร็จ
เพิ่มเติม (กม.)

๑.๕๐๐ ๔.๐๐๐ - -

๔. ระยะเวลาในการ
แก้ไขปัญหานำ้าท่วมขัง
ในถนนสายหลัก
(ฝนไม่เกิน ๑๐๐ 
มม.ต่อชม.) (นาที)

๑๒๐ ๑๑๐ ๑๐๐ ๙๐

18 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๕. ความยาวของ
แนวก่อสร้างเขื่อน
ค.ส.ล. ที่สร้างเพิ่มขึ้น
(กม.)

๑๕๘.๘๐๐ ๓๑๗.๖๐๐ ๔๗๖.๔๐๐ ๕๗๑.๖๗๔

๖. ความยาวของ
คลองที่ขุดลอก
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การระบาย
และกักเก็บนำ้า (กม.)

๑๕๘.๘๐๐ ๓๑๗.๖๐๐ ๔๗๖.๔๐๐ ๕๗๑.๖๗๔

๗. จำานวนคลองหลัก
ที่มีการบริหารจัดการ
สิ่งปลูกสร้างรุกลำ้า
(คลอง)

๐ ๑๐ ๓๒ ๖๔

๘. จำานวนคลองหลัก
ที่ได้รับการปักแนว
เขตที่ดินเขตคลอง
สาธารณะแล้วเสร็จ 
(คลอง)

๐ ๑๐ ๓๒ ๖๔

๙. จำานวนเขตที่มี
ความพร้อมของ
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) 
และระบบพยากรณ์
ที่ได้เชื่อมต่อกับ
ระบบหลัก (เขต)

๒๐ ๕๐ - -

19ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๑๐. ที่ดินเลน
ชายฝั่งทะเลที่เพิ่มขึ้น 
(เมตร)

๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐

๑๑. ขนาดป่าชายเลน
ที่เพิ่มขึ้น (เมตร)

๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐

๑๒. อัตราการกัดเซาะ
ลดลง (เมตร)

๓.๒๓๐ <๒.๒๓๐ <๑.๒๓๐ <๐.๒๓๐

๑.๕
สิ่งก่อ
สร้ำง
ปลอด
ภัย

๑. ร้อยละของ
อาคารสาธารณะ 
๙ ประเภทที่ผ่าน
การรับรองตาม 
พรบ. ควบคุมอาคาร

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

๒. ร้อยละของ
อาคารทั่วไป 
(อาคารสร้างใหม่ 
และดัดแปลงต่อเติม) 
ที่ผ่านเกณฑ์
การตรวจสอบ
ความปลอดภัย

๗๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐

๓. ร้อยละของ
อุบัติภัยที่เกิดขึ้น
เนื่องจากโครงสร้าง
พื้นฐาน

๐ ๐ ๐ ๐

๔. ร้อยละของ
อุบัติภัยที่เกิดจากจุด
รอรถสาธารณะ / 
ท่าเทียบเรือ

๐ ๐ ๐ ๐

20 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๑.๖
ปลอด
โรคคน
เมือง 
อำหำร
ปลอด
ภัย

โรคไม่ติดต่อ 
(Non-communicable disease)

๑. ความชุกของ
ภาวะอ้วน [BMI>๒๕ 
kg / m2]

ไม่เกิน
ร้อยละ 
๓๕

ไม่เกิน
ร้อยละ 
๓๓

ไม่เกิน
ร้อยละ 
๓๑

ไม่เกิน
ร้อยละ 
๓๐

๒. ความชุกของ
โรคเบาหวาน (DM)

ไม่เกิน
ร้อยละ 
๘

ไม่เกิน
ร้อยละ 
๘

ไม่เกิน
ร้อยละ 
๗

ไม่เกิน
ร้อยละ 
๗

๓. ความชุกของ
โรคความดันโลหิตสูง
(HT)

ไม่เกิน
ร้อยละ 
๒๔

ไม่เกิน
ร้อยละ 
๒๓

ไม่เกิน
ร้อยละ 
๒๒

ไม่เกิน
ร้อยละ 
๒๒

๔. อัตราป่วย
โรคหลอดเลือด 
กล้ามเนื้อหัวใจตาย

ร้อยละ 
๓

ร้อยละ 
๒

ร้อยละ 
๑

ร้อยละ 
๑

๕. ความชุกของ
โรคมะเร็งเต้านม 
(Breast cancer)

ไม่เกิน 
๓๗

ไม่เกิน 
๓๖

ไม่เกิน 
๓๕

ไม่เกิน 
๓๔

๖. ความชุกของ
โรคมะเร็งปากมดลูก 
(Cervical cancer)

ไม่เกิน 
๑๔

ไม่เกิน 
๑๓

ไม่เกิน 
๑๒

ไม่เกิน 
๑๑

๗. อัตราการประสบ
อันตรายหรือป่วย
จากการทำางาน

ลดลง
ร้อยละ 
๑๐

ลดลง
ร้อยละ 
๑๐

ลดลง
ร้อยละ 
๑๐

ลดลง
ร้อยละ 
๑๐

21ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๘. อัตรา
การฆ่าตัวตาย

อัตรา
การฆ่า
ตัวตาย
ไม่เกิน
อัตรา
เฉลี่ย
ของ

ประเทศ

อัตรา
การฆ่า
ตัวตาย
ไม่เกิน
อัตรา
เฉลี่ย
ของ

ประเทศ

อัตรา
การฆ่า
ตัวตาย
ไม่เกิน
อัตรา
เฉลี่ย
ของ

ประเทศ

อัตรา
การฆ่า
ตัวตาย
ไม่เกิน
อัตรา
เฉลี่ย
ของ

ประเทศ

๙. ความชุกของ
โรคในผู้สูงอายุ

ร้อยละ 
๕

ร้อยละ 
๔

ร้อยละ 
๓

ร้อยละ 
๒

โรคติดต่อ (Communicable disease)

๑๐. อัตราป่วย
โรคไข้เลือดออก

อัตรา
ป่วยโรค
ไข้เลือด
ออก
ไม่เกิน 
๘๐

เปอร์เซ็นต์
ไทล์
ของ
ข้อมูล 
๕ ปี 

ย้อนหลัง

อัตรา
ป่วยโรค
ไข้เลือด
ออก
ไม่เกิน 
๘๐

เปอร์เซ็นต์
ไทล์
ของ
ข้อมูล 
๕ ปี 

ย้อนหลัง

อัตรา
ป่วยโรค
ไข้เลือด
ออก
ไม่เกิน 
๗๕

เปอร์เซ็นต์
ไทล์
ของ
ข้อมูล 
๕ ปี 

ย้อนหลงั

อัตรา
ป่วยโรค
ไข้เลือด
ออก
ไม่เกิน 
๗๕ 

เปอร์เซ็นต์
ไทล์
ของ
ข้อมูล
๕ ปี 

ย้อนหลัง

22 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๑๑. วัณโรค : ร้อยละ
ผลสำาเร็จของ
การรักษา
ผู้ป่วยวัณโรค

ร้อยละ 
๘๐

ร้อยละ 
๘๒

ร้อยละ 
๘๔

ร้อยละ 
๘๕

๑๒. เอดส์ : ร้อยละ
หญิงฝากครรภ์ที่
ตรวจพบติดเชื้อเอดส์
ใน กทม.

น้อยกว่า
ร้อยละ 
๑

น้อยกว่า
ร้อยละ 
๑

น้อยกว่า
ร้อยละ 
๑

น้อยกว่า
ร้อยละ 
๑

๑๓. อัตราป่วย
โรคพิษสุนัขบ้า

อตัราป่วย
โรคพิษ
สุนัขบ้า
ไม่เกิน 

๐.๐๑ ราย
ต่อ

ประชากร
แสนคน

อัตราป่วย
โรคพิษ
สุนัขบ้า
ไม่เกิน 

๐.๐๑ ราย
ต่อ

ประชากร
แสนคน

อัตราป่วย
โรคพิษ
สุนัขบ้า
ไม่เกิน
๐ ราย
ต่อ

ประชากร
แสนคน

อัตราป่วย
โรคพิษ
สุนัขบ้า
ไม่เกิน 
๐ ราย
ต่อ

ประชากร
แสนคน

23ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๑๔. อัตราป่วย
โรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ 
(ไข้หวัดใหญ่)

อัตรา
ป่วยโรค
ไข้หวัด
ใหญ่
ไม่เกิน 
๘๐

เปอร์เซ็นต์
ไทล์
ของ
ข้อมูล 
๕ ปี 

ย้อนหลัง

อัตรา
ป่วยโรค
ไข้หวัด
ใหญ่
ไม่เกิน 
๘๐ 

เปอร์เซ็นต์
ไทล์
ของ
ข้อมูล 
๕ ปี 

ย้อนหลัง

อัตรา
ป่วยโรค
ไข้หวัด
ใหญ่
ไม่เกิน 
๗๕ 

เปอร์เซ็นต์
ไทล์
ของ
ข้อมูล 
๕ ปี 

ย้อนหลงั

อัตรา
ป่วยโรค
ไข้หวัด
ใหญ่
ไม่เกิน 
๗๕

เปอร์เซ็นต์
ไทล์
ของ
ข้อมูล 
๕ ปี 

ย้อนหลัง

อื่น ๆ

๑๕. ตัวอย่างอาหาร
ที่ได้รับการสุ่มตรวจ
ไม่พบการปนเปื้อน
เชื้อโรค

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐

๑๖. ตัวอย่างอาหาร
ที่ได้รับการสุ่มตรวจ
ไม่พบการปนเปื้อน
สารพิษ

๙๗ ๙๘ ๙๙ ๙๙

24 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๑๗. สถานประกอบการ
อาหาร ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ได้รับป้ายรับรอง
มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๘๐

๑๘. มาตรฐาน
ความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมของ
อาคาร

๕๐ ๕๕ ๖๐ ๗๐

25ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๒.๑
ภูมิทัศน์
สวยงำม
ไม่มีสำย
ไฟฟ้ำ 
สำย
โทรศพัท์
รกรุงรัง

๑. ความยาว
ที่ได้ดำาเนินการ
นำาสายต่าง ๆ 
ลงใต้ดินช่วงแรก 
๒๕.๒ กม. (กม.)

๑๐๐.๐๐ - - -

๒. ความยาว
ที่ได้ดำาเนินการ
นำาสายต่าง ๆ 
ลงใต้ดินช่วงที่สอง 
๔๑.๐ กม. (กม.)

- ๒๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๒.๒
มีพื้นที่
สำธำรณะ 
พื้นที่ 
สีเขียว
กระจำย
ทั่วทุก
พื้นที่

๑. ร้อยละของพื้นที่
สีเขียวต่อพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด

ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ 
๑๓

ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ 
๑๙

ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ 
๒๓

ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ 
๒๘

๒. ร้อยละของ
ประชาชนที่สามารถ
เข้าถึงพื้นที่
สาธารณะหลักได้
ในระยะทางไม่เกิน 
๕ กิโลเมตร

ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ 
๒๕

ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ 
๔๕

ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ 
๗๐

ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ 
๑๐๐

๒. มหำนครสีเขียว สะดวกสบำย

26 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๒.๓
ระบบ
ขนส่ง
มวลชน
ทั่วถึง 
สะดวก
ประหยัด 
กำร
จรำจร
คล่องตัว
และมี
ทำง
เลือก 

๑. ร้อยละของ
ชาวกรงุเทพมหานคร 
ที่สามารถเข้าถึง
ระบบขนส่งมวลชน
ที่กำาหนดเวลา
เดินทางได้ภายใน 
๑๐ นาที

ร้อยละ 
๓๐

ร้อยละ 
๔๐

ร้อยละ 
๕๐

ร้อยละ 
๖๐

๒. ร้อยละของ
ชาวกรุงเทพฯ
ที่ไม่พึ่งพารถยนต์
ส่วนบุคคลในการ
เดินทางประจำาวัน

ร้อยละ 
๕๐

ร้อยละ 
๕๕

ร้อยละ 
๖๐

ร้อยละ 
๖๕

๓. ความเร็วเฉลี่ย
ของยานพาหนะ
ในช่วงเวลาเร่งด่วน 
(ชั้นใน / ชั้นกลาง /  
ชั้นนอก) กม. / ชม.

๑๓ / ๑๙ / ๒๖ ๑๔ / ๒๑ / ๒๘ ๑๕ / ๒๓ / ๓๐ ๑๖ / ๒๔ / ๓๓

๔. ความเร็วเฉลี่ย
ของยานพาหนะ 
(ชั้นใน / ชั้นกลาง /  
ชั้นนอก) กม. / ชม.

๒๑ / ๓๒ / ๔๓ ๒๓ / ๓๕ / ๔๗ ๒๕ / ๓๘ / ๕๑ ๒๗ / ๔๑ / ๕๕

๕. ร้อยละของ
ผู้สัญจรด้วยจักรยาน

ร้อยละ 
๒

ร้อยละ 
๔

ร้อยละ 
๖

ร้อยละ 
๘

๖. ร้อยละของ
ผู้สัญจรทางนำ้า

ร้อยละ 
๒

ร้อยละ 
๓

ร้อยละ 
๔

ร้อยละ 
๕

27ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๓.๑ 
สิ่ง
อ�ำนวย
ควำม
สะดวก
และ
สวสัดกิำร
ให้กับ
ผู้สูงอำยุ
ผู้พิกำร
และ
ผู้ด้อย
โอกำส

ระบบฐำนข้อมูล

๑. สัดส่วนของ
จำานวนผู้สูงอายุทั้งที่
ต้องการได้รับความ
ช่วยเหลือ และไม่ได้
รับความช่วยเหลือ
อยู่ในระบบฐาน
ข้อมูล

ร้อยละ 
๑๐๐

๒. สัดส่วนของ
จำานวนผู้พิการที่อยู่
ในระบบฐานข้อมูล

ร้อยละ 
๑๐๐

๓. สัดส่วนของ
จำานวนผู้ด้อยโอกาส
ที่อยู่ในระบบฐาน
ข้อมูล

ร้อยละ 
๑๐๐

๔. สัดส่วนของ
ฐานข้อมูลในแต่ละเขต
มีความเชื่อมโยงกัน

ร้อยละ 
๑๐๐

๕. สัดส่วนของ
ฐานข้อมูลที่ได้รับ
การปรับให้เป็น
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี

ร้อยละ 
๑๐๐

๓. มหำนครส�ำหรับทุกคน

28 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

ระบบสำธำรณูปโภค

๑. สัดส่วนของ
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน เช่น 
ห้องนำ้าสาธารณะ 
ทางขึ้นอาคาร
ทางเดินเท้า 
ทางลาด ลิฟต์ 
สะพานลอย ฯลฯ 
ที่ได้รับการปรับปรุง
และพัฒนา เพื่อ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ร้อยละ 
๔๐

ร้อยละ 
๖๐

ร้อยละ 
๘๐

ร้อยละ 
๑๐๐

๒. สัดส่วนของ
จำานวนสิ่งอำานวย
ความสะดวก เช่น 
รถเข็น ราวจับกันลื่น
สำาหรับผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส เพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ร้อยละ 
๕๐

ร้อยละ 
๗๐

ร้อยละ 
๑๐๐

29ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

สวัสดิกำรสังคม

๑. สัดส่วนของ
ผู้สูงอายุที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ 
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ในอัตราเท่ากับ
เส้นความยากจน 
อย่างครอบคลุม
และครบถ้วน

ร้อยละ 
๖๐

ร้อยละ 
๑๐๐

๒. สัดส่วนของ
ผู้พิการที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ 
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ในอัตราเท่ากับ
เส้นความยากจน 
อย่างครอบคลุม
และครบถ้วน

ร้อยละ 
๖๐

ร้อยละ 
๑๐๐

๓. สัดส่วนของ
ผู้ด้อยโอกาส
ทีต้่องการความช่วยเหลอื 
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ในอัตราเท่ากับ
เส้นความยากจน 
อย่างครอบคลุม
และครบถ้วน

ร้อยละ 
๑๐๐

30 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๔. สัดส่วนของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส
ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ 
ได้รับการอบรม
พัฒนาทักษะ
ด้านภาษา เทคโนโลย ี
และอาชีพ โดยมี
การลดหย่อน
ค่าใช้จ่าย / ค่าเล่าเรียน

ร้อยละ 
๗๐

ร้อยละ 
๑๐๐

๕. สัดส่วนของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการลดหย่อน
ค่าโดยสาร

ร้อยละ 
๑๐๐

๖. สัดส่วนของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส
ที่ต้องการความช่วยเหลือ 
มีที่อยู่อาศัย ที่ช่วยให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ร้อยละ 
๘๐

ร้อยละ 
๑๐๐

31ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๗. สัดส่วนของ
โรงพยาบาลสำาหรับ
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 
ให้ครอบคลุมกับ
จำานวนผู้สูงอายุ

ร้อยละ 
๑๐๐

๘. ร้อยละของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ได้รับสวัสดิการ
ด้านกองทุนออม 
และกองทุนชุมชน
เพื่อประกอบอาชีพ

ร้อยละ 
๖๐

ร้อยละ 
๑๐๐

๙. ร้อยละของ
เด็กพิเศษมีสถานศึกษา
รองรบัอย่างครอบคลมุ

ร้อยละ 
๑๐๐

๑๐. สัดส่วนของ
ประชาชน
ที่ด้อยโอกาส 
ได้รับการสนับสนุน
สวัสดิการชุมชน 
โดยชุมชนเอง 
(ที่ไม่ใช่รูปแบบ
การสงเคราะห์
จากภาครัฐ)

ร้อยละ 
๒๐

ร้อยละ 
๖๐

ร้อยละ 
๑๐๐

32 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๓.๒ 
เมือง
แห่ง
โอกำส
ทำง
เศรษฐกจิ

๑. สัดส่วนของ
ผู้ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิจและ
แรงงานนอกระบบ
ในกรุงเทพมหานคร
มีรายได้ที่มั่นคง

ร้อยละ 
๓๐

ร้อยละ 
๕๐

ร้อยละ 
๗๐

ร้อยละ 
๑๐๐

๒. สัดส่วนของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
แรงงานนอกระบบ
ในกรุงเทพมหานคร
มีอาชีพที่มั่นคง

ร้อยละ 
๓๐

ร้อยละ 
๕๐

ร้อยละ 
๗๐

ร้อยละ 
๑๐๐

๓.๓ 
กำร
ศึกษำ
ส�ำหรับ  
ทุกคน

๑. เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
ได้รับการศึกษา
ระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี 
และหรือ / การศึกษา
ตามอัธยาศัยครอบคลุม
ในทุกเขตพื้นที่

ร้อยละ 
๓๐

ร้อยละ 
๓๐

ร้อยละ 
๕๐

ร้อยละ 
๗๕

๒. โรงเรียนสังกัด 
กทม. จัดการศึกษา
สำาหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ

ร้อยละ 
๓๐

 

ร้อยละ 
๕๐

ร้อยละ 
๗๕

ร้อยละ 
๑๐๐

33ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๓. นักรียนโรงเรียน
สังกัด กทม. 
มีผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ใน ๕ รายวิชา ได้แก่
วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาวิทยาศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา 
และวิชาภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 
๑๕

ร้อยละ 
๒๕

ร้อยละ 
๓๕

ร้อยละ 
๕๐

๓.๔
สังคม
พหุ-
วัฒน-
ธรรม

๑. จำานวน
ชาวกรงุเทพมหานคร 
ที่เรียนรู้ และ
ร่วมสืบทอด
วัฒนธรรมของกลุ่มตน

ร้อยละ 
๔๐

ร้อยละ 
๖๐

ร้อยละ 
๗๐

ร้อยละ 
๗๕

๒. จำานวน
ชาวกรุงเทพฯ
ที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
และอัตลักษณ์ของ
กลุ่มอื่น ๆ อีกทั้งมี
ทัศนคติที่ดี ให้ความ
เคารพ และยอมรับ
ความเป็นพหุ
วัฒนธรรมของเมือง
กรุงเทพมหานคร

ร้อยละ 
๓๐

ร้อยละ 
๕๐

ร้อยละ 
๖๐

ร้อยละ 
๗๐

34 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
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-

มหำนคร

เติบโต

อย่ำงมี

ระเบียบ

มีกำรใช้

ประโยชน์

ที่ดินและ

ทรัพยำกร

อย่ำงมี  

ประสิทธิ-

ภำพ

๑. ความหนาแน่น
เฉลี่ยของประชากร
ในเขตกรุงเทพฯ 
ชั้นใน ไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐คน / ตร.กม.

๒๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

๒. ระยะเวลาเดินทาง
เฉลี่ยระหว่าง
แหล่งที่อยู่อาศัย
กับแหล่งงาน ลดลง
จาก ๖๐ นาที 
เป็น ๓๐ นาที

๖๐
นาที

๕๐
นาที

๔๐
นาที

๓๐
นาที

๓. ระยะทางเฉลี่ย
ระหว่างแหล่งชุมชน 
กบัแหล่งสาธารณูปการ
หลักต่าง ๆ ของเมือง 
สามารถเข้าถึงได้
ภายในระยะทาง  
๕ กม.

๒๐ ๑๕ ๑๐ ๕

๔. มหำนครกะทัดรัด

35ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๔.๒
กรุงเทพ-
มหำนคร
มีศูนย์
ชุมชน
ย่อย
(Sub 
center) 
เป็น
ระบบ
ตำมล�ำดบั
ควำม
ส�ำคัญ
และ
ศักยภำพ
พื้นที่เป็น
โครงข่ำย
เชื่อมโยง
กันอย่ำง
มีระบบ

๑. จำานวนเมือง
เครือข่าย 
(ศูนย์ชุมชนย่อย) 
ที่มีศักยภาพ และ
องค์ประกอบ
ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการศึกษา
อย่างครบครัน

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐

๒. สัดส่วนประชากร 
ต่อโครงสร้าง 
พื้นฐานหลัก และ
สาธารณูปการ
ของเมืองที่สามารถ
รองรับการเพิ่มขึ้น
ของประชากร
ในอนาคต (ร้อยละ)

ร้อยละ
๗๐

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๙๐

ร้อยละ
๑๐๐

36 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๕.๑

มหำนคร

กรุงเทพ

แบบ

บรูณำกำร

๑. มหานคร
กรุงเทพฯ มีองค์การ
บริหารจัดระบบ
สาธารณูปโภค
มหานคร (ให้เป็น
องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นแบบพิเศษ 
ลักษณะ Functional 
decentralization)

(ออก
กฎหมาย 
จัดตั้ง)

ริเริ่ม
โครงการ
ลงทุน
พัฒนา
ระบบ

ท่อร้อยสาย
ร่วมกับ
หน่วยงาน

ที่
เกี่ยวข้อง 
และ
เอกชน
ริเริ่ม
ผังเมือง
รวม

มหานคร
กรุงเทพฯ 
จัดตั้ง
บริษัท
พัฒนา
เมือง

ริเริ่ม
โครงการ
พัฒนา
เมือง 

clusters 
ในเขต 
กทม. 
ระยะ
ที่ ๑

ริเริ่ม
โครงการ
พัฒนา
เมือง 

clusters  
ในเขต 
กทม. 
ระยะ
ที่ ๒

ขยายผล
โครงการ
พัฒนา
เมือง 

clusters 
นอกเขต 
กทม.

๕.๒

เมือง

ธรรมำ-

ภิบำล

๑. สภาประชาชน
กรุงเทพฯ

จัดเวที
สภา

ประชาชน 
ปีละ 

๑๐ ครั้ง

จัดเวที
สภา

ประชาชน 
ปีละ 

๑๕ ครั้ง

จัดเวที
สภา

ประชาชน 
ปีละ 

๒๐ ครั้ง

จัดเวที
สภา

ประชาชน  
ปีละ 

๓๐ ครั้ง

๕. มหำนครประชำธิปไตย

37ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๒. สภาประชาชน
ระดับเขต

จัดเวที
สภา

ประชาชน
ระดับเขต
ปีละ ๑๒ 
คร้ัง / เขต
๕๐ เขต

จัดเวที
สภา

ประชาชน
ระดับเขต
ปีละ ๑๒ 
ครัง้ / เขต
๕๐ เขต

จัดเวที

สภา

ประชาชน

ระดับเขต

ปีละ ๑๒ 

ครัง้ / เขต
๕๐ เขต

จัดเวที
สภา

ประชาชน
ระดับเขต
ปีละ ๑๒ 
ครัง้ / เขต 
๕๐ เขต

๓. ระบบงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม

ใช้ระบบ
ภาษี

เพื่อการ
พัฒนา
พื้นที ่/
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

ใช้ระบบ
งบ

ประมาณ
แบบมี
ส่วนร่วม
ระดับเขต

ใช้ระบบ
งบ

ประมาณ
แบบมี
ส่วนร่วม
ระดับ

มหานคร

๕.๓
กำร
กระจำย
อ�ำนำจ
  สู่
ประชำชน

๑. จัดตั้งเทศบาลนคร
ใน กทม. (ร้อยละ 
ของเทศบาลนคร
ตามที่กฎหมาย
กำาหนด)

แก้ไข
กฎหมาย
ระเบียบ
บริหาร
ราชการ
กรุงเทพ-
มหานคร

38 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๒. เพิ่มอำานาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

๑. 
อำานาจ
สอบสวน
คดีอาญา
บาง

ประเภท
เช่นเดียวกับ
นายอำาเภอ

๒. 
ด้านการ
จราจร 
(จาก

สำานกังาน
ตำารวจ
แห่งชาติ)

๓. 
ด้าน
ขนส่ง
มวลชน

๕.๔ 
กำร
เมือง
สีขำว

๑. ความเชื่อมั่น
ของประชาชน 
ต่อความซื่อสัตย์สุจริต
ของหน่วยงาน
และข้าราชการ กทม.
(ร้อยละ ของ
ประชาชนที่เชื่อมั่น)

ร้อยละ 
๖๐

ร้อยละ 
๗๐

ร้อยละ 
๗๕

ร้อยละ 
๘๐

39ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๒. ความเชื่อมั่น
ของประชาชน 
ต่อความซื่อสัตย์สุจริต
ของผู้ดำารงตำาแหน่ง
ทางการเมือง 
(ร้อยละของ
ประชาชนที่เชื่อมั่น)

ร้อยละ 
๖๐

ร้อยละ 
๗๐

ร้อยละ 
๗๕

๕.๕
พลเมอืง
กรุงเทพฯ
ขบัเคลือ่น
วสิยัทัศน์

เครือข่าย
พลเมืองกรุงเทพฯ 
ติดตาม ตรวจสอบ
ความก้าวหน้า
วิสัยทัศน์ฯ 
ปีละ ๒ ครั้ง

รายงาน 
ผล 

๑๐ ครั้ง

รายงาน
ผล 

๑๐ ครั้ง

รายงาน
ผล 

๑๐ ครั้ง

รายงาน
ผล 

๑๐ ครั้ง

40 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๖.๑
ศนูย์กลำง
ด้ำน
กำร
เกษตร 
อตุสำห- 
กรรม 
และ
บริกำร
สีเขียว

๑. สัดส่วนของ
ผู้ประกอบการ
ด้านเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร
ที่มีการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้า
ในกรุงเทพมหานคร
ได้รับการลงทะเบียน
ในฐานข้อมูล 

๕๐ ๑๐๐

๒. สัดส่วนของ
ผู้ประกอบการ
ในกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมภาคีการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าด้านเกษตร 
อุตสาหกรรมกรรม
เกษตร

๑๕ ๒๕ ๕๐ ๗๐

๓. สัดส่วนของ
ผู้ประกอบการ
ด้านเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร
ที่เข้าร่วมการจัดงาน
แสดงสินค้าเกษตร
และอาหาร 
ในระดับภูมิภาค

๑๕ ๒๕ ๕๐ ๗๐

๖. มหำนครแห่งเศรษฐกิจและกำรเรียนรู้

41ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๖.๒
ศนูย์กลำง
กำรค้ำ 
กำรเงิน
และ
กำร
ลงทุน

๑. ขนาดของตลาดทุน
มีขนาดติดอันดับ
เมื่อเทียบกับ 
ภูมิภาคอาเซียน

๑ ใน ๕ ๑ ใน ๔ ๑ ใน ๓ ๑ ใน ๒

๒. ขนาดของตลาดทุน
มีขนาดติดอันดับ
เมื่อเทียบกับโลก

๑ ใน 
๓๕

๑ ใน 
๓๐

๑ ใน 
๒๕

๑ ใน 
๒๐

๖.๓
ศูนย์
กลำง
กำร
ท่อง
เที่ยว
ระดับ
โลก

๑. เมืองกรุงเทพฯ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยว
จากทั่วโลก
มาสู่เมืองกรุงเทพฯ 
สู่จังหวัดต่าง ๆ 
ของไทย และสู่เมือง
อื่น ๆ ในภูมิภาค
อาเซียนและในเอเชีย

อันดับ 
๑ - ๓

อันดับ 
๑ - ๓

อันดับ 
๑ - ๓

อันดับ  
๑ - ๓

๒. อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 
สามารถทำารายได้
ให้กับชาวกรุงเทพฯ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
๑๐ ของ
มูลค่า

ผลิตภัณฑ์
รวมของ
กรุงเทพ
มหานคร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
๑๐ ของ
มูลค่า

ผลติภณัฑ์
รวมของ
กรุงเทพ
มหานคร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
๑๐ ของ
มลูค่า

ผลติภณัฑ์
รวมของ
กรงุเทพ
มหานคร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
๑๐ ของ
มูลค่า

ผลิตภัณฑ์
รวมของ
กรุงเทพ
มหานคร

42 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๖.๔
ศนูย์กลำง
ธุรกิจ
ตำมฐำน
นวตักรรม 
- วัฒน-
ธรรม

๑. กรุงเทพมหานคร
ติดอันดับ
เมืองในภูมิภาคอาเซียน
ทีเ่ป็นเมอืงนวตักรรม 
- วัฒนธรรม หรือ 
Bangkok Cultural 
Innovation

๑ ใน ๔ ๑ ใน ๓ ๑ ใน ๓ ๑ ใน ๓

๒. กรุงเทพมหานคร
ตดิอนัดบัเมอืงของโลก
ทีเ่ป็นเมอืงนวตักรรม 
- วัฒนธรรม หรือ 
Bangkok Cultural 
Innovation

๑ ใน 
๕๐

๑ ใน 
๔๐

๑ ใน 
๓๐

๑ ใน 
๒๐

๓. กรุงเทพมหานคร
ตดิอนัดบัเมอืงของโลก
ที่เป็นตลาดแฟชั่น
และเครื่องประดับ
นานาชาติ

๑ ใน 
๓๐

๑ ใน 
๒๕

๑ ใน 
๒๐

๑ ใน 
๑๕

43ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๖.๕
ศูนย์กลำง
กำรจัด
ประชุม
และ
นิทรรศ-
กำร

๑. อันดับของ
กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองจัดประชุม 
นิทรรศการ
เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาค
อาเซียน

๑ ใน ๕ ๑ ใน ๔ ๑ ใน ๒ อันดับ
แรก

๒. อันดับของ
กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองจัดประชุม 
นิทรรศการ
เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในโลก

๑ ใน 
๔๐

๑ ใน 
๓๐

๑ ใน 
๒๕

๑ ใน 
๒๐

44 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



45ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๗.๑
กฎหมำย

๑. มีกฎหมาย
การบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร
ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ 
เรื่องโครงสร้าง 
อำานาจ หน้าที่ ที่มี
ความอิสระในการ
บริหาร และ 
มีความคล่องตัว
ในการบริหาร
เมืองมหานคร 
(ร้อยละของ
กระบวนการ
การตรากฎหมาย)

ร้อยละ
๔๐

ร้อยละ
๑๐๐

๒. การถ่ายโอน
ภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐให้
กรุงเทพมหานคร
ตามกฎหมาย 
กำาหนดแผนขั้นตอน
การกระจายอำานาจฯ 
และแผนปฏิบัติการ 
(ร้อยละ ของภารกิจ
ที่ถ่ายโอน)

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๑๐๐

๗. กำรบริหำรจัดกำร

46 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๗.๒ 
กำร
บริหำร
แผน
และ
ประเมนิ
ผล

๑. จัดทำารายงาน
การประเมินผล
แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี

๒ ๕ ๕ ๕

๒. อัตราส่วนกลยุทธ์
ที่มีการปรับหลังการ
ประเมิน

๕๐ ๗๕ ๙๐ ๑๐๐

๗.๓
กำร
บริหำร
งำน
ทรพัยำกร
บุคคล

บุคลำกรกรุงเทพมหำนครเป็นผู้ปฏิบัติงำนแบบมืออำชีพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชำชน

๑. ร้อยละความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มี
ต่อการทำางาน
ของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร

ร้อยละ 
๗๕

ร้อยละ 
๘๐

ร้อยละ 
๘๕

ร้อยละ 
๙๐ - ๙๕

๒. ร้อยละความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มีต่อ
ความซื่อสัตย์สุจริต
ของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร

ร้อยละ 
๖๐

ร้อยละ 
๗๐

ร้อยละ 
๘๐

ร้อยละ 

๙๐ - ๙๕

กรุงเทพมหำนคร มีระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลเข้มแข็ง 
เอื้อต่อควำมเป็นธรรม สำมำรถสร้ำงสมดุล ระหว่ำง
ชีวิตกำรท�ำงำน และชีวิตส่วนบุคคล ของผู้ปฏิบัติงำน 
ตลอดจนสำมำรถดึงดูดผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง 
และสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน ของบุคลำกรได้  

47ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๓. อันดับการเป็น
หน่วยงานราชการ
ที่บัณฑิตจบใหม่
ต้องการเข้ามา
ปฏิบัติงานมากที่สุด  
(Employers of 
Choice)

Top ๓๐ Top ๒๕ Top ๒๐ Top ๑๐

๗.๔ 
กำร
คลัง
และ
งบประ
มำณ

๑. สัดส่วนรายได้
จากภาษีท้องถิ่น
ที่ กทม. จัดเก็บเอง
ต่อรายได้รวม

มากกว่า
ร้อยละ 
๓๐

มากกว่า
ร้อยละ 
๔๐

มากกว่า
ร้อยละ 
๕๐

มากกว่า
ร้อยละ 
๕๐

๒. อัตราการขยายตัว
ของรายได้ท้องถิ่น
ที่จัดเก็บเองต่ออัตรา
การขยายตัวของ
เศรษฐกิจ
ในกรุงเทพมหานคร 
(ค่าความยืดหยุ่น
ของภาษีท้องถิ่น
ต่อ GPP ของ
กรุงเทพมหานคร)

มากกว่า 
๑.๐

มากกว่า 
๑.๐

มากกว่า 
๑.๐

มากกว่า 
๑.๐

๓. ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เปรียบเทียบกับการ
ประมาณการรายจ่าย
ภายในปีงบประมาณ

มากกว่า
ร้อยละ 
๘๐

มากกว่า
ร้อยละ 
๘๕

มากกว่า
ร้อยละ 
๙๐

มากกว่า
ร้อยละ 
๙๕
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ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๔. ร้อยละของ
โครงการลงทุน /
การจัดซื้อครุภัณฑ์
ที่ดำาเนินการ
ได้ตามแผนที่กำาหนด
(จำานวนโครงการ 
-รายการและมูลค่า)

มากกว่า
ร้อยละ 
๘๐

มากกว่า
ร้อยละ 
๙๐

มากกว่า
ร้อยละ 
๙๕

มากกว่า
ร้อยละ 
๙๕

๕. สัดส่วนภาระหนี้
ระยะยาว
ต่อรายได้รวมของ
กรุงเทพมหานคร

น้อยกว่า
ร้อยละ 
๕๐

น้อยกว่า
ร้อยละ 
๗๕ 

น้อยกว่า
ร้อยละ 
๑๐๐

น้อยกว่า
ร้อยละ 
๑๒๕ 

๖. สัดส่วนรายจ่าย
เพื่อการชำาระหนี้
ต่อรายจ่ายรวม 
(debt service ratio) 

น้อยกว่า
ร้อยละ 
๑๕

น้อยกว่า
ร้อยละ 
๑๕

น้อยกว่า
ร้อยละ 
๑๕

น้อยกว่า
ร้อยละ 
๑๕ 

๗. อัตราส่วนทุน 
หมุนเวียน  
(current ratio) ของ
กรุงเทพมหานคร

๒-๓ เท่า ๓-๕ 
เท่า

มากกว่า 
๕ เท่า

มากกว่า 
๕ เท่า

๘. ระดับเงินสะสม
ต่อรายจ่ายประจำาปี
ของกรุงเทพมหานคร

มากกว่า
ร้อยละ 
๕

มากกว่า
ร้อยละ 
๑๐

มากกว่า
ร้อยละ 
๑๐

มากกว่า
ร้อยละ 
๑๐
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ประเดน็
ยุทธ-
ศำสตร์
ย่อย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ 
๑๐ ปี
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ 
๑๕ ปี
(๒๕๖๖ -
๒๕๗๐)

ระยะ 
๒๐ ปี

(๒๕๗๑ -
๒๕๗๕)

๗.๕ 
ระบบ
เทคโน
โลยีสำร
สนเทศ

๑. กรุงเทพมหานคร
มีการนำาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารมาประยุกต์
ใช้ในการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศ
ต่อประชาชนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

มีระบบ
ไอที 

ตอบสนอง 
ต่อการ
บริการ
ประชาชน
ได้ร้อยละ 

๕๐

มีระบบ
ไอที

ตอบสนอง
ต่อการ
บริการ
ประชาชน
ได้ร้อยละ 

๘๐

มีระบบ
ไอที

ตอบสนอง
ต่อการ
บริการ
ประชาชน
ได้ร้อยละ 
๑๐๐

๒. กรุงเทพมหานคร 
มีการนำาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำาหรับ
ภาระหน้าที่หลัก
ของกรุงเทพมหานคร 
และใช้ในการบริหารงาน
สำาหรับผู้บริหาร 
กรุงเทพมหานคร  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

มีระบบ
ไอที

ตอบสนอง
ต่อการ
ปฏิบัติงาน
และการ
บริหาร
งาน 

ได้ร้อยละ 
๓๐

มีระบบ
ไอที

ตอบสนอง
ต่อการ
ปฏบิตังิาน
และการ
บริหาร
งาน 

ได้ร้อยละ 
๕๐

มีระบบ
ไอที

ตอบสนอง
ต่อการ
ปฏบิตังิาน
และการ
บริหาร
งาน 

ได้ร้อยละ 
๘๐

มีระบบ
ไอที

ตอบสนอง
ต่อการ
ปฏิบัติงาน
และการ
บริหาร
งาน 

ได้ร้อยละ 
๑๐๐
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๐๓

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



 จากการแปลงวสิยัทศัน์ พ.ศ. ๒๕๗๕ สูก่ารปฏิบตั ิทีเ่ริม่ต้นด้วย
การนำาวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ใน ๖ มิติ ประกอบกับ 
การสร้างมิตทิี่ ๗ นำามาพัฒนาเป็นวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ และ
ตัวชี้วัดผลสำาเร็จ เป็นรูปธรรมให้มีความชัดเจน ด้วยกระบวนการ 
มีส ่วนร ่วมจากเจ ้าหน ้า ท่ีกรุงเทพมหานครทุกภาคส ่วนและ 
ภาคประชาชนในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรวม ๓๙ ครั้ง  
โดยแบ่งแนวทางการดำาเนินงานเป็น ๓ ระยะ กระทั่งแล้วเสร็จ 
มาเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๗๕) นั้น คณะที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้นำา
แผนดังกล่าวมาจัดทำาเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ซ่ึงประกอบด้วยแผนการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ปี บูรณาการกับแผนปฏิบัติการของ 
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร แยกรายสำานัก โดยการแสดง
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ และงบประมาณที่จะดำาเนินการ 
ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้ คือ

๑. ส�านักการแพทย์
 สำานักการแพทย์เป็นองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ที่มีเครือข่ายบริการชั้นนำาของประเทศ โดยมีความเชื่อมโยงกับ 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อำหำร
ปลอดภัย
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๑ เพิ่มการเข้าถึงบริการในการดูแล
รักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร
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(ตัวชี้วัด) ร้อยละ ๑๐ ของความครอบคลุม ของการ 
เ ข ้ า ถึ ง บ ริ ก า ร ในการ ดู แลรั กษ า สุ ขภ าพ 
ชาวกรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๒ อัตราการป่วยตายด้วยโรคติดต่อ 
ที่สำาคัญในเขตเมืองไม่เกินมาตรฐานของประเทศ

(ตัวชี้วัด) อตัราป่วยโรคไข้เลอืดออกไม่เกนิ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ไทล์ 
ของข้อมูล ๕ ปี ย้อนหลัง

(ตัวชี้วัด) ผลสำาเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ร้อยละ ๘๕
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๓ อัตราป่วยตายด้วยโรคไม่ติดต่อ 
ที่สำาคัญในเขตเมืองลดลง

(ตัวช้ีวัด) ความชุกของภาวะอ้วน [BMI>๒๕ kg / m
2
] ไม่เกนิ

ร้อยละ ๓๕
(ตัวชี้วัด) ความชุกของโรคเบาหวาน (DM) ไม่เกินร้อยละ ๕
(ตัวชี้วัด) ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง (HT) ไม่เกิน 

ร้อยละ ๒๐
(ตัวชี้วัด) อัตราป่วยโรคหลอดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย  

ร้อยละ ๓
(ตัวชี้วัด) ความชุกของโรคมะเร็งเต้านม (Breast cancer)  

ไม่เกินร้อยละ ๓๗
(ตัวชี้วัด) ความชุกของโรคมะเร็งปากมดลูก (Cervical 

cancer) ไม่เกินร้อยละ ๑๔
(ตัวช้ีวัด) อตัราการประสบอนัตรายหรอืป่วยจากการทำางาน 

ลดลงร้อยละ ๑๐
(ตัวช้ีวัด) อตัราการฆ่าตวัตาย ไม่เกนิอัตราเฉลีย่ของประเทศ
(ตัวชี้วัด) ความชุกของโรคในผู้สูงอายุ ร้อยละ ๕
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เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๕ การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้าง 
ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย 

(ตัวชี้วัด) ความครอบคลุมของการเข้าถึงสื่อสารธารณะ 
ของประชาชน ร้อยละ ๓๐

มาตรการ / โครงการส�าคัญ
๑) โครงการเพิม่การบรกิารดแูล ป้องกนั ควบคมุ รกัษาโรค 

โดยร่วมมือและประสานกับ เครือข่ายบริการสุขภาพ 
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน

๒) โครงการบรกิารทางการแพทย์ฉกุเฉินขัน้สงู (Advance) 
สามารถได้รับบริการภายใน ๑๐ นาที และส่วนของ
ขัน้พ้ืนฐาน (Basic) สามารถได้รบับรกิารภายใน ๑๕ นาที

๓) ขยายบริการดูแลสุขภาพคนเมืองผ่านภาคีเครือข่าย
ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน

๔) โครงการเสรมิสร้างสุขภาพคนกรงุเทพฯ ให้ดถ้ีวนหน้า
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๒. ส�านักอนามัย
 สำานักอนามัยเป็นองค์กรที่ทำาให้ประชาชนมีสุขภาพดี ใส่ใจ
สุขภาพ เข้าถึงระบบบริการที่ได้มาตรฐาน เน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคแีละเครอืข่าย โดยมีความเชือ่มโยงกบัแผนพฒันากรงุเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๑.๒ ปลอดอำชญำกรรม ยำเสพติด
เป้าประสงค์ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ปราศจากยาเสพติด และการก่อการร้าย

(ตัวชี้วัด) ระดบัความรู้สกึปลอดภยัจากอาชญากรรม ยาเสพตดิ 
และการก่อการร้าย ในการดำาเนินชีวิตใน กทม. 
ของประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐ ของการสำารวจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเด็นยทุธศำสตร์ย่อย : ๑.๖ ปลอดโรคคนเมอืง อำหำรปลอดภยั
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๑ เพิ่มการเข้าถึงบริการในการดูแล
รักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร

(ตัวชี้วัด) ร้อยละของความครอบคลุมของการเข้าถึงบริการ
ในการดูแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๒ อัตราการป่วยตายด้วยโรคติดต่อ 
ที่สำาคัญในเขตเมืองไม่เกินมาตรฐานของประเทศ

(ตัวชี้วัด) อตัราป่วยโรคไข้เลอืดออกไม่เกนิ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ไทล์ 
ของข้อมูล ๕ ปี ย้อนหลัง

(ตัวชี้วัด) ผลสำาเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ร้อยละ ๘๕
(ตัวชี้วัด) หญิงฝากครรภ์ที่ตรวจพบติดเชื้อเอดส์ ใน กทม. 

น้อยกว่า ร้อยละ ๑
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(ตัวชี้วัด) อัตราป่วยโรคพิษสุนัขบ้าไม่เกิน ๐.๐๒ ราย 
ต่อประชากรแสนคน

(ตวัชีว้ดั) อตัราป่วยโรคไข้หวดัใหญ่ไม่เกนิ ๘๐ เปอร์เซน็ต์ไทล์ 
ของข้อมูล ๕ ปี ย้อนหลัง

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๓ อัตราป่วยตายด้วยโรคไม่ติดต่อ 
ที่สำาคัญในเขตเมืองลดลง

(ตัวช้ีวัด) ความชุกของภาวะอ้วน [BMI>๒๕ kg / m
2
] ไม่เกนิ 

ร้อยละ ๓๕
(ตัวชี้วัด) ความชุกของโรคเบาหวาน (DM) ไม่เกินร้อยละ ๕
(ตัวชี้วัด) ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง (HT) ไม่เกิน

ร้อยละ ๒๐
(ตัวชี้วัด) อัตราป่วยโรคหลอดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย  

ร้อยละ ๓
(ตัวชี้วัด) ความชุกของโรคมะเร็งเต้านม (Breast cancer)  

ไม่เกินร้อยละ ๓๗
(ตัวชี้วัด) ความชุกของโรคมะเร็งปากมดลูก (Cervical 

cancer) ไม่เกินร้อยละ ๑๔
(ตัวช้ีวัด) อัตราการประสบอนัตรายหรือป่วยจากการทำางาน 

ลดลงร้อยละ ๑๐
(ตัวช้ีวัด) อตัราการฆ่าตวัตาย ไม่เกนิอตัราเฉลีย่ของประเทศ
(ตัวชี้วัด) ความชุกของโรคในผู้สูงอายุ ร้อยละ ๕

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๔ ส่งเสริมการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
(Environmental Sanitation) ของอาคารสถาน (อาคารพักอาศัย 
อาคารสาธารณะ และ อาคารสถานประกอบการ) ให้มีสุขลักษณะ 
หรือสภาวะที่ปลอดโรค ปลอดภัยต่อสุขภาพ

(ตัวชี้วัด) มาตรฐานความสะอาดและสิง่แวดล้อมของอาคาร 
ร้อยละ ๕๐  
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เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๕ การสื่อสารสารสาธารณะเพื่อสร้าง
ความเข้าใจแก่ประชาชน ในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย 

(ตัวชี้วัด) ความครอบคลุมของการเข้าถึงสื่อสารสาธารณะ
ของประชาชน ร้อยละ ๓๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๖ พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

(ตัวชี้วัด) ร้อยละความครอบคลุมของระบบข้อมลูสขุภาพของ
ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ร้อยละ ๓๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๗ กรงุเทพมหานครปลอดโรคคนเมอืง 
อาทิ โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ และปัญหาสุขภาพจิต 
(โรคเครียด / ซึมเศร้า โดยสามารถแก้ไขได้ด้วยการออกกำาลังกาย  
เล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการ

(ตัวชี้วัด) ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับ
คนอายุตำ่ากว่า ๑๘ ปี ร้อยละ ๖๐

(ตัวชี้วัด) ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับ
คนอายุระหว่าง ๑๘ - ๒๕ ปี ร้อยละ ๕๕

(ตัวชี้วัด) ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับ
คนอายุระหว่าง ๒๕ - ๓๕ ปี ร้อยละ ๔๕ 

(ตัวชี้วัด) ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับ
คนอายุตำ่ากว่า ๓๕ - ๖๐ ปี ร้อยละ ๓๕

(ตัวชี้วัด) ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับ
คนอายุมากกว่า ๖๐ ปี และคนพิการ ร้อยละ ๓๐

(ตัวชี้วัด) ร้อยละการออกกำาลังกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เมืองไทยแข็งแรงของชาว กทม. ร้อยละ ๔๐
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เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๘ ประชาชนในกรุงเทพฯ มคีวามเช่ือมัน่
ในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 

(ตัวช้ีวัด) ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการ 
ปนเปื้อนเชื้อโรค ร้อยละ ๖๕

(ตัวช้ีวัด) ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการ 
ปนเปื้อนสารพิษ ร้อยละ ๙๗

(ตัวช้ีวัด) สถานประกอบการอาหารในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร
ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๖๐

มาตรการ / โครงการส�าคัญ
๑) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชาวกรุงเทพฯ 

ด้านอาหาร ด้านอารมณ์ และด้านออกกำาลังกาย 
เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคคนเมือง 

๒) โครงการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานของอาหารข้างทาง 
๓) โครงการตรวจคัดกรองโรคอ้วนและอ้วนลงพุง ของ 

ชาวกรุงเทพฯ
๔) อบรมเพ่ิมพูนความรู้ในเรื่องพฤติกรรมการกินอาหาร 

ทีถ่กูต้อง เพือ่ลดโรคอ้วนและอ้วนลงพงุ ของ ชาวกรงุเทพฯ 
๕) รณรงค์การใช้ลานสุขภาพครบวงจรโดยการมส่ีวนร่วม

ของประชาชน
๖) โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ ้าระวังอาญากรรม  

และยาเสพติด
๗) โครงการภมูคิุม้กนัเยาวชนและครอบครวัรูท้นัยาเสพตดิ
๘) โครงการ เพิ่มการบริการดูแล ป้องกัน ควบคุม รักษาโรค 

โดยร่วมมือและประสานกับ เครือข่ายบริการสุขภาพ
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน
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๙) โครงการสร้างเครอืข่ายเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคตดิต่อ
ที่สำาคัญในเขตเมือง

๑๐) โครงการส่งเสรมิสขุภาพของคนกรุงเทพฯ ให้ดถ้ีวนหน้า

๓. ส�านักการศึกษา
 สำานักการศึกษา มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และขบัเคลือ่นคณุภาพการศกึษา ให้เป็นกลุม่ผูน้ำา ในประชาคมอาเซยีน 
โดยมีความเชือ่มโยงกบัแผนพฒันากรงุเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ดงันี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครส�าหรับทุกคน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๓.๓ กำรศึกษำส�ำหรับทุกคน
เป้าประสงค์ ๓.๓.๑ เด็กและเยาวชนในพืน้ทีก่รงุเทพฯ ได้รบัการศกึษา
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๒ ปี และ / หรือ 
การศึกษาตามอัธยาศัยครอบคลุมในทุกเขตพื้นที่

(ตัวชี้วัด) เดก็และเยาวชนในพืน้ทีก่รงุเทพฯ ได้รบัการศกึษา
ระดบัปฐมวยั และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ๑๒ ปี 
และ / หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ครอบคลุม 
ในทุกเขตพื้นที่ ร้อยละ ๓๐

เป้าประสงค์ ๓.๓.๒ โรงเรียนสังกัด กทม. จัดการศึกษาสำาหรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ

(ตัวชี้วัด) โรงเรียนสังกัด กทม. จัดการศึกษาสำาหรับเด็ก 
ที่มีความต้องการพิเศษ ร้อยละ ๓๐ 

เป้าประสงค์ ๓.๓.๓ การศกึษาทีจ่ดัโดย กทม. เป็นการศึกษาท่ีมีคณุภาพ
(ตัวชี้วัด) โรงเรียนสังกัด กทม. มีผลทดสอบระดับชาติของ

นักเรียน สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  
ใน ๕ รายวชิา ได้แก่ วชิาภาษาไทย วชิาคณติศาสตร์ 
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาฯ และวิชา 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๑๕  
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มาตรการ / โครงการส�าคัญ
๑) โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษในสถานศึกษา
๒) โครงการฝึกอบรม Coaching and Mentoring แก่

บุคลากรครูเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพทุก ๑ ปี 

๓) พัฒนาห้องเรียนและห้องสมุดในโรงเรียน ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๔) พัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และการแก้ไข
ปัญหาให้กับนักเรียน

 
๔. ส�านักการโยธา 
 สำานักการโยธา เป็นองค์กรที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ให้เพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ พร้อมจดัการให้เมอืงเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 
สวยงาม ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย 
โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเดน็ยทุธศำสตร์ย่อย : ๑.๒ ปลอดอำชญำกรรรม และยำเสพตดิ
เป้าประสงค์ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ปราศจากยาเสพติด และการก่อการร้าย

(ตัวชี้วัด) ระดบัความรู้สกึปลอดภยัจากอาชญากรรม ยาเสพตดิ 
และการก่อการร้าย ในการดำาเนินชีวิตใน กทม. 
ของประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐ ของการสำารวจ
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ประเดน็ยทุธศำสตร์ย่อย : ๑.๕ สิง่ก่อสร้ำงปลอดภยั 
เป้าประสงค์ ๑.๕.๑ ลดจำานวนอุบัติภัย อันเกิดจากสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทอาคาร

(ตัวช้ีวัด) ร้อยละของอาคารสาธารณะ ๙ ประเภทตาม พรบ. 
ควบคมุอาคารทีผ่่านการรบัรองตาม พรบ ควบคมุ
อาคาร ร้อยละ ๗๐

(ตัวชีว้ัด) ร้อยละของอาคารทั่วไป อาคารสร้างใหม่ท่ีผ่าน
เกณฑ์ตรวจสอบความปลอดภัย (ดัดแปลง  
ต่อเติม) ร้อยละ ๗๐

เป้าประสงค์ ๑.๕.๒ ลดจำานวนอบัุตภิยั อนัเกดิจากสิง่ก่อสร้างประเภท
โครงสร้างพื้นฐาน

(ตัวชี้วัด) ร้อยละของอุบัติภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงสร้าง 
พื้นฐานลดลง ร้อยละ ๑๐๐                                              

เป้าประสงค์ ๑.๕.๓ ลดจำานวนอบุตัภิยัอนัเกดิจากสิง่ก่อสร้างประเภท
จุดรอรถสาธารณะ-ท่าเทียบเรือ

(ตัวชี้วัด) ร้อยละของอุบัติภัยที่เกิดจากจุดรอรถสาธารณะ /
ท่าเทียบเรือลดลงร้อยละ ๑๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงำม ไม่มีสำยไฟฟ้ำ 
สำยโทรศัพท์รกรุงรัง
เป้าประสงค์ ๒.๑.๑ นำาระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดนิ
เพื่อให้ทัศนียภาพสวยงามไม่มีสายไฟ สายโทรศัพท์รกรุงรัง

(ตัวชี้วัด) ความยาวเป็น กม. ที่ได้ดำาเนินการนำาสายต่าง ๆ
ลงใต้ดินช่วงแรก ๒๕.๒ กม. ร้อยละ ๑๐๐
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครส�าหรับทุกคน
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๓.๑ สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและ
สวัสดิกำรให้กับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส
เป้าประสงค์ ๓.๑.๑ มีสาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวก
สำาหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง

(ตัวชี้วัด) สัดส่วนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ท่ีสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคและ ส่ิงอำานวย
ความสะดวกพื้นฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ร้อยละ ๘๐

มาตรการ / โครงการส�าคัญ
๑) โครงการพัฒนา Smart Public Work Database & 

Risk Monitoring System สำาหรับอาคารและ
โครงสร้างพื้นฐาน

๒) โครงการ ตรวจ จับ ปรับ ระงับใช้งาน อาคารที่มี
ความเสี่ยงสูง

๓) โครงการประกันภัย City Infrastructure Insurance 
เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากโครงสร้าง 
พื้นฐานภายใต้ความรับผิดชอบของ กทม.

๔) ติดตั้งระบบตรวจสอบสุขภาพ (Structural Health 
Monitoring) ให้กับโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชนสูง (High Impact)

๕) โครงการนำาสายต่าง ๆ  ลงใต้ดนิ ได้แก่ ๕.๑) โครงการ
ปทุมวัน จิตรดาและพญาไทเพิ่มเติม ๕.๒) โครงการ
พระราม ๓ และ ๕.๓) โครงการนนทรี

๖) โครงการติดตั้งแสงส่องสว่าง ทั่ว กทม.
๗) ปรับปรุงบาทวิถี ทางข้าม ทางเดินเท้า สำาหรับ 

คนพิการ ผู้สูงอายุ
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๕. ส�านักการระบายน�้า 
 สำานักการระบายนำ้าเป็นองค์กรด้านการระบายนำ้า และ 
การจัดการคุณภาพนำ้าที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง 
มุ่งสู่ความเป็นมหานครท่ีน่าอยู่อย่างย่ังยืน โดยมีความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๑.๑ ปลอดมลพิษ
เป้าประสงค์ ๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งนำ้าธรรมชาติในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

(ตัวชี้วัด) ร้อยละของนำ้าเสียท่ีผ่านการบำาบัดก่อนปล่อยลง 
สู่แหล่งนำ้าธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕

(ตัวชี้วัด) ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจน
ละลายนำ้า (DO) ≥๒.๐ มิลลิกรัม / ลิตร   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ ๑.๔.๑ เมอืงกรงุเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือ
กับนำ้าท่วมทั้งจากนำ้าฝน นำ้าหนุนและ นำ้าหลาก
(ตัวชี้วัด) ความสามารถรองรับปริมาณนำ้าหลากและนำ้าหนุนได้ดีขึ้น
ที่ความสูง +๓.๐๐๐ ม.รทก. ร้อยละ ๓๐  

(ตัวชี้วัด) ความสามารถระบายนำ้าท่วมขัง ในถนนสายหลัก
ได้ในระยะเวลาไม่เกิน ๑๒๐ นาที กรณีฝนตก 
๑๐๐ มม.ต่อชม.

(ตัวช้ีวัด) จำานวนเขตท่ีมีความพร้อมของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบพยากรณ์ที่ได้เชื่อมต่อ
กับระบบหลัก ๒๐ เขต
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เป้าประสงค์ ๑.๔.๒ ลดอัตราการกัดเซาะชายฝั่งในกรุงเทพมหานคร
และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่จะเกิดขึ้น

(ตัวชี้วัด) ที่ดินเลนชายฝั่งทะเลเพิ่มขึ้น ๕๐ เมตร
(ตัวชี้วัด) ขนาดป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น ๕๐ เมตร
(ตัวชี้วัด) อัตราการกัดเซาะลดลง ๓.๒๓๐ เมตร 

มาตรการ / โครงการส�าคัญ
๑) โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ ใน 

การใช้นำ้าและร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรนำ้า (การจัด
กิจกรรมรายเดือนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี)

๒) โครงการสร้างภาคีเครือข่ายภาคชุมชน ในการดูแล
รักษาแหล่งนำ้าธรรมชาติ

๓)  สำารวจทัศนคติ ความต้องการและแนวทางการจัดการ
แหล่งนำ้าธรรมชาติของประชาชนบริเวณชุมชน ที่มี
แหล่งนำ้าธรรมชาติ

๔) โครงการพัฒนาและปรับรูปแบบการดำาเนินชีวิต 
ของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคู คลอง แม่นำ้า 
ในเชงิการอนุรกัษ์ และอยู่ร่วมกบันำา้ได้อย่างมคีวามสขุ

๕) โครงการสร้างความตระหนักและความสำาคัญ ของ
แหล่งนำา้ธรรมชาติ ในทกุเขตพืน้ทีข่องกรุงเทพมหานคร

๖) โครงการปลูกฝังและสร้างทัศนคติที่ดี ให้กับเยาวชน 
ในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

๗) โครงการตดิตาม ตรวจสอบและฟ้ืนฟูแหล่งนำา้ธรรมชาติ
ที่เสื่อมโทรม

๘) โครงการเฝ้าระวัง และติดตามคุณภาพแหล่งนำ้า
ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
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๙) โครงการบำารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช ้
ในการเฝ้าระวังคุณภาพนำ้า

๑๐) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบและวิธีการในการ
บำาบัดคุณภาพแหล่งนำ้าธรรมชาติ ให ้มีคุณภาพ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

๑๑) โครงการจัดทำาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ คุณภาพ
แหล่งนำ้าคลองในกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นระบบ 
และสามารถใช้รายงานผลได้จริง ทุกสถานีตรวจวัด

๑๒) โครงการนำานำา้ทีผ่่านการบำาบดัแล้วกลบัมาใช้ประโยชน์ 
(แต่ละโรงควบคุมคุณภาพนำ้า)

๑๓) โครงการนำากากตะกอนจากการบำาบัดนำ้าเสีย กลับมา
ใชป้ระโยชน์ (เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิง ไม่รวมค่าก่อสร้าง)

๑๔) โครงการศกึษาวจัิยและพฒันาการบำาบดัเสยีด้วยวธิกีาร
และเทคโนโลยีเหมาะสม ในแต่ละพื้นที่

๑๕) โครงการพัฒนาบุคลากร และเจ้าหน้าที่ เทคนิค  
ด้านการควบคุมคุณภาพนำ้า

๑๖) โครงการขุดลอก คู คลอง ที่ตื้นเขินในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร

๑๗) โครงการทำาความสะอาด คู คลอง

๖. ส�านักสิ่งแวดล้อม 
 สำานักสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรจัดการส่ิงแวดล้อม และ 
การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความร่มรื่น สะอาด 
และมสีิง่แวดล้อมทีด่ ีโดยมคีวามเชือ่มโยงกบัแผนพฒันากรงุเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๑.๑ ปลอดมลพิษ
เป้าประสงค์ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณ
มูลฝอยท่ีแหล่งกำาเนิด และเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการมูลฝอย 
ตั้งแต่แหล่งกำาเนิดจนถึงการกำาจัด อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

(ตัวช้ีวัด) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกที่แหล่งกำาเนิด
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๐

(ตัวชี้วัด) ร้อยละของมลูฝอยทีไ่ด้รบัการจดัการอย่างถกูต้อง
ตามหลกัวชิาการเพิม่ข้ึน เมือ่เทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐

เป้าประสงค์ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศและเสียงอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน

(ตัวช้ีวัด) ร้อยละของจำานวนข้อมูลคุณภาพอากาศท่ีมีการ
ตรวจวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

(ตัวชี้วัด) ร้อยละของจำานวนข้อมูลระดับเสียงทีม่กีารตรวจวดั 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๒.๒ มีพื้นที่สำธำรณะ พื้นที่สีเขียว
กระจำยทั่วทุกพื้นที่
เป้าประสงค์ ๒.๒.๑ ปริมาณพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี
ของเมืองกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น และประชาชนสามารถเข้าถึง
พืน้ทีส่เีขยีวในรูปแบบสวนสาธารณะหลกัได้ในระยะทางไม่เกนิ ๕ กม.

(ตัวช้ีวัด) ร้อยละของพืน้ท่ีสีเขียวเพือ่รักษาสภาพแวดล้อมทีด่ี
ของกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๓
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(ตัวชี้วัด) ร ้อยละของประชาชนสามารถเข ้ าถึ งพื้นที ่
สวนสาธารณะหลักระยะทางไม่เกิน ๕ กิโลเมตร

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕

มาตรการ / โครงการส�าคัญ
๑) โครงการพัฒนาและกำาหนดรูปแบบการจัดการมูลฝอย

ครบวงจร ทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และยาว
๒) โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดคัดแยก

มูลฝอย ตามหลักการจัดการทรัพยากรด้วยหลัก ๓Rs 
๓) โครงการธนาคารขยะ ที่ชุมชนจัดตั้งและบริหารเอง
๔) โครงการส่งเสริมและร่วมมือกับภาคเอกชน ในการ

จัดการมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิด
๕) โครงการพัฒนาและปรับรูปแบบการดำาเนินชีวิต  

ของประชาชนในพื้นที่เกษตรกรรม
๖) โครงการสร้างความตระหนักและจิตสำานึก ในการ 

ลดการเกิดมูลฝอย และทิ้งขยะให้ถูกที่ ในทุกเขตพื้นที่
ของกรุงเทพมหานคร

๗) โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย
๘) โครงการเพิม่จดุทิง้ของเสยีอนัตราย ทีม่คีวามปลอดภยั

ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ
๙) โครงการ คัดแยกมูลฝอย ในสถานท่ีพักอาศัย 

ประเภทอาคารชุด หอพัก หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ
๑๐) โครงการ รณรงค์การใช้ซำ้า (reuse) 
๑๑) โครงการ “ตาวิเศษ รุ่นเยาว์ รักษาสิ่งแวดล้อม”  

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
๑๒) โครงการสำารวจและประเมินศักยภาพในการพัฒนา

พื้นที่ ที่ใช้สร้างเป็นพื้นที่สีเขียว
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๑๓) โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว (กรณี
ที่ราชพัสดุ)

๑๔) โครงการพัฒนาพื้นท่ีว่าง ให้เป็นสวนหย่อม / สวน
สาธารณะ

๑๕) โครงการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่สีเขียว ในรูปแบบ
สวนป่าของประชาชน / สวนผลไม้

๑๖) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ และระบบนิเวศใน
สวนสาธารณะ

๑๗) โครงการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟพูนัธุไ์ม้และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ในพื้นที่เมือง

๑๘) โครงการออกแบบและก่อสร้างสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ที่ต้องมีพื้นที่สีเขียว (เช่น ถนนที่ต้อง 
มีสวนถนน / ต้นไม้ เป็นต้น)

๑๙) โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ทั่วกรุงเทพมหานคร 
(Big Tree) 

๒๐) โครงการสร้างภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ความหลากหลาย
ของระบบนิเวศในพื้นที่

๒๑) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
๒๒) โครงการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน

ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน เช่น สิ่งก่อสร้าง
แนวตั้ง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

๒๓) โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ของ 
ภาครัฐเอกชน และชุมชนในการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว 
ในรูปแบบของสวนสาธารณะ อย่างถาวร

๒๔) โครงการสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในรูปแบบ 
สวนหย่อมในแต่ละชุมชนและบริหารจัดการโดยชุมชน
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๗. ส�านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
 สำานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เป็นองค์กรพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี ของคนกรุงเทพฯ ด้วยกีฬา ดำารงไว้ ซึ่งคุณค่า 
ทางประวติัศาสตร์ และเอกลักษณ์ทางวฒันธรรม และนำากรงุเทพมหานคร 
สูก่ารเป็นมหานครด้านการท่องเทีย่วระดบัโลก โดยมคีวามเชือ่มโยง
กับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเด็นยทุธศำสตร์ย่อย : ๑.๖ ปลอดโรคคนเมอืง อำหำรปลอดภยั
เป้าประสงค์ ๑.๖.๗ กรงุเทพมหานครปลอดโรคคนเมอืง อาท ิโรคอ้วน 
ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ และปัญหาสุขภาพจิต (โรคเครียด / 
ซึมเศร้า) โดยสามารถแก้ไขได้ด้วยการออกกำาลังกาย เล่นกีฬาและ
ประกอบกิจกรรมนันทนาการ

(ตัวชี้วัด) ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับ
คนอายุตำ่ากว่า ๑๘ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

(ตัวชี้วัด) ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับ
คนอายุระหว่าง ๑๘ - ๒๕ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

(ตัวชี้วัด) ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับ
คนอายุระหว่าง ๒๕ - ๓๕ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ 

(ตัวชี้วัด) ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับ
คนอายตุำา่กว่า ๓๕ - ๖๐ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕

(ตัวชี้วัด) ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับ
คนอายุมากกว่า ๖๐ ปี และคนพิการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐

(ตัวชี้วัด) ร้อยละการออกกำาลังกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เมืองไทยแข็งแรง ของชาว กทม. ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๔๐
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครส�าหรับทุกคน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ : ๓.๓ กำรศึกษำส�ำหรับทุกคน
เป้าประสงค์ ๓.๓.๓ การศกึษาทีจ่ดัโดย กทม. เป็นการศึกษาท่ีมีคณุภาพ

(ตัวชี้วัด) โรงเรียนสังกัด กทม. มีผลการทดสอบระดับชาติ
ของนักเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ใน ๕ รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ  
ร้อยละ ๑๕

ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ ๓.๔.๑ สร้างโอกาส / พื้นที่ ให้เกิดการแสดงตัวของ 
กลุ่มวฒันธรรมต่าง ๆ  สูส่งัคมสาธารณะในหลากหลายรปูแบบและช่องทาง

(ตัวชี้วัด) จำานวนการแสดงตัว ของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ  
สู ่สังคมสาธารณะ ในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
จากเดิมอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

เป้าประสงค์ ๓.๔.๒ มกีจิกรรมเพือ่การเรยีนรูว้ฒันธรรมเมอืงกรงุเทพฯ 
ในรูปแบบต่าง ๆ

(ตัวชี้วัด) ชาวกรงุเทพฯ มกีจิกรรมเพือ่การเรยีนรูว้ฒันธรรม
เมืองกรุงเทพฯ ในรูปแบบต่าง ๆ ร้อยละ ๓๐

เป้าประสงค์ ๓.๔.๓ พฒันาฐานข้อมลูเพือ่การดำาเนนิงานด้านวฒันธรรม
(ตัวชี้วัด) จำานวนข้อมูลกลุ่ม / ชุมชนวัฒนธรรม ที่ได้รับ 

การรวบรวม เพื่อการจัดทำาฐานข้อมูล เพ่ือการ
ดำาเนินงานด้านวัฒนธรรม ร้อยละ ๓๐

เป้าประสงค์ ๓.๔.๔ วางแนวทางสนบัสนนุงานและแผนด้านวฒันธรรม
(ตัวช้ีวัด) ความพึงพอใจ ต่อแนวทางการสนับสนุนงาน 

และแผนด้านวัฒนธรรม ร้อยละ ๓๐
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๖.๓ ศูนย์กลำงทำงกำรท่องเที่ยว 
ระดับโลก
เป้าประสงค์ ๖.๓.๑ ดำารงรักษาการเป็นเมืองจุดหมายปลายทาง 
ของนักท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของโลกไว้ตลอดไป

(ตัวชี้วัด) เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 
อันดับที่ ๑ - ๓ ของโลก

(ตัวชี้วัด) จำานวนนกัท่องเทีย่วต่างประเทศ ของเมอืงกรงุเทพฯ 
๒๑.๓ ล้านคน / วัน / ปี

(ตัวชี้วัด) รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ของ 
ชาวกรุงเทพฯ (ร้อยละต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมของ
กรุงเทพมหานคร) ร้อยละ ๕.๘๖

ประเด็นยทุธศำสตร์ย่อย : ๖.๔ ศนูย์กลำงธรุกจิตำมฐำนนวตักรรม - 
วัฒนธรรม
เป้าประสงค์ ๖.๔.๑ สนบัสนนุให้เกดิสิง่อำานวยความสะดวกเพือ่รองรับ
การจดังานแสดงผลงาน กลุม่ธรุกจิตามฐานนวตักรรม - วฒันธรรม

(ตัวชี้วัด) ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ เข้าร่วมงานแสดง
ผลงาน กลุ่มธุรกิจตามฐานนวัตกรรม-วัฒนธรรม 
ร้อยละ ๑๐ 

(ตัวช้ีวัด) ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ตลาดแฟชัน่ และเครือ่งประดบันานาชาต ิเข้าร่วม
การจัดแสดงผลงาน ร้อยละ ๑๐
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ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๖.๕ ศูนย์กลำงกำรจัดประชุม 
นิทรรศกำร และศูนย์รวมกำรจัดตั้งส�ำนักงำน
เป้าประสงค์ ๖.๕.๑ สนับสนุน ให้เกิดการจัดหาพ้ืนท่ี และ 
สิง่อำานวยความสะดวกสำาหรบัจัดประชมุ นทิรรศการ และการแสดงสนิค้า

(ตัวชี้วัด) พื้นที่และสิ่งอำานวยความสะดวก สำาหรับจัดตั้ง
สำานักงานระดับภูมิภาค ขององค์การ ระหว่าง
ประเทศและธุรกิจนานาชาติ ได้รับการจัดการ
อย่างเหมาะสม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

(ตัวชี้วัด) พื้นที่และสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับจัดประชุม 
นทิรรศการ และการแสดงสินค้า เพิม่ขึน้ร้อยละ ๕

มาตรการ / โครงการส�าคัญ
๑) โครงการปรบัปรงุระเบียบค่าตอบแทนบุคลากร ประจำา

ศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัด กทม. ให้ทันสมัย
๒) โครงการสร้างชมรมและภาคีเครือข่ายและพันธมิตร

ด้านกีฬา
๓) โครงการขยายชั่วโมงพลศึกษา
๔) โครงการกีฬายุวชน กทม.
๕) โครงการดาวรุ่ง กทม.
๖) โครงการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอุดมศึกษา
๗) โครงการรื้อฟื้นกีฬาอุดมศึกษากทม.
๘) โครงการเพิ่มชั่วโมงการออกกำาลังกาย ในสถานที่

ราชการ
๙) โครงการที่ปรึกษาทางการออกกำาลังกาย
๑๐) จัดตั้งห้องสมุดชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๑๑) โครงการจัดกิจกรรม event ประจำาปี ที่ส่งเสริมความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม “Bangkok Cultural 
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Festival” เพือ่เปิดพืน้ทีใ่ห้แก่กลุม่วฒันธรรมต่าง ๆ  ได้
เข้ามาแสดงออก

๑๒) โครงการจัดการแข่งขันดนตรีแห่งกรุงเทพมหานคร
(Music competition of Bangkok) เพ่ือเสริม 
ภาพลักษณ์การเป็นพื้นที่ศูนย์กลางด้านดนตรี ศิลปะ
และการแสดง ในระดับอาเซียนและนานาชาติ

๑๓) จัดตั้งลานวัฒนธรรม ในสวนสาธารณะ ที่มีความ 
เหมาะสมในกรุงเทพฯ และให้มีรายการ การแสดง 
ในลานวัฒนธรรม

๑๔) จัดทำาและพัฒนา Bangkok Cultural Channel and 
Multimedia 

๑๕) สำารวจรวบรวมข้อมูลกลุ่ม / ชุมชนวัฒนธรรม
๑๖) จัดทำาระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมและ ศูนย์ข้อมูล
๑๗) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนากิจกรรม ด้าน

วัฒนธรรมกรุงเทพฯ ซึ่งประกอบข้ึนจากผู้เชี่ยวชาญ 
ตวัแทนกลุม่วฒันธรรมต่าง ๆ  รวมถงึสมาชกิจากเครอืข่าย 
วัฒนธรรมระดับเขต

๑๘) จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมระดับเขต เพ่ือเป็น
ตัวแทนในการดำาเนินการกิจกรรมด้านศิลปะ และ
วฒันธรรม รวมถงึการดำาเนนิการร่วมพฒันาฐานข้อมูล
วัฒนธรรม

๑๙) โครงการ Bangkok Smile Branding 
๒๐) โครงการส่งเสริมมาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว
๒๑) โครงการนั่งรถเมล์ เรือ รถราง จักรยาน และเดินชม

เมืองกรุงเทพฯ
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๒๒) โครงการห้องนำ้าสะอาด สำาหรับนักท่องเที่ยว
๒๓) โครงการส่งเสรมิและพฒันา Packages การท่องเทีย่ว
๒๔) โครงการ “ย้อนรอยแหล่งวัฒนธรรมเมืองกรุงเทพฯ”
๒๕) โครงการพัฒนา software Bangkok Smile 

Application 
๒๖) โครงการอาสาสมัคร Bangkok Smile
๒๗) ปรับโครงสร้างและบทบาทองค์กร ด้านการท่องเที่ยว

ของกรุงเทพมหานคร
๒๘) โครงการจัดทำาแผนการพัฒนาการจัดแสดง ผลงาน

กลุ่มธุรกิจ ตามฐานนวัตกรรม-วัฒนธรรม
๒๙) โครงการประสานงานในการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ และบริการเชื่อมโยง 
กบัวฒันธรรมไทย ตลอดจนให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการ
และสร้างเครอืข่ายเช่ือมโยงในระดับนานาชาต ิรวมถงึ
การจัดหาช่องทางการตลาด สำาหรับอุตสาหกรรม

๓๐) โครงการประสานงานในการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ และบริการเชื่อมโยง 
กับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนอุตสาหกรรม
อญัมณแีละเครือ่งประดบั และให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการ 
และสร้างเครอืข่ายเชือ่มโยง ในระดบันานาชาตริวมถงึ
การจัดหาช่องทางการตลาดสำาหรับอุตสาหกรรม

๓๑) โครงการสำารวจพื้นที่และสิ่งอำานวยความสะดวก 
ของกรงุเทพมหานครทีเ่กีย่วข้องกบัจดัประชมุ นิทรรศการ  
และการแสดงสินค้า
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๓๒) โครงการ จัดทำาแผนการพัฒนา การจัดประชุม 
นิทรรศการ และการแสดงสินค้าโดยกรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์กลางในการประชุม ของประเทศไทย

๓๓) โครงการจัดการสัมมนาเพื่อการประสานงาน ให้เกิด
การใช้และพัฒนาพื้นที่ และส่ิงอำานวยความสะดวก 
ตลอดจนสนับสนุนให้มีปรับปรุงกฎเกณฑ์และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดประชุม นิทรรศการ และ 
การแสดงสินค้า ให้มีความชัดเจน

๓๔) โครงการจัดทำาแผนการใช ้ พ้ืนที่ และสิ่งอำานวย 
ความสะดวก ของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้สำาหรับ 
การอำานวยความสะดวก ในการจัดหาพ้ืนที่สำาหรับ 
การสนบัสนนุจัดประชมุ นทิรรศการ และการแสดงสนิค้า

๘. ส�านักเทศกิจ
 สำานักเทศกิจมุ่งมั่นจัดระเบียบเมืองเพื่อให้กรุงเทพมหานคร
เป็นมหานครน่าอยู่อย่างย่ังยืน โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๑.๒ ปลอดอำชญำกรรม ยำเสพติด 
เป้าประสงค์ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ปราศจากยาเสพติด และการก่อการร้าย

(ตัวช้ีวัด) ระดับความรู ้สึกปลอดภัย จากอาชญากรรม  
ยาเสพติดและการก่อการร้าย ในการดำาเนินชีวิต
ใน กทม. ของประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐ ของ
การสำารวจ
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มาตรการ / โครงการส�าคัญ
๑) โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังอาชญากรรมและ

ยาเสพติด
๒)  โครงการยุติธรรมชุมชน
๓)  ทบทวนและซักซ ้อมแผนป ้องกัน และระงับ  

การชุมนุมประท้วง

๙. ส�านักพัฒนาสังคม 
 สำานักพัฒนาสังคม เป็นองค์กรพัฒนาชุมชน ให้ประชาชน 
มีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความอยู่ดี กินดี 
อย่างย่ังยืน โดยมีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ มหานครส�าหรับทุกคน
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๓.๑ สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและ
สวัสดิกำรให้กับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส
เป้าประสงค์ ๓.๑.๑ มีสาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวก
สำาหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ อย่างทั่วถึง

(ตัวชี้วัด) สัดส่วนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ท่ีสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคและ ส่ิงอำานวย
ความสะดวกพื้นฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ร้อยละ ๘๐  

เป้าประสงค์ ๓.๑.๒ จัดสวัสดิการ สำาหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และ 
ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง

(ตัวชี้วัด) สัดส่วนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ที่เข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ร้อยละ ๑๐๐
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เป้าประสงค์ ๓.๑.๓ จัดสวัสดิการเด็ก
(ตัวช้ีวัด) จำานวนเด็กและเด็กด้อยโอกาสที่เข้าถึงสวัสดิการ

เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในรอบด้าน ร้อยละ ๑๐๐
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๓.๒ เมืองแห่งโอกำสทำงเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์ ๓.๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ
และแรงงานนอกระบบ อย่างต่อเนื่อง

(ตัวชี้วัด) ฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และ
แรงงานนอกระบบ มีความครอบคลุม ร้อยละ ๕๐

เป้าประสงค์ ๓.๒.๒ สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและ
แรงงานนอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

(ตัวชี้วัด) ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ
ในกรงุเทพมหานคร มรีายได้ทีม่ัน่คง ร้อยละ ๓๐

(ตัวชี้วัด) ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ
ในกรุงเทพมหานคร มีอาชีพที่มั่นคง ร้อยละ ๓๐

เป้าประสงค์ ๓.๒.๓ จัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบ
(ตัวชี้วัด) สัดส่วนผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และผู้ที่อยู่ใน

ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ได ้ รับสวัสดิการ  
จากการทำางาน ร้อยละ ๑๐๐

ประเด็นยทุธศาสตร์ ท่ี ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรยีนรู้
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๖.๑ ศูนย์กลำงด้ำนกำรเกษตร 
อุตสำหกรรม และบริกำรสีเขียว
เป้าประสงค์ ๖.๑.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย 
แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูป
และบริการสีเขียว
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(ตัวชี้วัด) ฐานข้อมูล เกี่ยวกับการซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค้า
เกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูป 
และบริการสีเขียว มีความครอบคลุม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐

เป้าประสงค์ ๖.๑.๒ พัฒนาระบบการจัดการทางด้านการผลิต การ
เงนิ การตลาด และการบรรจุภณัฑ์ทีเ่ก่ียวข้องกับสนิค้าเกษตร สินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร และบริการสีเขียว ในเขตกรุงเทพมหานคร

(ตัวชี้วัด) ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร สินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร และบริการสีเขียว ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความเข้าใจรวมทั้งมีความ
สามารถในการปรับใช้เคร่ืองมือทางการผลิต  
การเงิน การตลาด และการบรรจภัุณฑ์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๓๐

มาตรการ / โครงการส�าคัญ
๑) ซื้อไม้เท้า สำาหรับให้บริการในอาคารของ กทม.  

(๕๐ สำานักงานเขต ๆ ละ ๕ หมื่นบาท) 
๒) ปรับเกณฑ์การจัดสรรเบี้ยยังชีพ เพื่อให้ประชากรแฝง

ได้รับเบี้ยยังชีพ และเพิ่มแนวทางการจัดสรรเบี้ยยังชีพ
ให้กับคนยากจน

๓) จัดหา เครื่องอำานวยความสะดวกทางการเคล่ือนไหว
สำาหรับคนพิการ ผู ้สูงอายุ และผู ้ประสบปัญหา 
การเคลื่อนไหว (เก้าอี้รถเข็น ๓๕๐ คัน / ปี)

๔) ศึกษา วิจัย อัตราเบี้ยยังชีพที่เหมาะสม สำาหรับ 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้สามารถ
ดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
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๕) จัดทำาระบบฐานข้อมูลกลาง กรุงเทพมหานคร ของ 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่สามารถ 
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของประเทศ

๖) พัฒนาระบบการดูแลพยาบาลผู้สูงอายุและคนพิการ 
ทีบ้่านและชมุชนทัง้ระบบ ต้ังแต่การฝึกอบรมอาสาสมคัร 
ออกแบบกิจกรรม วิธีการ การตรวจติดตาม  
(มีค่าตอบแทนอาสาสมัคร)

๗) ผู้ดูแลกลุ่มเป้าหมาย / พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

๘) จัดตั้งศูนย์ดูแลกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ คนพิการและ 
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

๙) ฟ้ืนฟพูืน้ทีใ่กล้เคียงให้เป็นพืน้ทีส่ร้างสรรค์ / ปรบัปรงุเพือ่
การสันทนาการ เช่น พื้นที่ใต้ทางด่วน สถานที่ 
ของศูนย์ต่าง ๆ ที่ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว

๑๐) ปรบัปรงุศนูย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรยีนให้ครบวงจร โดย
การจัดสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมต่อการเรียน  
(สื่อการสอนที่มีคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบ  
การดำาเนินงานของศูนย ์ และกระบวนการและ 
เกณฑ์การคดัเลอืกครขูองศนูย์พัฒนาเดก็ก่อนวยัเรยีน)

๑๑) จัดทำาปฏิทินกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและประชาสังคม

๑๒) จัดตั้งศูนย์รับปรึกษาปัญหาวัยรุ่นในโรงเรียน ที่มี 
กลุ่มเยาวชนเป็นแกนกลาง ในการดำาเนินงาน

๑๓) จัดทำาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายเวปไซด์สำาหรับปรึกษา
ปัญหาวัยรุ่น
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๑๔) จัดสวัสดิการด้านโภชนาการสำาหรับเด็กด้อยโอกาส
๑๕) จัดทำาฐานข้อมูลเด็กด้อยโอกาส ในระดับชุมชน 

ผ่านระบบโรงเรียน ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๖) จัดกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย 

อารมณ์ เพื่อนำาไปสู่ความเป็นบุคคลที่พ้นสภาพแล้ว 
(Whole Person Recovery) ในสถานสงเคราะห์ 
สถานคุ ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื ้นฟู  
สถานพินิจ 

๑๗) จัดทำา “อาสาสมัครคุ้มครองเด็กในระดุมชน” เพื่อ 
เฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงในเด็ก และการค้ามนุษย์

๑๘) ศกึษาวจิยัเกีย่วกบักฎหมายคุม้ครองเดก็เพือ่ให้สามารถ
คุ ้มครองป้องกัน การตกเป็นเหยื่อของ การใช ้
ความรุนแรงในเด็ก และการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ 
ในแง่การบังคับใช้กฎหมาย และบทลงโทษ

๑๙) โครงการจัดตั้งกองทุนออมเพื่อการประกอบอาชีพ
สำาหรับผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และผู้ที่อยู่ ใน 
ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ

๒๐) โครงการจัดตั้งกองทุนออมให้กับแรงงานนอกระบบ
๒๑) โครงการจัดต้ังกองทุนออม เพื่อการประกอบอาชีพ

สำาหรับผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และผู้ที่อยู่ ใน 
ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ

๒๒) โครงการจัดตั้งกองทุนออมให้กับแรงงานนอกระบบ
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๒๓) โครงการจัดการอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และความเชี่ยวชาญ ในการใช้และพัฒนาฐานข้อมูล 
ของผูด้้อยโอกาสทางเศรษฐกจิ และแรงงานนอกระบบ
โดยดูจากสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับการอบรม 
ผ่านการประเมินพื้นฐาน เกี่ยวกับการใช้และพัฒนา 
ฐานข้อมลูของผูด้้อยโอกาสทางเศรษฐกจิ และแรงงาน
นอกระบบ

๒๔) โครงการจัดอบรมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ 
เพื่อสร้างความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพขยาย 
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ โดยดูจาก 
จำานวนของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ สามารถระบุ
โครงการด้านการพัฒนาฐานข้อมูล และมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ

๒๕) โครงการสร้างเครือข่ายทางด้านเศรษฐกิจ ในกลุ่ม 
ผู ้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ ในแต่ละเขตพ้ืนท่ีของ
กรุงเทพมหานคร โดยวัดจากจำานวนของผู้ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิจ เข ้าร ่วมเครือข ่ายในแต ่ละเขต 
ของกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๒๖) โครงการจัดสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล
ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับหน่วยงานภาครัฐ 
ท่ีเก่ียวข้อง วัดจากสัดส่วนของฐานข้อมูล ของ
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ได้รับการพัฒนา และแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

๒๗) โครงการร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และ 
หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง จดัอบรมให้แก่ผูด้้อยโอกาส 
ทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการสร้างความตระหนัก  
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ในการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาฐานข้อมูล วัดจาก
สัดส่วน ของฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร และ 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาและแลก
เปลี่ยนเพิ่มขึ้น

๒๘) โครงการอบรมสนบัสนนุและพฒันาศนูย์ฝึกและพฒันา
อาชพี อย่างครบวงจร กล่าวคอื มกีารจดัการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพ และจัดหาหรือมีกระบวนการให้เกิด 
การสร้างอาชีพอย่างแท้จริง วัดจากสัดส่วนของ 
ผูเ้ข้าฝึกอบรมพัฒนาอาชพี ได้รบัการเข้าทำางานตรงกบั 
ความต้องการ หรอืผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม ผ่านมาตรฐาน 
วิชาชีพ 

๒๙) โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ โดยให้ 
ชุมชนในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วม 
การพัฒนารูปแบบการอบรมและพัฒนาอาชีพ วัดจาก
สัดส่วนของผู้เข้าอบรม สามารถนำาความรู้ ไปใช้
ประกอบอาชีพได้จริง

๓๐) โครงการพัฒนา และอบรมการสร้างตลาด การสร้าง
เคร่ืองมือทางการตลาด และการจัดหาตลาดวิชาชีพ 
ให้แก่ผู ้เข ้ารับการอบรม ในศูนย์ฝึกอาชีพ ของ
กรุงเทพมหานคร และผู ้ประกอบการ OTOP 
กรุงเทพมหานคร วัดจากสัดส่วน ของผู้เข้าอบรม
สามารถสร้างตลาด เข้าใจวธิกีารใช้เครือ่งมอืทางการตลาด

๓๑) โครงการพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน และมาตรฐาน
บริการ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม พัฒนาอาชีพ 
ของศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพมหานคร และ 
ผู้ประกอบการ OTOP กรุงเทพมหานคร วัดจาก
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู ้เข้ารับการอบรมได้นำาไป
ประกอบกิจการมีมาตรฐานชุมชนและมาตรฐาน 
การบริการที่เหมาะสม 
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๓๒) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู ้ การปฏิบัติ 
กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจำาหน่ายใน
ประเทศ การส่งออกสินค้า การทำางานในด้านบริการ
ที่ต่างประเทศ ของผู้เข้ารับการอบรมจากศูนย์ฝึก 
อาชีพกรุงเทพมหานคร และผู้ประกอบการ OTOP 
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ 
และทราบถึงการปฏิบัติ กฎหมาย และข้อบังคับที่
เกีย่วข้องกบัการจำาหน่ายในประเทศ การส่งออกสนิค้า 
การทำางานในด้านบริการที่ต่างประเทศ

๓๓) โครงการจัดตั้งกองทุนออมเพื่อการประกอบอาชีพ
สำาหรับผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และผู้ที่อยู่ในภาค
เศรษฐกิจนอกระบบ

๓๔) โครงการจัดตั้งกองทุนออมให้กับแรงงานนอกระบบ
๓๕) โครงการจัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

และความเชี่ยวชาญ ในการใช้และพัฒนาฐานข้อมูล 
เก่ียวกับการซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร สินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูปและบริการสีเขียว 

๓๖) โครงการจัดอบรมให้แก่ผูป้ระกอบการด้านสนิค้าเกษตร
เพื่อสร้าง ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพ ขยาย
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาฐานข ้อมูล เกี่ ยวกับการซื้ อขาย 
แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร 
และอาหารแปรรูป

๓๗) โครงการสร้างเครือข่ายทางด้านเศรษฐกิจ ในกลุ่ม 
ผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตร ในแต่ละเขตพ้ืนที่ 
ของกรุงเทพมหานคร
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๓๘) โครงการติดตามและประเมินผล การจัดทำาและ 
การพัฒนาฐานข้อมูลสินค้าเกษตร

๓๙) โครงการจัดสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล
ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง

๔๐) โครงการสนับสนุน ประสานงาน รวบรวมข้อมูล 
พื้นฐาน และข้อมูลที่จำาเป็น สำาหรับฐานข้อมูล 
ของกรุงเทพมหานคร และฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

๔๑) โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ที่จำาเป็นในการใช้
เครื่องมือทางการผลิต การเงิน การตลาด และการ
บรรจุภัณฑ์อย่างแท้จริง

๔๒) โครงการ สร้างเครือข่ายการพัฒนาวิสาหกิจ โดย 
คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมเมือง

๔๓) โครงการสัมมนา เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจน
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

๔๔) โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการเกษตร
๔๕) โครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลากรด้านการเกษตร

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔๖) โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ในพื้นที่การเกษตร 

มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์
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๔๗) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร
๔๘) โครงการจัดอบรมตามหลักสูตรของโรงเรียนเกษตร

ทฤษฎีใหม่
๔๙) โครงการศนูย์บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

และเกษตรตามแนวพระราชดำาริ

๑๐. ส�านักการจราจรและขนส่ง 
 สำานักการจราจรและขนส่ง เป็นองค์กรทีจ่ดัระบบการจราจร
และขนส่งมวลชนของเมอืงกรงุเทพมหานคร ได้มาตรฐานระดบัสากล 
ของเมืองหลวงขนาดใหญ่ ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ รักษาส่ิงแวดล้อม และประชาชนมีความพึงพอใจ 
ในการให้บรกิาร โดยมีความเชือ่มโยงกับแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ปี ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๑.๒ ปลอดอำชญำกรรมและยำเสพติด
เป้าประสงค์ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ปราศจากยาเสพติด และการก่อการร้าย

 (ตวัชีวั้ด) ระดบัความรู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรม 
ยาเสพติดและการก่อการร้ายในการดำาเนินชีวิต 
ใน กทม. ของประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐ ของ 
การสำารวจ

ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าประสงค์ ๑.๓.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดอุบัติเหตุ

 (ตวัชีวั้ด) จำานวนอบุตัเิหตทุีเ่กีย่วข้องกบัระบบขนส่ง
มวลชน เป็นศูนย์
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เป้าประสงค์ ๑.๓.๒ ลดอุบัติเหตุทางถนน
(ตัวช้ีวัด) จำานวนครั้งของอุบัติเหตุทางรถยนต์ ไม่เกิน 

๒๖,๕๐๐ ครั้ง
(ตัวชี้วัด) จำานวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ไม่เกิน 

๑๒,๒๐๐ คน
 (ตัวชี้วัด) จำานวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน ๓๐๙ คน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก
ประหยัด กำรจรำจรคล่องตัว และมีทำงเลือก
เป้าประสงค์  ๒.๓.๑ เพิ่มและสนับสนุนระบบขนส่งมวลชน

(ตัวชี้วัด) ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบ
ขนส่งมวลชน ที่กำาหนดเวลาเดินทางได้ภายใน 
๑๐ นาที ร้อยละ ๓๐ 

เป้าประสงค์ ๒.๓.๒ การจราจรคล่องตัว
(ตัวชี้วัด) ความเรว็เฉล่ียของยานพาหนะในช่วงเวลาเร่งด่วน
 (ชัน้ใน / ชัน้กลาง / ชัน้นอก) ๑๓ / ๑๙ / ๒๖ กม. / ชม.
(ตัวช้ีวัด) ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะเฉล่ีย (ชั้นใน  /  

ชั้นกลาง / ชั้นนอก) ๒๑ / ๓๒ / ๔๓ กม. / ชม.
เป้าประสงค์ ๒.๓.๓ เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง

(ตัวชี้วัด) ร้อยละของผู้สัญจรด้วยจักรยาน ร้อยละ ๒
(ตัวชี้วัด) ร้อยละของผู้สัญจรทางนำ้า ร้อยละ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครส�าหรับทุกคน
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๓.๑ จัดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและ
สวัสดิกำรให้กับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส
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เป้าประสงค์ ๓.๑.๑ มีสาธารณูปโภคและส่ิงอำานวยความสะดวก
สำาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ อย่างทั่วถึง

(ตัวชี้วัด) สัดส่วนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ท่ีสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภค และส่ิงอำานวย
ความสะดวกพื้นฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรี 
เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

มาตรการ / โครงการส�าคัญ
๑) โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ทั่ว กทม.  
๒) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำาห้องควบคุม CCTV
๓) การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและระบบปฏิบัติการ

อย่างสมำ่าเสมอ      
๔) สร้างสื่อให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับการใช้งาน 

ระบบรางหรือผ่านหลักสูตรในโรงเรียนกทม. 
๕) กทม.พัฒนาจุดพักพนักงานขับรถที่ถูกสุขลักษณะ 
๖) เลือกเขต / แขวง นำาร่องจัดพื้นที่กวดขันวินัยจราจร 

โดยติดป้ายควบคุมความเร็ว, ติดสัญญาณไฟคนข้าม
๗) เพิ่มเติมหลักสูตรวินัยจราจรในฐานะผู้ขับขี่, ผู้เดินถนน

ทุกระดับการศึกษา และมีการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
๘) ติดตั้งกล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ  
๙) ติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว   
๑๐) ติดตั้งกล้องตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟคนข้าม 

ที่จุดข้ามทางม้าลายหลัก (หน้าโรงเรียน โรงพยาบาล)
๑๑) จัดตั้งทีมสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน และแผนการ

ปรับปรุงทางกายภาพ    
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๑๒) แก้ไขปัญหาจุดเส่ียงอนัตรายทางถนน โดยมกีารตดิตัง้
ป้ายเตือน ไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงเส้นทาง ใส่เนิน
ชะลอความเร็ว เพิ่มทางเท้า ฯลฯ   

๑๓) พัฒนาทางเดินเท้า ให้เชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้า 
ที่เปิดให้บริการ / กำาลังก่อสร้าง 

๑๔) สร้างเส้นทางจักรยาน ให้เชื่อมโยง กับสถานีรถไฟฟ้า 
ที่เปิดให้บริการ / กำาลังก่อสร้าง   

๑๕) เปิดบริการ รถรับส่ง เพื่อเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้า 
ที่เปิดให้บริการ / กำาลังก่อสร้าง

๑๖) วางแผนพื้นที่จอดรถโดยสาร (ร่วมกับ ขสมก.) /
จกัรยานยนต์รับจ้าง / จัดบริการรถรบัส่งเพ่ือเชือ่มโยง
มายังสถานีรถไฟฟ้า ที่เปิดให้บริการ  

๑๗) จดัพ้ืนทีจ่อดรถส่วนตวั / รถโดยสาร / จดุรบัส่งผูโ้ดยสาร
บริเวณที่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า ให้เพียงพอต่อการใช้
บริการ      

๑๘) จัดพื้นที่ป้ายสถาน ี/ จุดจอดรถประจำาทาง ให้เพียงพอ
ปลอดภัย     

๑๙) จัดพื้นที่จุดจอดรถรับจ้าง (จักรยานยนต์รับจ้าง แท็กซี่ 
สามล้อ) ให้ถูกสุขลักษณะน่าใช้งาน 

๒๐) ตดิกล้อง CCTV ทกุบรเิวณทีเ่ป็นจดุจอดรถโดยสารและ
ประสานกับกรมการขนส่งทางบก ในการกวดขัน
พฤติกรรมการขับขี่

๒๑) ติดมิเตอร์เก็บเงินค่าที่จอด บริเวณถนนสายหลัก 
๒๒) สร้างสะพาน / อุโมงค์ข้ามแยกหรือข้ามทางรถไฟ 
๒๓) ตัด / เพิ่มโครงข่ายถนนบริเวณ Superblock  
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๒๔) ตดิต้ังระบบประสานสญัญาณไฟจราจร ทีถ่นนสายหลัก
๒๕) ติดตั้ง CCTV ถนน หรือจุดที่มักมีการจอดกีดขวาง 

ผิดกฎหมาย หรืออุบัติเหตุ
๒๖) จัดหน่วยเคล่ือนที่ เร็ว เพื่อเคลื่อนย้ายรถ กรณ ี

เกิดอุบัติเหตุหรือมีการจอดกีดขวาง
๒๗) ศึกษาเพิ่มเติมเส้นทางเดินเรือ สร้างสถานีเรือโดยสาร

และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการขยาย 
เส้นทางเดินเรือ      

๒๘) ปรับปรุงพื้นที่ รอบท ่า เรือ ให ้ มีการเชื่ อมโยง 
อย่างมีประสิทธิภาพ ติดไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายแผนที่  
มีที่พักผู้โดยสาร      

๒๙) เพิ่มเส้นทางจักรยาน โดยให้เกิดการเชื่อมโยงไปยัง
ระบบขนส่งหรือปลายทาง 

    
๑๑. ส�านักผังเมือง 
 สำานักผังเมือง เป็นองค์ที่รับผิดชอบการวางแผน เมืองที่มี
ความคล่องตัว และสะดวกสบาย ในการเดินทางโดยระบบคมนาคม
ขนส่ง ทีม่ปีระสทิธภิาพ และเมอืงทีมี่การวางแผนการใช้ท่ีดนิ รองรับ
การเจริญเติบโตในอนาคต อย่างมีระเบียบแบบแผน โดยมีความ 
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ มหานครกะทัดรัด
ประเดน็ยทุธศำสตร์ย่อย : ๔.๑ เมอืงกรงุเทพมหำนครเตบิโตอย่ำง
มรีะเบยีบ มกีำรใช้ประโยชน์ทีดิ่นและทรพัยำกร อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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เป้าประสงค์ ๔.๑.๑ สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมการขยายตัว ของ
การใช้ที่ดิน และความหนาแน่นประชากร ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน 
และเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง

(ตัวชี้วัด) ความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากร ในเขต 
กรงุเทพฯ ชัน้ใน ไม่เกนิ ๒๕,๐๐๐ คน / ตร.กม.

เป ้าประสงค ์  ๔.๑.๒  เพิ่มประสิทธิภาพการใช ้พื้น ท่ีในเขต 
กรุงเทพฯ ชั้นใน และเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง

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

เป้าประสงค์ ๔.๑.๓ รักษาสัดส่วนการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน  
ทั้งแนวราบและแนวตั้ง ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี

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

(ตัวช้ีวัด) ระยะทางเฉลี่ยระหว่างแหล่งชุมชน กับแหล่ง
สาธารณูปการหลักต่าง ๆ  ของเมือง สามารถเข้า
ถึงได้ภายในระยะทาง ๕ กม. ร้อยละ ๒๐

เป้าประสงค์ ๔.๑.๔ ส่งเสรมิการใช้พืน้ทีท่ี่มศีกัยภาพรอบบรเิวณสถานี
ขนส่งมวลชน

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

(ตัวช้ีวัด) ระยะทางเฉลี่ยระหว่างแหล่งชุมชน กับแหล่ง
สาธารณูปการหลักต่าง ๆ  ของเมือง สามารถเข้า
ถึงได้ภายในระยะทาง ๕ กม. ร้อยละ ๒๐
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เป้าประสงค์ ๔.๑.๕ พัฒนาพ้ืนที่ที่ถูกปิดล้อม ให้เกิดการเชื่อมต่อ 
กับพื้นที่โดยรอบ

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

(ตัวชี้วัด) ระยะทางเฉล่ียระหว่างแหล่งชุมชน กับแหล่ง
สาธารณูปการหลักต่าง ๆ  ของเมือง สามารถเข้า
ถึงได้ภายในระยะทาง ๕ กม. ร้อยละ ๒๐

เป้าประสงค์ ๔.๑.๖ ควบคมุและตรวจสอบการปฏบิตักิารพฒันาเมอืง
ให้เป็นไปตามผังเมืองรวม

(ตัวชีวั้ด) อั ตราการลดลงของการละ เ มิดกฎหมาย 
และมาตรการทางผังเมือง ร้อยละ ๔๐  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ มหานครกะทัดรัด
ประเดน็ยทุธศำสตร์ย่อย : ๔.๒ กรงุเทพมหำนครมีศูนย์ชมุชนย่อย 
(Sub center) เป็นระบบ ตำมล�ำดบัควำมส�ำคญัและศกัยภำพพืน้ที่ 
เป็นโครงข่ำยเชื่อมโยงกัน อย่ำงมีระบบ
เป้าประสงค์ ๔.๒.๑ ให้มีการจัดตั้ง BRA (Bangkok Regional 
Authority) เพื่อทำาหน้าที่พัฒนาเมืองเครือข่าย

(ตัวชี้วัด) จำานวนเมืองเครือข่าย ๕ เมือง (ศูนย์ชุมชนย่อย) 
ที่มีศักยภาพ และองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน  

เป้าประสงค์ ๔.๒.๒ ยกระดับ และปรับปรุงชุมชนระดับย่านและพื้นที่
ท่ีมีศักยภาพทางด้านการเชือ่มโยง ทีม่อีงค์ประกอบครบครนั ให้เป็น
เมืองเครือข่าย

(ตัวชี้วัด) จำานวนเมืองเครือข่าย ๕ เมือง (ศูนย์ชุมชนย่อย) 
ที่มีศักยภาพ และองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน 
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เป้าประสงค์ ๔.๒.๓ จัดตัง้เมืองเครือข่าย ทีมี่การใช้ทีด่นิ อย่างหนาแน่น 
และผสมผสาน

(ตัวช้ีวัด) จำานวนเมืองเครือข่าย (ศูนย์ชุมชนย่อย) ที่มี
ศักยภาพ และองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน ๕ เมือง

เป้าประสงค์ ๔.๒.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง เพื่อรองรับ
จำานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

(ตัวชี้วัด) สัดส่วนประชากร ต่อโครงสร้างพื้นฐานหลัก และ
สาธารณูปการของเมือง ที่สามารถรองรับ การ
เพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคต ร้อยละ ๗๐ 

เป้าประสงค์ ๔.๒.๕ ส่งเสริมการเชื่อมโยงเมืองเครือข่าย กับ 
เขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง และกรุงเทพฯ ชั้นใน

(ตัวชี้วัด) สัดส่วนประชากร ต่อโครงสร้างพื้นฐานหลัก และ
สาธารณูปการของเมือง ที่สามารถรองรับ การ
เพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคต ร้อยละ ๗๐ 

มาตรการ / โครงการส�าคัญ
๑) โครงการปรับปรงุแก้ไขมาตรการเชงิบวก (สร้างแรงจงูใจ 

โบนัส ชดเชย) และมาตรการเชิงลบ รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาเมือง

๒) โครงการประเมนิผลกฎกระทรวง ทีใ่ช้บงัคบั ผงัเมอืงรวม 
กรงุเทพมหานคร ฉบบัปรบัปรงุคร้ังท่ี ๔ และโครงการ
วางและจัดทำาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ 
(ปรับปรุงครั้งที่ ๕)

๓) โครงการจัดทำาระบบข้อมูลสาธารณูปโภค ด้วยแผนที่
เชิงเลขความละเอียดสูง
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๔) โครงการสำารวจเกบ็ข้อมลูและการประเมินผลการปฏิบตัิ
ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร จำาแนกตามพื้นที่ 
Zoning เขตชั้นใน ชั้นกลาง และชานเมือง 

๕) โครงการศึกษา สำารวจแนวเขตกรุงเทพมหานคร 
๖) โครงการรับฟังข้อคิดเห็นเสนอแนะจากประชาชน 

ในการปรับปรุงพื้นที่เฉพาะแห่ง (Project Plan) และ
แผนฟื้นฟูเมือง (Urban Regeneration) ในเขตพื้นที่
กรุงเทพฯ ชัน้ใน และชัน้กลาง (แผนแม่บทและโครงการ
นำาร่องไม่น้อยกว่า ๑๐ บริเวณ)

๗) โครงการศึกษา และวางแผนพัฒนาพื้นที่ปิดล้อม ใน
เขตพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน และกรุงเทพฯ ชั้นกลาง

๘) โครงการจัดทำาแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนา
เมืองเครือข่าย (ศูนย์ชุมชนย่อย)

๙) โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย (ไม่น้อยกว่า ๑๕ ศูนย์)
๑๐) โครงการสำารวจ ทำาฐานข้อมลู และประเมนิการใช้งาน

โครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของประชากร ตาม
ประเภทสาธารณูปการ 

๑๑) โครงการจดัทำาแผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของเมอืง
เพื่อรองรับจำานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น 

๑๒. ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 สำานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นองค์กรป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
โดยมีความเชือ่มโยงกบัแผนพฒันากรงุเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ดงันี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๑.๒ ปลอดอำชญำกรรมและยำเสพติด
เป้าประสงค์ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ

(ตัวช้ีวัด) ระดับความรู ้สึกปลอดภัย จากอาชญากรรม  
ยาเสพติดและการก่อการร้าย ในการดำาเนินชีวิต
ใน กทม. ของประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐  
ของการสำารวจ

เป้าประสงค์ ๑.๓.๒ ลดอุบัติเหตุทางถนน
(ตัวชี้วัด) จำานวนครั้งของอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่เกิน 

๒๖,๕๐๐ ครั้ง
(ตัวชี้วัด) จำานวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่เกิน 

๑๒,๒๐๐ คน
(ตัวชี้วัด) จำานวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน ๓๐๙ ราย

ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ ๑.๔.๑ เมอืงกรงุเทพมหานครมคีวามพร้อมในการรับมือ
กับนำ้าท่วม ทั้งจากนำ้าฝน นำ้าหนุนและนำ้าหลาก

(ตัวช้ีวัด) ความสามารถรองรับปริมาณนำา้หลากและนำา้หนนุ
ได้ดีขึ้น ที่ความสูง + ๓.๐ ม.รทก. ร้อยละ ๓๐

(ตัวชี้วัด) ความสามารถระบายนำ้าท่วมขัง ในถนนสายหลัก
กรณฝีนตก ๑๐๐ มม. ต่อ ชม. ภายใน ๑๒๐ นาที

(ตัวช้ีวัด) จำานวนเขตท่ีมีความพร้อมของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบพยากรณ์ที่ได้เชื่อมต่อ
กับระบบหลัก ๒๐ เขต
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ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๑.๕ สิ่งก่อสร้ำงปลอดภัย 
เป้าประสงค์ ๑.๕.๑ ลดจำานวนอุบตัภัิยอนัเกดิจากสิง่ก่อสร้างประเภทอาคาร

(ตัวชี้วัด) ร้อยละของอาคารสาธารณะ ๙ ประเภท ตาม  
พรบ. ควบคุมอาคารที่ผ่านการรับรองตาม พรบ. 
ควบคุมอาคาร ร้อยละ ๗๐

(ตัวชี้วัด) ร้อยละของอาคารทั่วไป อาคารสร้างใหม่ ที่ผ่าน
เกณฑ์ตรวจสอบความปลอดภยั (ดดัแปลง ต่อเตมิ) 
ร้อยละ ๗๐

มาตรการ / โครงการส�าคัญ
๑) โครงการส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมและการจัดการ

อัคคีภัยในชุมชน
๒) โครงการตรวจสอบจดุเสีย่งอนัตรายเกดิอบุตัเิหตซุำา้ซาก 
๓) โครงการตรวจสอบพื้นท่ีที่มีฝนตกหนัก / นำ้าท่วม 

จากนำ้าหนุน นำ้าหลาก
๔) โครงการจัดทำาแผนบริหารจัดการภัยพิบัติจากนำ้าท่วม

ของกรุงเทพมหานคร
๕) โครงการส่งเสรมิประชาชนตรวจสอบการใช้ / ก่อสร้าง

อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างขนาดใหญ่
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๑๓. ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
 สำานักปลัดกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรบริหารงานทั่วไป 
ส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนให้ การดำาเนินงาน 
ของกรงุเทพมหานครโดยรวม ประสบความสำาเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๑.๒ ปลอดอำชญำกรรมและยำเสพติด
เป้าประสงค์ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ปราศจากยาเสพติด และการก่อการร้าย

(ตัวช้ีวัด) ระดับความรู ้สึกปลอดภัย จากอาชญากรรม  
ยาเสพติดและการก่อการร้าย ในการดำาเนินชีวิต
ใน กทม. ของประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐ ของ
การสำารวจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครแห่งประชาธิปไตย
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๕.๒ เมืองธรรมำภิบำล
เป้าประสงค์ ๕.๒.๑ เพื่อจัดตั้ง “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” 
และ “สภาประชาชนระดับเขต” ให้เป็นเวทีรับฟังความเห็นของ
ประชาชน การนำาเสนอข้อมูลการจัดทำากิจการสาธารณะ และ  
การจัดทำางบประมาณ ของกรุงเทพมหานคร และ สำานักงานเขต

(ตัวชี้วัด) การประชุม “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”  
๑๐ ครั้ง / ปี

(ตัวชี้วัด) การประชุม “สภาประชาชนระดับเขต” ๕๐ เขต 
๑๒ ครั้ง / ปี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๗.๑ กฎหมำย
เป้าประสงค์ ๗.๑.๑ กรุงเทพมหานคร มีกฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานครใหม่ ที่ปรับปรุง ด้านโครงสร้างอำานาจ 
หน้าที่ใหม่

(ตัวช้ีวัด) จัดทำา ร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครใหม่

เป้าประสงค์ ๗.๑.๒ ปรับปรุงโครงสร้าง หน้าที่ ของหน่วยงานด้าน
กฎหมายให้ ให้เป็นสำานักกฎหมายที่ทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษา วินิจฉัย
ข้อกฎหมายในการบริหารราชการของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

(ตัวช้ีวัด) ปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านกฎหมาย ของ
กรุงเทพมหานคร

(ตัวชี้วัด) นิติกรผ่านการอบรมและประเมินศักยภาพของ
หลักสูตรนักกฎหมาย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๗.๓ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เป้าประสงค์ท่ี ๗.๓.๑ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการ ในแต่ละสายงานให้
สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย

(ตัวชี้วัด) ร้อยละความสำาเร็จในการปฏิบัติงานตามแผน
ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำาปี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒ ยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
(ตัวชี้วัด) ระดับความเช่ือมัน่ของบุคลากร ทีมี่ต่อ การบรหิารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาลของกรุงเทพมหานคร  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
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(ตัวชี้วัด) จำานวนบุคลากรที่กระทำาผิด และถูกดำาเนินการ 
ทางวินัยลดลงไม่น ้อยกว่าร ้อยละ ๕ ต่อปี  
เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๓ พัฒนากลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง และดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ 

(ตัวชี้วัด) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

(ตัวชี้วัด) ร ้อยละของความผูกพันของบุคลากรที่มีต ่อ
กรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

เป้าประสงค์ที ่๗.๓.๔ ส่งเสรมิการเป็นองค์กรสขุภาวะ และสร้างความ
ผาสุกของบุคลากร

(ตัวชี้วัด) ร้อยละของบุคลากร ที่มีความสุขในการทำางาน 
ตามเกณฑ์องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace 
Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

มาตรการ / โครงการส�าคัญ
๑) โครงการจดัทำาแผนการบรหิารจดัการด้านความมัน่คง

ของกรุงเทพมหานคร
๒) โครงการ “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” 
๓) โครงการ “สภาประชาชนระดับเขต”
๔) จดัตัง้และจัดประชมุ “สภาประชาชนกรงุเทพมหานคร” 
๕) จัดทำา ร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานครและการรับฟังความเห็น
๖) จัดการอบรมนิติกรเพื่อให้เข้าใจกฎหมายปัจจุบัน
๗) จ้างทีป่รกึษาและจดัทำาร่างกฎหมาย รวมท้ังการจดัเวที

รับฟังความเห็นภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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๘) จ้างสถาบันทางการศึกษาด้านนิติศาสตร์ หรือ 
สำานักงานกฤษฎีกา หรือ สำานักงานศาลปกครอง 
ดำาเนนิการให้การศกึษาอบรมนติกิรของกรงุเทพมหานคร

๙) โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจำากลุ่มงาน ตามความจำาเป็น และ 
เหมาะสม

๑๐) โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้นำาทุกระดับ 
เกี่ยวกับแผนวิสัยทัศน์ ๒๐ ปี ของกรุงเทพมหานคร

๑๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรผู ้นำาการเปล่ียนแปลง 
สู่มหานครแห่งเอเชีย

๑๒) โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนำาร่อง เพ่ือพัฒนา 
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง สู่มหานครแห่งเอเชีย

๑๓) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในด้านภาษา
และวัฒนธรรมต่างประเทศ

๑๔) โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ การให้
บริการ (แก่บุคลากรในสายงาน ที่ต้องให้บริการ
ประชาชนโดยตรง)

๑๕) โครงการฝึกอบรมบคุลากรเพือ่ให้มีทักษะด้านการศกึษา
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน / การให้บริการ

๑๖) โครงการจัดทำาสื่อสารสนเทศในการให้บริการ เป็น
ภาษาต่างประเทศ

๑๗) โครงการจัดทำาผลงานวจิยัของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั
การพัฒนางาน หรือการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
(ไม่น้อยกว่าสำานัก / หน่วยงานละ ๑ เล่มต่อปี) 

๑๘) โครงการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
สร้างคลงัความรู้ของบคุลากรกรงุเทพมหานคร ให้ครบ
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
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๑๙) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือรวบรวม และ 
จัดทำาคลังความรู้ประจำาหน่วยงานนำาร่อง

๒๐) โครงการอบรมหลักสูตรการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม
ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร

๑๔. ส�านักการคลัง 
 สำานักการคลังเป็นองค์กรการจัดเก็บรายได้ การเงิน การ
คลงั และทรพัย์สนิของกรุงเทพมหานคร มีการบริการทีทั่นสมัย และ
มปีระสทิธภิาพ โดยมคีวามเชือ่มโยงกบัแผนพฒันากรงุเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี ดังนี้   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๗.๔ กำรคลังและงบประมำณ
เป้าประสงค์ ๗.๔.๑ กรงุเทพมหานครสามารถรกัษาวนัิยทางการเงนิ
การคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(ตัวช้ีวัด) จัดทำาแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ของ
กรุงเทพมหานคร

(ตัวชี้วัด) สัดส่วนภาระหนี้ระยะยาวต่อรายได้รวม ของ
กรุงเทพมหานคร

(ตัวชี้วัด) สัดส่วนรายจ่ายเพื่อการชำาระหนี้ ต่อรายจ่ายรวม 
(debt service ratio)

(ตัวชี้วัด) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio) ของ
กรุงเทพมหานคร

(ตัวช้ีวัด) ระดับเ งินสะสมต ่อรายจ ่ายประจำาป ี ของ
กรุงเทพมหานคร
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เป้าประสงค์ ๗.๔.๒ กรุงเทพมหานครสามารถบริหารงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย และการบริหารการเงินการบัญชีแบบองค์รวม 
(comprehensive revenue, spending and financial management) 
และพัฒนาตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลัง และการ 
งบประมาณ ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

(ตัวช้ีวัด) มีระบบบริหารงบประมาณรายรบัแบบเป็นองค์รวม
และสามารถแสดงยอดรายรับ ทั้ งจากใน 
งบประมาณและนอกงบประมาณได้ 

(ตัวชี้วัด) ร้อยละของรายได้ ที่มิได้ปรากฏอยู่ในเอกสาร 
งบประมาณ ต่อรายได้รวมทั้งหมด มากกว่า 
ร้อยละ ๒๕

เป้าประสงค์ ๗.๔.๔ กรงุเทพมหานครสามารถขบัเคล่ือนการพัฒนาเมอืง 
ด้วยการบริหารการเงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุก

(ตัวชี้วัด) มีแผนการจัดหาเงินและแหล่งระดมทุนเพ่ือการ
พัฒนาเมืองกรุงเทพฯ รวมทั้ งมีการจัดทำา 
แผนสำารองเพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาด
เงินตลาดทุน

(ตัวช้ีวัด) ร้อยละของจำานวนอุปกรณ์ / ครุภัณฑ์ที่ได้รับการ
ซ่อมบำารุง ตามแผนท่ีกำาหนด มากกว่าร้อยละ ๗๐

มาตรการ / โครงการส�าคัญ
๑) โครงการพัฒนาระบบข ้อมูลลูกหน้ีภาษีท ้องถิ่น 

และมาตรการเร่งรัดการจัดเก็บรายได ้/ ภาษีท้องถิ่น
๒) พัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลังในระดับ กทม.
๓) จัดทำาแผนพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานคร
๔) สำารวจและจัดแผนที่ภาษี
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๕) พัฒนาระบบข้อมูลผู้รับเหมา (Contractros)
๖) ฐานภาษีประเภทใหม ่/ พัฒนารายได้จากแหล่งภาษี
๗) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษา แนวทางการปรับปรุง

ส่วนแบ่งภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
๘) พัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจ การคลังในระดับ กทม.

๑๕. ส�านักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร
 เป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครในการบรหิารจดัการ
งบประมาณเชิงบูรณาการ เพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรงุเทพมหานคร โดยมคีวามเชือ่มโยงกบัแผนพฒันากรงุเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๕.๒ เมืองธรรมำภิบำล
เป้าประสงค์ ๕.๒.๒ จัดทำา “ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม”  
ทั้งในระดับ “เขต” และ ระดับ “กรุงเทพมหานคร”

(ตัวชี้วัด) ใช้ระบบงบประมาณ แบบมีส่วนร่วม ระดับเขต
(ตัวชี้วัด) ใช้ระบบงบประมาณ แบบมีส่วนร่วม ระดับ

มหานคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๗.๔ กำรคลังและงบประมำณ
เป้าประสงค์ ๗.๔.๒ กรุงเทพมหานครสามารถบริหารงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย-การเงินการบัญชีแบบองค์รวม และพัฒนาตัวช้ีวัด
ด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ในภาพรวม

(ตัวช้ีวัด) มีระบบงบประมาณรายจ่าย และการควบคุม 
การเบกิจ่าย แบบเป็นองค์รวมของกรงุเทพมหานคร

104
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



(ตัวชี้วัด) รอ้ยละของการเบิกจา่ยเงินนอกระบบงบประมาณ
ทีไ่ม่ได้ถกูแสดงในรายจ่ายรวมของกรงุเทพมหานคร
ต่อรายจ่ายรวมท้ังหมด ของกรุงเทพมหานคร  
น้อยกว่าร้อยละ ๒๕

เป้าประสงค์ ๗.๔.๔ กรงุเทพมหานครสามารถขบัเคล่ือนการพัฒนาเมอืง 
ด้วยการบริหารการเงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุก

(ตัวชี้วัด) มีแผนงบประมาณสำาหรับรายจ่ายประจำา และ 
รายจ่ายเพือ่การลงทนุทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
(รวมรายจ่ายซ่อมบำารุง)

(ตัวชี้วัด) มีแผนการจัดหาเงินและแหล่งระดมทุน เพื่อการ
พัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีการจัดทำา
แผนสำารอง เพื่อรับมือกับความผันผวน ของ 
ตลาดเงินตลาดทุน

(ตัวชี้วัด) ร้อยละของโครงการลงทุน / การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่
ดำาเนนิการได้ตามแผนทีก่ำาหนด (จำานวนโครงการ-
รายการและมูลค่า) มากกว่าร้อยละ ๘๐

(ตัวชี้วัด) ร้อยละของจำานวนอุปกรณ์ / ครุภัณฑ์ที่ได้รับ 
การซ่อมบำารงุตามแผนทีก่ำาหนด มากกว่าร้อยละ ๗๐

มาตรการ / โครงการส�าคัญ
๑) พัฒนาระบบข้อมูล ต้นทุนการจัดบริการสาธารณะ

ประเภทสำาคัญ
๒) โครงการศึกษาวิจัย แนวทางการจัดทำางบประมาณ 

แบบมีส่วนร่วม ระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร
๓) พัฒนาระบบข้อมูล / ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ด้าน

การเงินการคลงั และการใช้จ่ายงบประมาณสูส่าธารณะ
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๔) พฒันานโยบายและแนวปฏบัิต ิในการก่อหนี ้เพือ่การลงทนุ
๕) ประเมินขีดความสามารถ ในการก ่อหนี้ ของ

กรุงเทพมหานคร
๖) พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงิน แหล่งเงินกู้ และ

การบริหารสัญญาเงินกู้

๑๖. ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 เป็นองค์กรหลกัด้านแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ชีน้ำา
และผลักดนันโยบายและแผนสูก่ารปฎบัิต ิโดยมคีวามเชือ่มโยงกบัแผน
พัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๕.๑ มหำนครกรุงเทพแบบบูรณำกำร
เป้าประสงค์ ๕.๑.๑ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครให้มีบทบาท อำานาจ หน้าที่ และโครงสร้างการ
บริหาร เพื่อรองรับการพัฒนากรุงเทพมหานคร

(ตัวช้ีวัด) จัดทำาร่างกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๕.๓ กำรกระจำยอ�ำนำจสู่ประชำชน
เป้าประสงค์ ๕.๓.๑ ปรับโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานคร 
ให้เป็นระบบสองชั้น (Two tiers) และมีการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นระดับล่าง เป็นเทศบาลนคร

(ตัวช้ีวัด) ร่างแก้ไขกฎหมายบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร
เป้าประสงค์ ๕.๓.๒ เพิ่มอำานาจ หน้าที่ ของกรุงเทพมหานคร  
ในการทำากิจการสาธารณะเพ่ือ “ให้กรงุเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลกั 
ในการจัดทำาบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แก้ไข
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ปัญหาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และมีอำานาจหน้าที่ดำาเนินกิจการ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร

(ตัวชี้วัด) แก้ไขและปรับปรุง อำานาจ หน้าที่ ที่บัญญัติ 
ในกฎหมายการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

(ตัวช้ีวัด) รับการถ่ายโอนภารกิจ อำานาจ หน้าที่ตามแผน 
การกระจายอำานาจ

ประเดน็ยทุธศำสตร์ย่อย : ๕.๕ พลเมอืงกรุงเทพฯ ขบัเคล่ือนวิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ ๕.๕.๑ จัดตั้งเครือข่ายพลเมืองกรุงเทพฯ ติดตาม 
ตรวจสอบความก้าวหน้าวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕

(ตัวชี้วัด) ตั้งเครือข่ายพลเมือง ระดับกรุงเทพมหานคร  
(ใช้รูปแบบของ “สภาประชาชนกรงุเทพมหานคร”)

(ตัวช้ีวัด) ตั้งเครือข่ายพลเมือง ระดับเขต (ใช้รูปแบบของ 
“สภาประชาชนระดับเขต”)

เป้าประสงค์ ๕.๕.๒ เครอืข่ายพลเมอืง (สภาประชาชนกรงุเทพมหานคร 
และ สภาประชาชนระดับเขต) ติดตามผลการดำาเนินงาน ตาม 
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานต่าง ๆ

(ตัวช้ีวัด) การประชุมสภาประชาชนกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
ตดิตามผลการดำาเนินงาน ตามวสิยัทศัน์กรงุเทพฯ 
พ.ศ. ๒๕๗๕ จำานวน ๒ ครัง้ / ปี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๗.๒ กำรบริหำรแผนและประเมินผล
เป้าประสงค์ ๗.๒.๑ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรงุเทพมหานครเหน็ความสำาคญัและนำาแผนพัฒนากรงุเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี มาใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนากรุงเทพมหานคร
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(ตัวชีว้ัด) ร้อยละของมาตรการโครงการภายใต้แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ที่ถูกบรรจุใน 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ร้อยละ ๕๐

เป้าประสงค์ ๗.๒.๒ มีการจัดทำาและปรับปรุงแผน กลยุทธ์ และ
โครงการในแต่ละระดับเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ปี

(ตัวชี้วัด) ร้อยละของกลยทุธ์ทีน่ำาไปปฏบิตัแิละบรรลุเป้าหมาย 
(รายแผน) ร้อยละ ๖๕  

เป้าประสงค์ ๗.๒.๓ ปรับแนวทางการทำางานเพ่ือให้หน่วยงาน มี
ความสามารถในการวางแผน กำาหนดกลยุทธ์และเสนอโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนแผนได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

(ตัวช้ีวัด) สัดส่วนโครงการ ที่ได้รับการประเมินว่าสำาเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๖๕  

เป้าประสงค์ ๗.๒.๔ มาตรการและโครงการ ในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ได้รับงบประมาณประจำาปีในการ 
ขับเคลื่อนแผน

(ตัวชี้วัด) ร้อยละของมาตรการและโครงการ ภายใต้แผน
พัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ร้อยละ ๕๐ 

เป้าประสงค์ ๗.๒.๕ มีการประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ปี ที่มีมาตรฐาน รายงานต่อสภากรุงเทพมหานคร และ
ประชาชน

(ตัวชี้วัด) จำานวนโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการประเมินผล 
๒๐๐ โครงการ    

(ตัวชี้วัด) รายงานการประเมินผล ๑ ฉบับ / ปี 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๗.๕ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้าประสงค์ ๗.๕.๑ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับให้บริการ
ประชาชน

(ตัวชี้วัด) กรุงเทพมหานคร มีการนำาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ในการ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศต่อประชาชน และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีระบบไอทีตอบสนองต่อการบริการประชาชนได้ 
ร้อยละ ๕๐

เป้าประสงค์ ๗.๕.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
การวางแผนกลยุทธ์ และการตัดสินใจของผู้บริหาร

(ตัวชี้วัด) กรุงเทพมหานคร มีการนำาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน สำาหรับภาระหน ้าที่หลัก ของ
กรงุเทพมหานคร และใช้ในการบรหิารงานสำาหรบั
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผล มี ร ะบบไอที ตอบสนอง  
ต่อการปฏบิตังิานและการบรหิารงานได้ร้อยละ ๓๐

เป้าประสงค์ ๗.๕.๓ เพิ่มศักยภาพของบุคลากร กทม. ด้านการใช้งาน
และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ตัวชี้วัด) บคุลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศมทีกัษะความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ ๗๐ 

(ตัวชี้วัด) บุคลากรตำาแหน่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สายคอมพิวเตอร์ 
แต่ถูกมอบหมายงานด้านไอที สามารถเติบโต
ก้าวหน้าตามสายงานได้ ร้อยละ ๗๐ 
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มาตรการ / โครงการส�าคัญ
๑) โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น

แบบพิเศษ
๒) โครงการจัดทำาร่างแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร
๓) โครงการจัดประชุม รับฟังความเห็น และข้อเสนอ

โครงสร้าง อำานาจหน้าทีก่รงุเทพมหานคร (นักการเมือง
ผู้บริหาร ข้าราชการ)

๔) โครงการจัดประชุม รับฟังความเห็น และข้อเสนอ
โครงสร้าง อำานาจหน้าที่กรุงเทพมหานคร (ประชาชน 
กลุ่ม องค์กร ชุมชน)

๕) จ้างที่ปรึกษาจัดทำาร่างแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร

๖) จ้างที่ปรึกษาจัดประชุม รับฟังความเห็น และข้อเสนอ
โครงสร้าง อำานาจหน้าทีก่รงุเทพมหานคร (นักการเมือง
ผู้บริหาร  ข้าราชการ)

๗) จ้างที่ปรึกษาจัดประชุม รับฟังความเห็น และข้อเสนอ
โครงสร้าง อำานาจหน้าที่กรุงเทพมหานคร (ประชาชน 
กลุ่ม องค์กร ชุมชน)

๘) โครงการจัดทำาร่างแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร

๙) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนา
กรุงเทพมหานครและการบริหารแผนแนวใหม่

๑๐) โครงการจดัทำาแผนบรูณาการทีเ่ชือ่มโยงกบัแผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี
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๑๑) โครงการประสานความร่วมมือในการปฎิบัติงาน 
เชิงยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร

๑๒) โครงการส ่งเสริมการจัดทำาแผนปฏิบัติราชการ 
ของหน่วยงาน

๑๓) โครงการจัดทำาแผนเฉพาะด้าน
๑๔) โครงการจัดทำาแผนพัฒนาพื้นที่ / ระดับกลุ่มเขต
๑๕) โครงการวางแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที ่/ กลุ่มเขต
๑๖) โครงการจัดทำาแผนพัฒนาระดับชุมชน
๑๗) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบูรณาการแผนงาน แผนเงิน

และการหารายได้ ของกรุงเทพมหานคร
๑๘) จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อบูรณาการแผนงาน 

แผนเงิน และการหารายได้ ของกรุงเทพมหานคร
๑๙) จัดประชุมคณะกรรมการ ของสำานักยุทธศาสตร์ฯ  

จัดลำาดับความสำาคัญของโครงการ ตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี เพ่ือบรรจใุนแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจำาปี และขอจัดสรร 
งบประมาณรายปี

๒๐) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดทำา
และบริหารแผน

๒๑) โครงการฝึกอบรมการวางแผนพฒันาเขตสู่ความน่าอยู่
อย่างยั่งยืน

๒๒) ปรับปรุงโครงสร้างสำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
๒๓) สร้างยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานเชิงรุก
๒๔) โครงการจัดทำาระบบประเมินผลของกรุงเทพมหานคร 

111แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
แบ่งตามภารกิจของหน่วยงาน (สำ นัก)



๒๕) โครงการจัดทำาฐานข้อมูลรายด้านเพื่อการประเมินผล 
๒๖) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดทำารายงาน 

การปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร
๒๗) โครงการประเมินผลโครงการขนาดใหญ่
๒๘) โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกรุงเทพมหานคร
๒๙) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร
๓๐) โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย
๓๑) โครงการพัฒนาระบบ BMA Private Cloud 

Computing
๓๒) โครงการ One Smart Card System for Every 

Service

๑๗. ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร
 สำานักงาน กก. มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบราชการมหานคร บุคลากร
ที่มีคุณภาพมีความสมดุลระหว่างการทำางานและคุณภาพชีวิตเพ่ือให้
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและมีศักยภาพสูง โดยมี
ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๕.๔ กำรเมืองสีขำว
เป้าประสงค์ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริต
ของหน่วยงานและข้าราชการ กทม.

(ตัวช้ีวัด) ร้อยละของความเชือ่ม่ันของประชาชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐
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เป้าประสงค์ ๕.๔.๒ ประชาชน มีความเชื่อมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริต
ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

(ตัวช้ีวัด) ร้อยละของความเชือ่ม่ันของประชาชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศำสตร์ย่อย : ๗.๓ กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
เป้าประสงค์ท่ี ๗.๓.๑ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการในแต่ละสายงาน 
ให้สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย

(ตัวชี้วัด) ร้อยละความสำาเร็จในการปฏิบัติงาน ตามแผน
ปฏบิตัริาชการกรุงเทพมหานครประจำาปี ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒ ยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
(ตัวช้ีวัด) ระดับความเชื่อม่ันของบุคลากรที่มีต่อการบริหาร

งานตามหลักธรรมาภิบาลของกรุงเทพมหานคร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

(ตัวช้ีวัด) จำานวนบุคลากรที่กระทำาผิดและถูกดำาเนินการ 
ทางวินัยลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี  
เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๓ พัฒนากลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง และดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ 

(ตัวชี้วัด) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
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(ตัวช้ีวัด) ร้อยละของความผูกพันของบุคลากร ที่มีต่อ
กรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

เป้าประสงค์ท่ี ๗.๓.๔ ส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะ และสร้าง 
ความผาสุกของบุคลากร

(ตัวช้ีวัด) ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการทำางาน 
ตามเกณฑ์องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace 
Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

มาตรการ / โครงการส�าคัญ
๑) โครงการศึกษาทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะหลัก
๒) โครงการศึกษาทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะประจำา

สายงาน (ครบทุกสายงาน) 
๓) โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก และ

สมรรถนะประจำากลุม่งานตามความจำาเป็นและเหมาะสม 
๔) โครงการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการรบับรกิาร

จากผู้รับบริการที่มีความหลากหลาย 
๕) โครงการจัดทำามาตรฐานจริยธรรม ข้อบังคับ จรรยา 

และวินัยข้าราชการของบุคลากรกรุงเทพมหานคร
๖) โครงการจดัทำาหลกัเกณฑ์แนวทางการพัฒนาคณุธรรม

จริยธรรม และจรรยาบรรณในแต่ละวิชาชีพ 
๗) โครงการศึ กษาวิ จั ย จั ดทำ า ตั ว ชี้ วั ดพฤติ ก รรม 

ตามมาตรฐานจริยธรรม ข้อบังคับ จรรยา และวินัย
ข้าราชการของบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

๘) โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการลดการกระทำาผิดวินัย
ของบุคลากร    
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๙) โครงการ มหกรรมยกย่องเชิดชูผู้เป็นต้นแบบ ด้าน
คณุธรรมจริยธรรม และถ่ายทอดประสบการณ์การเป็น

 ข้าราชการ / บุคลากรที่ดี ทั้งในสำานัก / สำานักงานเขต
๑๐) โครงการจัดทำาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ของ 

สายงานหลัก 
๑๑) โครงการจัดทำาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ของ 

ทุกสายงาน 
๑๒) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา แนวทางการขยายอายุ

เกษียณ และการวางแผนทดแทนตำาแหน่ง (Succession 
Plan) 

๑๓) โครงการเช่ือมโยงฐานข้อมลูสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information 
System) กับทุกสำานกั / หน่วยงาน ในกรงุเทพมหานคร

๑๔) โครงการวางระบบการนำาเข้าข้อมูล ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๕) โครงการศึกษาวิจัยจัดทำาช่องทางความก้าวหน้า ใน
อาชีพสำาหรับผู้มีศักยภาพสูง 

๑๖) โครงการกำาหนดมาตรฐานสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ในการทำางานของกรุงเทพมหานคร 

๑๗) โครงการปรับปรุง และจัดสภาพแวดล้อมการทำางาน 
ให้เหมาะสม และสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำางาน

๑๘) โครงการศึกษารูปแบบเวลาการทำางานแบบยืดหยุ่น
๑๙) โครงการศกึษาวจิยัเพือ่เทยีบเคยีงค่าตอบแทนและสทิธิ

ประโยชน์เกื้อกูล ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
กับองค์การชั้นนำา และตลาดแรงงาน 
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๐๔
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ผู้สนับสนุนโครงการ
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายอมร กิจเชวงกุล รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร
นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร
นายพีระพงษ์  สายเชื้อ   รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นางรัชนีวรรณ  อัศวธิตานนท์ ผู้อำานวยการสำานักยุทธศาสตร์ 
  และประเมินผล
นายอภิศักดิ์ ภูริวัฒน ์ หวัหน้ากลุม่งานวิจยัและประเมนิผล 
  รกัษาการในตำาแหน่งผูอ้ำานวยการ 
  กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
นางสาวกรสุภา นิตย์วิมล หัวหน้ากลุ ่มงานยุทธศาสตร์ 
  บริหารจัดการ กองยุทธศาสตร์ 
  บริหารจัดการ

คณะที่ปรึกษาโครงการ
ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
  หัวหน้าคณะที่ปรึกษา

ทมีบรหิารโครงการ ประชาสมัพนัธ์และจดัประชมุเวทสีาธารณะ / 
ประชุมกลุ่มย่อย
ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ
รศ.ตระกูล มีชัย คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ
อ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว คณะรัฐศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์
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ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
ประกอบด้วย การจราจรและขนส่ง การโยธา การวางผังเมือง และการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ผศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
อ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาติปรีชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
ดร.อาภามาศ จันทร์เมฆา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
ดร.ทรงธรรม สุวรรณศิริกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาฯ
อ.ภูมิชาติ จันทร์เมฆา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาฯ
ดร.วีรชัย ตันพิพัฒน์ นักวิชาการอิสระ

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย  การแพทย์และสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล วทิยาลยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ  
  จุฬาฯ
รศ.ดร.รัตนา สำาโรงทอง วทิยาลยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ  
  จุฬาฯ
อ.ดร.ณัฏฐา ฐานีพานิชสกุล วทิยาลยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ  
  จุฬาฯ
น.ส.วิไล ชินเวชกิจวานิช วทิยาลยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ  
  จุฬาฯ
อ.ดร.เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม สถาบนัวจิยัสภาวะแวดล้อม จฬุาฯ
น.ส.เปรมสุดา จิ๋วนอก สถาบนัวจิยัสภาวะแวดล้อม จฬุาฯ
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ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา วัฒนธรรม และการท่องเท่ียว 
ประกอบด้วย การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี กีฬาและ
นันทนาการ และการท่องเที่ยว
ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ผศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ      คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
อ.ดร.ยศวีร์ สายฟ้า  คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
นายสุระ พิริยะสงวนพงศ์ สถาบันไทยคดีศึกษา  
   ม.ธรรมศาสตร์
นางสาวกาญจนา เหล่าโชคชัยกุล  สถาบันไทยคดีศึกษา    
   ม.ธรรมศาสตร์

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม
ประกอบด้วย การพัฒนาสังคมและชุมชน สวัสดิการสังคม และ อาชญาวิทยา
รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำานวย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
อ.ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
ประกอบด้วยเศรษฐกิจและการลงทุน
รศ.ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ
ประกอบด้วย  การวางแผนและประเมินผล  การคลังและงบประมาณ ประชาธิปไตย
และธรรมาภบิาล การบรหิารทรพัยากรบคุคล  กฎหมาย และเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร
รศ.ตระกูล  มีชัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
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อ.ดร.เอื้ออารีย์  อึ้งจะนิล  คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
อ.ดร.อาธร  เหลืองสดใส  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
อ.ดร.ภควรรณ   ปักษี  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
อ.ดร.เชษฐา  ทวีศรี  นักวิชาการอิสระ
อ.สุทัสสา  นาครทรรพ  นักวิชาการอิสระ
นายสิริวิท  อิสโร  นักวิชาการอิสระ

ทีมสนับสนุนและบริหารจัดการโครงการ
น.ส.สุนทรินทร์    บินไทสงค์  เลขานุการโครงการ
น.ส.ดารินทร์   กำาแพงเพชร  นักวิจัยผู้ช่วย
น.ส.นุชนาฏ   อินทะนาค  นักวิจัยผู้ช่วย
น.ส.ชนกพร   ดีมาก  นักวิจัยผู้ช่วย

ภายใต้โครงการจัดทำาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  
โดยความร่วมมือระหว่าง 
สำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
๑๗๓ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า  
เขตพระนครกรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท ์/ โทรสาร ๐๒-๒๒๕-๗๙๔๗
และ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๒-๒๑๘-๗๒๐๙ 
Email: bangkok2032@gmail.com
Website: www.bangkok2032.net
Facebook Page: http://www.facebook.com/bangkok2032
(ค้นหาจากคำาว่ากรุงเทพมหานคร ๒๕๗๕)
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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�ำโดย
บริษัท กิตติพรการพิมพ์ จำากัด

282/1 ซอยอ่อนนุช 35 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
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