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คํา นํา 



	 แผนการบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐	

ฉบบันี	้จดัทาํขึน้เพ่ือใชเ้ปน็แนวทางในการบรหิารราชการของกรงุเทพ-

มหานคร	ในชว่งเดอืนมนีาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	ถงึ	เดอืนมนีาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	

ซึ่งมี	 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์	 บริพัตร	 เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	

โดยมุ่งให้คณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 บุคลากรของกรุงเทพมหานคร	

ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	 เอกชน	ที่ดําเนินกิจการในพื้นที่กรุงเทพฯ	

และประชาชน	 ทุกภาคส่วน	 ได้รับทราบแนวทางและเป้าหมาย

ของการบริหารราชการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว	 เพื่อจะนําไปสู่	 การ

ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบที่สอดคล้องและเอื้ออาศัยซึ่งกันและกัน	

รวมทั้งบรรลุเป้าหมายสูงสุดของ	การพัฒนากรุงเทพฯ	ร่วมกัน	

	 แผนฉบับน้ี	มีสาระประกอบด้วย	นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	

(ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์	 บริพัตร)	 ได้แก่	 มาตรการเร่งด่วน	 ๑๐	 มาตรการ	

เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน	

และนโยบายการพฒันากรงุเทพฯ	๖	นโยบาย	ไดแ้ก	่นโยบายการพัฒนา

กรุงเทพฯ	 ให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย	 มหานครแห่งความสุข	

มหานครสีเขียว	มหานครแห่งการเรียนรู้	มหานครแห่งโอกาสของทุกคน	

และมหานครแหง่อาเซยีน		นอกจากน้ัน	ยงัไดแ้สดงแนวทางและเปา้หมาย

การดําเนินการพัฒนากรุงเทพฯ	 ตามวิสัยทัศน์ของประชาชน

เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	ระยะแรก	สู่วิสัยทัศน์	

กรุงเทพฯ	มหานครแห่งเอเชีย	ในปี	๒๕๗๕	ซึ่งเป็นภารกิจต่อเนื่องจาก

การบริหารราชการ	สมัยท่ี	๑	ของ	ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ	บริพัตร	ท่ีได้มอบให้ประชาชน

ชาวกรงุเทพมหานครรว่มกนักาํหนดทศิทางการพัฒนากรงุเทพฯ	ในระยะ	

๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๗๕)	ในฐานะเจ้าของเมืองกรุงเทพฯ	

	 สุดท้ายนี้	 หวังว่าแผนฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือให้ทุกหน่วยงาน

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	 รวมทั้งส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจและ

เอกชนทีด่าํเนนิกจิการในพืน้ทีก่รงุเทพฯ	ตลอดจนประชาชนทกุภาคสว่น	

ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลแนวทางการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร	

ระยะ	 ๔	 ปี	 ข้างหน้า	 และมีส่วนร่วมผลักดันให้การพัฒนากรุงเทพฯ	

บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และยั่งยืน	

         



สารบัญ



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 หน้า

                

บทที่ ๑ สภาพทั่วไปและการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์       

	 ๑.๑	สภาพทั่วไป	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 ๑.๒	การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์	 	 	 	 												

บทที่ ๒ การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของการพัฒนา         

	 ๒.๑	นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 	 	 	 	 	

			 ๒.๒	วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	๒๕๗๕					 	 	 	 																			

			 ๒.๓	การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 	 	 	 	 	 	 	

			 ๒.๔	แนวคิดการบริหารราชการกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ	 	 	

บทที่ ๓ แผนการดําเนินงาน                   

	 ๓.๑	การนํานโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐)		 				

	 ๓.๒	การนําแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๑	ไปสู่การปฏิบัติ	

	 ๓.๓	การนําภารกิจประจําของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ		

	 				(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐)	 	 	 	 	 	 	 	 	

บทที่ ๔ การบริหารแผนและประเมินผล       
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สำ นักยุทธศาสตร์และประเมินผล
กรุงเทพมหานคร
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กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
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สภาพทั่วไป
และการวิเคราะห์

ประเมินสถานการณ์

บทที่๑
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๑.๑
สภาพทั่วไป

	 ปี	 ๒๕๕๕	 กรุงเทพมหานคร	 มีขนาด

พื้นที่	 ๑,๕๖๘.๗๓๗	 ตารางกิโลเมตร	 มีบ้านจํานวน	

๒,๕๒๒,๘๕๕	หลงั	ประชากรตามทะเบยีนบา้นจาํนวน	

๕,๖๗๓,๕๖๐	คน		ชาย	๒,๖๙๐,๗๕๔		คน	และหญิง	

๒,๙๘๒,๘๐๖	คน	ประชากรวัยเด็ก	(อายุตํ่ากว่า	๑๕	

ปี)	จํานวน	๙๒๔,๔๑๖	คน	วัยแรงงาน	(อายุ	๑๕	-	

๕๙	ปี)	จํานวน	๓,๘๑๙,๗๔๐	คน	และผู้สูงอายุ	(อายุ	

๖๐	ปีขึ้นไป)	จํานวน	๗๖๕,๙๗๔	คน	ความหนาแน่น

ของประชากรเฉลี่ย	 ๓,๖๑๗	 คน/ตาราง-กิโลเมตร	

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	 มีความหนาแน่นมากที่สุด	 

จาํนวน	๒๖,๓๗๕	คน/ตารางกโิลเมตร	เขตหนองจอก

มีความหนาแน่นน้อยที่สุดจํานวน	๖๖๕	คน/ตาราง

กิโลเมตร	(กรุงเทพมหานคร	:	สาํนักยุทธศาสตร์และ

ประเมนิผล,	สถติ	ิ๒๕๕๕	กรงุเทพมหานคร)	หากรวม 

จํานวนประชากรแฝง	ผู้ประกอบธุรกิจและนักท่องเท่ียว	 

อาจกล่าวได้ว่ากรุงเทพฯ	 มีประชากรมากกว่า	 ๑๐	

ล้านคน		
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รูปที่ ๑.๑	จํานวนประชากรในกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๕	แยกตามอายุ

รูปที่ ๑.๒	แผนที่แสดงการแบ่งพื้นที่การปกครอง

จํา นวน (คน)

๗๖๕.๙๗๔ คน
๑๔%

๙๒๔.๔๑๖ คน
๑๗%

๓,๘๑๙.๗๔๐ คน
๘๙%

วัยเด็ก (ตํ่ากว่า ๑๕ ปี)
วัยแรงงาน (๑๕ - ๕๙ ปี)
ผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป)
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กรุงเทพมหานครแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๕๐ เขตได้แก่

 ๑) พื้นที่ชั้นใน	ประกอบด้วย	เขตพระนคร		เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	เขตสัมพันธวงศ์		เขตปทุมวัน		

เขตบางรัก	เขตวัฒนา	เขตยานนาวา	เขตสาทร	เขตบางคอแหลม	เขตดุสิต	เขตบางซื่อ	เขตพญาไท	เขต

ราชเทว	ีเขตหว้ยขวาง	เขตคลองเตย	เขตจตจุกัร	เขตธนบรุ	ีเขตคลองสาน	เขตบางกอกนอ้ย	เขตบางกอกใหญ	่	

และ	เขตดินแดง	รวม	๒๑	เขต		

 ๒) พืน้ทีช่ัน้กลาง	ประกอบด้วย	เขตพระโขนง	เขตประเวศ	เขตบางเขน	เขตบางกะปิ	เขตลาดพร้าว	

เขตบงึกุม่		เขตบางพลัด	เขตภาษเีจริญ	เขตจอมทอง	เขตราษฎรบ์รูณะ	เขตสวนหลวง	เขตบางนา	เขตทุง่คร	ุ 

เขตบางแค	เขตวังทองหลาง	เขตคันนายาว	เขตสะพานสูง	และเขตสายไหม	รวม	๑๘	เขต	

 ๓) พ้ืนท่ีช้ันนอก	ประกอบด้วย	เขตมีนบุรี	เขตดอนเมือง	เขตหนองจอก	เขตลาดกระบัง	เขตตล่ิงชัน	

เขตหนองแขม	เขตบางขุนเทียน		เขตหลักส่ี	เขตคลองสามวา		เขตบางบอน	และเขตทวีวัฒนา	รวม	๑๑	เขต	

การจดัแบง่พ้ืนที ่๕๐ เขต ออกเป็น ๖ กลุม่เขตเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการพฒันาเมอืง ไดแ้ก ่

 ๑) กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ	ประกอบด้วย	เขตธนบุรี	เขตจอมทอง	เขตบางกอกใหญ่	เขตคลองสาน 

เขตบางกอกน้อย	เขตบางพลัด	เขตทวีวัฒนา	และ	เขตตลิ่งชัน	(๘	เขต)

 ๒) กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง	ประกอบด้วย	เขตสัมพันธวงศ์	เขตดุสิต	เขตพระนคร	เขตป้อมปราบ

ศัตรูพ่าย	เขตพญาไท	เขตราชเทวี	เขตดินแดง	เขตวังทองหลาง	และ	เขตห้วยขวาง		(๙	เขต)

 ๓) กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ประกอบด้วย	เขตภาษีเจริญ	เขตบางแค	เขตหนองแขม	เขตราษฎร์บูรณะ	 

เขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียน	และ	เขตบางบอน	(๗	เขต)

 ๔) กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก	ประกอบด้วย	เขตบึงกุ่ม	เขตบางกะปิ	เขตคันนายาว	

เขตสะพานสูง	เขตหนองจอก	เขตลาดกระบัง	เขตมีนบุรี	เขตคลองสามวา	และ	เขตประเวศ	(๙	เขต)

 ๕) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย	เขตคลองเตย	เขตบางคอแหลม	เขตปทุมวัน	เขตบางรัก	

เขตสาทร	เขตยานนาวา	เขตวัฒนา	เขตบางนา	เขตพระโขนง	และ	เขต	สวนหลวง	(๑๐	เขต)

 ๖) กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย	เขตลาดพร้าว	เขตหลักสี่	เขตจตุจักร	เขตบางซื่อ

เขตสายไหม		เขตบางเขน	และเขตดอนเมือง	(๗	เขต)
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รูปที่ ๑.๓	แผนที่แสดงการแบ่งพื้นที่ออกเป็น	๖	กลุ่มเขต

กลุ่มเขตกรุงเทพฯ กลาง
กลุ่มเขตกรุงเทพฯ ใต้
กลุ่มเขตกรุงเทพฯ เหนือ
กลุ่มเขตกรุงเทพฯ ตะวันออก
กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 
กลุ่มเขตกรุงธนใต้  

แผนที่แสดงการแบ่งกลุ่มเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
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การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

	 การบริหารราชการกรุงเทพมหานครโดยหม่อมราชวงศ์ 

สุขุมพันธ์ุ	บริพัตร	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระการดํารงตําแหน่ง 

๔	ปี	(มีนาคม	๒๕๕๖	–	มีนาคม	๒๕๖๐)	มีภารกิจตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๒๘	มาตรา	๘๙	บัญญัติ

ให้กรุงเทพมหานครมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร	

และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๑๘	 กําหนดให้ 

กรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองตามมาตรา	๑๖	 และ	๑๗	

ดังน้ี
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๑)		การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน	การสง่เสรมิและสนบัสนนุ 

			การป้องกัน	และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒)	การทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด

๓)	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔)	การรกัษาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง

๕)	การผังเมือง

๖)	การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก	ทางนํ้า	และทางระบายนํ้า	 

			การสร้างและบํารุงรักษาทางบก	และทางระบายนํ้าที่เชื่อมต่อ		 

			ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๗)	การวิศวกรรมจราจร

๘)	การขนส่ง	และการขนส่งมวลชน

๙)	การจัดให้มีและควบคุมตลาด	ท่าเทียบเรือ	ท่าข้ามและที่จอดรถ

๑๐)	การดูแลรักษาที่สาธารณะ

๑๑)	การควบคุมอาคาร

๑๒)	การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

๑๓)	การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๑๔)	การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๑๕)	การสาธารณูปโภคและก่อสร้างอื่น	ๆ

๑๖)	การสาธารณสุข	การอนามัยครอบครัว	และการรักษาพยาบาล

๑๗)	การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

๑๘)	การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

๑๙)	การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

๒๐)	การควบคุมความปลอดภัย	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการ 

				อนามัยในโรงมหรสพ	และสาธารณสถานอื่น	ๆ

๒๑)	การจัดการศึกษา

๒๒)	การสาธารณูปการ

๒๓)	การสงัคมสงเคราะห	์และการพฒันาคณุภาพชวีติเดก็	สตร	ีคนชรา 

				และผู้ด้อยโอกาส

๒๔)	การส่งเสริมการกีฬา	จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 

				ของท้องถิ่น

๒๕)	การส่งเสริมฝึก	และการประกอบอาชีพ

๒๖)	การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร	และส่งเสริมการลงทุน	และ				 

				การทํากิจกรรม	ไม่ว่าจะดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืน			 

				หรือจากสหการ

๒๗)	การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
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๒๘)	การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๒๙)	การบํารุงรักษาศิลปะ	จารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 

				และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๓๐)	การส่งเสริมประชาธิปไตย	ความเสมอภาค	 

				และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

๓๑)	สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของราษฎรในการพฒันา 

				ท้องถิ่น

๓๒)	การกําจัดมูลฝอย	สิ่งปฏิกูล	และนํ้าเสีย

๓๓)	การจัดการ	การบํารุงรักษา	และการใช้ประโยชน์ 

				จากป่าไม้	ท่ีดิน	ทรัพยากรธรรมชาติ	และส่ิงแวดล้อม

๓๔)	สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ	หรือ					 

				องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน	ในการพัฒนาท้องถ่ิน	 

				(เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง)

๓๕)	การประสานและให้ความร่วมมือในการ 

				ปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน			 

				(เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง)

๓๖)	การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่ง 

				ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน	(เพ่ือประโยชน์

				ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง)
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๓๗)	การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

๓๘)	การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม

๓๙)	การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง	ๆ

๔๐)	การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง

๔๑)	การจัดให้มีโรงพยาบาล	การรักษาพยาบาล	 

				การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๔๒)	การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

๔๓)	กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชน 

				ในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

๔๔)	จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี	 

				หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีอ่ืน	ๆ	 

				ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอํานาจหน้าที่ 

				ของผู้ว่าราชการจังหวัด	นายอําเภอ	เทศบาลนคร 

				หรือตามที่คณะรัฐมนตรี	นายกรัฐมนตรี 

				หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย					

				หรือท่ีกฎหมายระบุเป็นหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร
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รูปที่ ๑.๔	โครงสร้างการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร

แหลง่ขอ้มูล	:	การจัดโครงสรา้งการบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร	การแบง่สว่นราชการ	การกาํหนดกรอบ

อัตรากําลังและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและส่วนราชการกรุงเทพมหานคร	 และมาตรฐาน

กําหนดตําแหน่งกรุงเทพมหานคร,	กองอัตรากําลัง	สํานักงาน	ก.ก.,	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๕
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จํานวนคน (คน)
๕๐,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๐
ข้าราชการสามัญ    ข้าราชการครู    ลูกจ้างประจํา    ลูกจ้างชั่วคราว

๒๑,๙๙๘
๑๖,๐๘๖

๔๐,๙๙๕

๑๘,๒๐๖

แหล่งข้อมูล :  กองอัตรากําลัง สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
  ฝ่ายการลูกจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
  กลุ่มงานอัตรากําลังและการจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

รูปที่ ๑.๕	กรอบอัตรากําลังข้าราชการ	(สามัญและครู)	และลูกจ้าง	(ประจําและชั่วคราว)

แหล่งข้อมูล	:	สถิติ	๒๕๕๕	กรุงเทพมหานคร	(สยป.)

	 กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย	สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

สาํนกัปลดักรงุเทพมหานคร	สํานกัยุทธศาสตรแ์ละประเมนิผล	สาํนกัการแพทย	์สาํนกัอนามยั	สาํนกัการศกึษา	 

สํานักการโยธา	 สํานักการระบายนํ้า	 สํานักสิ่งแวดล้อม	 สํานักวัฒนธรรม	 กีฬาและการท่องเที่ยว 

สํานักการคลัง	สํานักเทศกิจ	สํานักพัฒนาสังคม	สํานักการจราจรและขนส่ง	สํานักผังเมือง	สํานักป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย	 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครและ	 สํานักงานเขต	 ๕๐	 สํานักงานเขต	 

และโรงเรียน		๔๓๗	แห่ง	(ปัจจุบันมีโรงเรียน	๔๓๘	แห่ง)	มีข้าราชการ	(สามัญและครู)	จํานวน	๓๗,๐๘๔	คน	

และลูกจ้าง	(ประจําและชั่วคราว)	จํานวน	๕๙,๒๐๑	คน	
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การวิเคราะห์และ
สถานการณ์

๑.๒
ประเมิน

๑.๒.๑ สถานการณ์สําคัญ
 ๑) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) 
	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ประเทศในภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (อาเซียน)	 จํานวน	 ๑๐	 

ประเทศ	จะรวมตวักนัเปน็สงัคมเดยีว	ภายใตค้ําขวัญ	 

“หนึ ่งวิสัยทัศน์	หนึ ่งเอกลักษณ์	หนึ ่งประชาคม	 

(One	Vision,	One	 Identity,	One	Community)”	 

โดยตระหนักถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกัน	 และการ 

พ่ึงพาอาศัยก ันระหว ่างประชาชน	 และประเทศ 

สมาชิกอาเซียนซึ่งมีความผูกพันกันทางภูมิศาสตร	์

มีพื้นฐาน	๓	เสาหลัก	ประกอบด้วย

๑.๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

(ASEAN Political Security Community – APSC) 

เป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาด้านอื่น	ๆ	ที่เน้น 

การรวมตัวของอาเซียนเพ่ือสร้างความม่ันใจ	เสถียรภาพ	

และสนัตภิาพ	ในภมูภิาค	เพือ่ใหป้ระชาชนในอาเซียน

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	 และปราศจากภัยคุกคาม 

ด้านการทหาร	 และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่	 เช่น	 

ปัญหายาเสพติด	และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	โดยมี 

เป้าหมาย	๓	ประการ	ได้แก่
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รูปที่ ๑.๘ แผนที่ ๑๐ ประเทศในสมาคมอาเซียน

	 ๑.๑.๑)	สร้างประชาคมให้มีค่านิยมร่วมกันในเรื่องของการเคารพความหลากหลายของแนวคิด	และ

ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง	ของนโยบายและกิจกรรมภายใต้เสาการเมืองและความมั่นคง

	 ๑.๑.๒)	 ให้อาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคง	 ในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่	 และ

ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์

	 ๑.๑.๓)	ให้อาเซียนมีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์กับประชาคมโลก	โดยอาเซียนมีบทบาท

เป็นผู้นําในภูมิภาค	 และจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาค	 นอกจากการมีเสถียรภาพทางการเมือง

ของภูมิภาคแล้ว	 ผลลัพธ์ประการสําคัญท่ีจะเกิดข้ึนจากการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน	

คือการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีกลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา

ที ่เกี ่ยวกับความมั ่นคงต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิก

กับรัฐสมาชิกด้วยกันเอง	ซึ่งจะต้องแก้ไขโดยสันติวิธี	หรือปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่	ๆ	ซึ่งประเทศใด

ประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลําพัง	 อาทิ	 การก่อการร้าย	 การลักลอบค้ายาเสพติด	 ปัญหาโจรสลัด	

และอาชญากรรมข้ามชาติ	เป็นต้น

สมาชิก	ASEAN	เดิม	๖	ประเทศ
สมาชิก	ASEAN	ใหม่	๔	ประเทศ
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๑.๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  

Community – AEC) มีวัตถุประสงค์จะทําให้ภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความม่ันคง	ม่ังค่ัง	และสามารถ 

แข่งขันกับภูมิภาคอื่น	ๆ	ได้	โดย

					 ๑.๒.๑)นมุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรี 

ของสนิคา้	การบรกิาร	การลงทนุ	เงนิทนุการพฒันา 

ทางเศรษฐกิจ	 และการลดปัญหาความยากจน 

และความเหลื่อมลํ้าทางสังคมภายในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓

					 ๑.๒.๒)นมุ่งท่ีจะจัดต้ังให้อาเซียนเป็นตลาดเดียว 

และเป็นฐานการผลิตโดยจะริเร่ิมกลไกและมาตรการใหม่	ๆ 	 

ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว

	 ๑.๒.๓)นให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ 

ของอาเซียน	(กัมพูชา	ลาว	พม่า	และเวียดนาม	หรือ	

CLMV)	 เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาและ 

ชว่ยใหป้ระเทศเหล่าน้ี	เขา้ร่วมในกระบวนการรวมตวั

ทางเศรษฐกิจของอาเซียน



สภาพทั่วไปและการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 15

	 ๑.๒.๔)นส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงิน

และเศรษฐกิจมหภาค	 ตลาดการเงินและตลาดเงินทุน	 

การประกันภัยและภาษีอากร	การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

และการคมนาคมกรอบความร่วมมือด้านกฎหมาย	 

การพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร	 พลังงาน	 

การท่องเที่ยวการพัฒนา	ทรัพยากรมนุษย์	โดยการ 

ยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือ

๑.๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN  

Socio - Cultural Community - ASCC)	 มีจุด 

มุ่งหมายท่ีจะทําให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

อยู่ร่วมกันในสังคมท่ีเอ้ืออาทร	ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ 

ที่ดีได้รับการพัฒนาในทุกด้าน	และมีความมั่นคง 

ทางสังคม	(Social	Security)	 โดยเน้นการส่งเสริม 

ความร่วมมือในด้านต่าง	ๆ	อาทิ

	 ๑.๓.๑)นการพัฒนาสังคม	โดยการยกระดับความเป็นอยู่ 

ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ท่ีอาศัยในถ่ินทุรกันดาร	 

และสง่เสริมการมส่ีวนรว่มอย่างแขง็ขนัของกลุม่ตา่ง	ๆ 	 

ในสังคม	

	 ๑.๓.๒)นการพัฒนาการฝึกอบรมการศึกษา 

ระดับพ้ืนฐานและสูงกว่าการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี	 การสร้างงานและการคุ ้มครอง 

ทางสังคม		

	 ๑.๓.๓)นการส่งเสริมความร่วมมือในด้าน

สาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การป้องกันและ 

ควบคุมโรคติดต่อ	 เช่น	 โรคเอดส์	 และโรคทางเดิน

หายใจเฉียบพลันรุนแรง

	 ๑.๓.๔)นการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

	 ๑.๓.๕)นการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

นักเข ียน	นักคิดและศิลปินในภูม ิภาคแผนปฏิบัต ิ

การของประชาคมสังคม	-	วัฒนธรรมอาเซียน 

เน้นการดําเนินการใน	๔	ประเด็นหลัก	คือ

	 (๑)นสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร		 

โดยเนน้การแกไ้ขปญัหาความยากจน	เสรมิสรา้งความ

เสมอภาค	และการพัฒนามนุษย์		อาทิ	การพัฒนาสตร	ี 

เด ็กและเยาวชน	 การส่งเสริมสวัสดิการสังคม	 

การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน	 การพัฒนา 

การศึกษาและสาธารณสุข	และการเสริมสร้าง 
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ความมัน่คงของมนษุย	์(Human	Security)	ในดา้นตา่ง	ๆ 	 

ซึ่งรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 

และการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ

	 (๒)นแกไ้ขผลกระทบตอ่สงัคมอนัเนือ่งมาจาก

การรวมตัวทางเศรษฐกิจโดยสร้างฐานทรัพยากร

มนุษย์ที่สามารถแข่งขันได้ดีและมีระบบการป้องกัน

ทางสงัคมทีเ่พยีงพอ	โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา 

และส่งเสริมแรงงานและเสริมสร้างความร่วมมือ	 

ในด้านอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 สวัสดิการสังคม		

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีและสาธารณสขุ	(ปญัหา

ที่มากับโลกาภิวัตน์	 เช่น	 โรคระบาด	 โรคอุบัติใหม่

และอุบัติซํ้า)

	 (๓)นส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

และการจัดการดูแลสิ่ งแวดล้อมอย่างถูกต้อง 
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โดยมีกลไกท่ีพัฒนาอย่างสมบูรณ์	สําหรับจัดการและดูแล 

สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมตลอดจนการป้องกัน 

และขจัดภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อม	

	 (๔)นเสรมิสรา้งรากฐานทีจ่ะนาํไปสูป่ระชาคม

อาเซยีนในป	ีพ.ศ.	๒๕๖๓	ซึง่จะเปน็ภมูภิาคทีป่ระชาชน 

ตระหนักถึงอัตลักษณ์	(Identity)	ร่วมกันของภูมิภาค

ท่ามกลางความหลากหลายทางด้านประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมด้วยการส่งเสริม	ความเข้าใจระหว่าง

ประชาชนในระดับและวงการต่าง	ๆ	การเรียนรู ้

ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของกันและกัน	และการ 

รับรู้ข้อมูลข่าวสารของกันและกัน	 (การส่งเสริมด้าน 

วัฒนธรรมและสารสนเทศ)
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๒) การพัฒนาในบริบทโลก
	 หลังจากการประชุม	 Rio+๒๐	ณ	นครริโอ	

เดอจาเนโร	 สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล	 เมื่อเดือน

มถุินายน	ปี	๒๕๕๕	สหประชาชาตไิดว้างกรอบแนวทาง

การพัฒนาสําหรับการเปล่ียนผ่านเป้าหมายการ

พัฒนาแห่งสหัสวรรษ	 (Millennium	 Development	

Goals	:	MDGs)	ซึง่จะส้ินสุดลงในป	ี๒๕๕๘	ไปสู่เปา้หมาย

การพฒันาทีย่ัง่ยนื	หรือ	Sustainable	Development	

Goals	 :	 SDGs	 โดยระบุให้เป็นวาระการพัฒนา

หลังจากปี		๒๕๕๘	(Post	-	๒๐๑๕	Development	

Agenda)	 ไว้ในเอกสารชื่อ	 ‘Realizing	 the	Future	

We	Want	for	All’	ซึ่งประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน

๓	ประการ	ได้แก่	สิทธิมนุษยชน	(Human	Rights)	

ความเสมอภาค	(Equality)	และความย่ังยืน	(Sustainability)

ตัวอย่างแนวทางของการขับเคลื่อนหลักการ	 ทั้ง

สามประการ	อาทิ	ในเรื่องสิทธิมนุษยชนกับบทบาท

ของภาคธุรกิจ	คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	

(HRC)	ไดเ้ผยแพรห่ลกัการแนวทางของสหประชาชาติ

ภายใตก้รอบ	“คุม้ครอง	-	เคารพ	-	เยยีวยา”	สาํหรบั

การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ	เม่ือเดือนมิถุนายน

ปี	๒๕๕๔	โดยองคก์รธุรกจิ	ในทุกขนาดและทุกประเภท

กิจการ	สามารถนําหลักการแนวทางดังกล่าวมาพิจารณา

ดําเนินการกําหนดนโยบาย	มาตรการ	และแนวทาง

การดาํเนนิงานเพือ่สง่เสรมิความรบัผดิชอบตอ่สังคม	

โดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	 ได้เป็นอย่างดี

สําหรับเร่ืองความเสมอภาคกบับทบาทของภาคธรุกจิ	

สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน	 (WBCSD)	

ไดนิ้ยามคาํวา่	“Inclusive	Business”	ขึน้ในปี	๒๕๔๘	

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน	

โดยคาํนงึถงึชมุชนในระดบัฐานราก	ดว้ยการสรา้งงาน

แก่คนในท้องถิ่นที่มีรายได้น้อย	 การมอบโอกาสให้

แก่สมาชิกชุมชนในการเป็นผู้ส่งมอบผู้จัดจําหน่าย	



สภาพทั่วไปและการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 19

ผู้ค้าปลีก	ผู้ให้บริการในห่วงโซ่ธุรกิจ	และการพัฒนา

และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ	 ตามกําลังซื้อ

ของผูบ้รโิภคในระดบัฐานราก	ใหส้ามารถเขา้ถงึสนิคา้

และบรกิารเพือ่การพฒันาคณุภาพชวิีต	ส่วนเร่ืองความ

ยั่งยืนกับบทบาทของภาคธุรกิจ	 ที่หลายองค์กรได้มี

การขับเคลือ่นมาระยะหนึง่แลว้นัน้	จากผลการรบัฟงั

ความคิดเห็นแรกเริ่ม	 ที่ถูกส่งไปยังคณะทํางาน

ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDGs)	 ของ

สหประชาชาติ	เมือ่เดอืนธนัวาคม	ป	ี๒๕๕๕	ไดเ้สนอ

ให้มีการเปลี ่ยนกรอบคิด	 การพัฒนาที ่ย ั ่งยืน

ดว้ยการคาํนงึถงึเรือ่งเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม

ให้เกิดความสมดุล	จากแบบเสาหลัก	(Pillars)	แห่ง

การพฒันาทีย่ดึเปน็ตวัแบบตัง้แตเ่มือ่	๒๐	ปทีีแ่ลว้มา

เป็นมิติ	(Dimensions)	แห่งการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน	 (SDGs)	 นับจากปี	 ๒๕๕๘	 เป็นต้นไป	

เพือ่หลกีเลีย่งการสง่เสรมิการพฒันาในแบบแยกสว่น



และเน้นให้เกิดผลของการพัฒนา	 ที ่คํานึงถึง 

ความเชือ่มโยงระหวา่งมติใินทกุระดบัของการพฒันา

(แหล่งข้อมูล	:	http://www.thaicsr.com/2013/01/

rio20-2555-53-future-we-want-193-rio20.html,	

21/12/13)

	 รายงานการพฒันาโลกประจาํป	ี๒๕๕๖	เรือ่ง

งาน	 (The	๒๐๑๓	World	Development	Report	

on	Jobs)	ได้รายงานคํากล่าวของนายจิม	ยอง	คิม  

ประธานธนาคารโลก	ทีว่า่	“งานทีด่สีามารถเปล่ียนชวีติ

คนหนึ่งคน	 และงานที่ใช่สามารถปฏิรูปทั้งสังคมได้	 

รัฐบาลจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับ	 งาน	 เป็น

ศูนย์กลาง	เพื ่อส่งเสริมความมั่งคั ่งและต่อสู ้	กับ

ความยากจน”	 นอกจากนั้นรายงานฉบับนี้ยังระบุว่า		 

แม้ว่าในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศที่มี 
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การทําเกษตรกรรมและเปน็ผูป้ระกอบการอสิระทัว่ไป	 

ซ่ึงมีโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมอยู่พอประมาณ

จะมีอัตราการว่างงานคอ่นขา้งตํา่	แตใ่นประเทศเหลา่นี	้ 

คนยากจนส่วนใหญ่แม้จะมีชั่วโมงการทํางานสูง	 

แต่ก็ยังมีรายได้ไม่พอเพียง	อีกท้ังการละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 

ก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไป	 ดังนั้น	 จึงไม่ใช่แต่เพียงจํานวน 

ของงานเท่าน้ัน	หากคุณภาพของงานก็มีความสําคัญไม่

ย่ิงหย่อนกว่ากัน	รวมท้ังได้ระบุถึงแนวทางสามข้ันตอน 

เพ่ือช่วยให้รัฐบาลสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	 

ได้แก่

	 ขั้นแรกนพื้นฐานที่แข็งแกร่งซึ่งหมายรวมถึง

ความมัน่คงดา้นเศรษฐศาสตรม์หภาค	สภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจที่เอื้ออํานวย	ทุนมนุษย์	และหลักนิติธรรม

	 ข้ันท่ีสองนนโยบายด้านแรงงานไม่ควรเป็น

อุปสรรคขัดขวางการสร้างงาน	แต่ควรต้องเอ้ือให้กลุ่มคน 

ท่ีเปราะบางท่ีสุด	สามารถเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคม 

และมีสิทธิมีเสียงแสดงความคิดเห็น

	 ขั้นที่สามนรัฐบาลควรชี้เฉพาะว่างานชนิดใด 

ท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนามากท่ีสุด	ในบริบทของประเทศ 

นั้น	 ๆ	 และกําจัดหรือชดเชยให้แก่ภาคส่วนเอกชน 

ที่เป็นผู้สร้างงานนั้น	ๆ

(แหลง่ขอ้มลู	:	http://www.worldbank.org/th/news/

press-release/2012/10/01/jobs-cornerstone-

development-says-world-development-report,	

21/12/13)	
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๑.๒.๒ สภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

	 ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ เข้าสู่สังคม 

ผู้สูงอายุ	 มีประชากรผู้สูงอายุ	 ร้อยละ	 ๑๔	 และ 

คาดวา่	ในอนาคต	๑๕	ปี	ขา้งหน้า	กรุงเทพมหานคร

จะขาดประชากรวัยแรงงาน	เนื่องจากประชากรอายุ 

ตํ่ากว่า	 ๑๕	 ปี	 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง	 

ในขณะทีป่ระชากรวยัแรงงานจากตา่งชาต	ิโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนจะหลั่งไหลเข้ามา 

ทํางานในกรุงเทพมหานครเป็นจํานวนมากอันเนื่อง

มาจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	๒๕๕๘
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จํานวนประชากรอายุตํ่ากว่า	๑๕	ปี

๘๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๐
< ๑ 	 ๑ 	 ๒ 	 ๓ 	 ๔ 	 ๕ 	 ๖ 	 ๗ 	 ๘ 	 ๙ 	 ๑ ๐ 	 ๑ ๑ 	 ๑ ๒ 	 ๑ ๓ 	 ๑ ๔

ตารางที่ ๑.๑	จํานวนประชากรในกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๕	แยกตามอายุ*

ประชากร จํานวน	(คน) ร้อยละของประชากรทั้งหมดที่แยกตามอายุ

๑.	วัยเด็ก	(ตํ่ากว่า	๑๕	ปี) ๙๒๔,๔๑๖ ๑๗

๒.	วัยแรงงาน	(๑๕	-	๕๙	ปี) ๓,๘๑๙,๗๔๐ ๖๙

๓.	ผู้สูงอายุ	(๖๐	ปีขึ้นไป) ๗๖๕,๙๗๔ ๑๔

รวม	๑-๓ ๕,๕๑๐,๑๓๐ ๑๐๐

  

*แบ่งกลุ่มอายุตามสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

แหล่งข้อมูล	:	สถิติ	๒๕๕๕	กรุงเทพมหานคร	(สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล)

รูปที่ ๑.๖	จํานวนประชากรอายุตํ่ากว่า	๑๕	ในกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๕
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ปัญหาอาชญากรรม

 สถานการณ์ดา้นความปลอดภยัเก่ียวกบัอาชญากรรมในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	โดยพจิารณาจากขอ้มลู

การรับแจ้งคดีต่าง	ๆ	ได้แก่	คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์	คดีอาญาที่น่าสนใจ	คดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย	และ

คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ	จากปี	๒๕๕๒	-	๒๕๕๔	มีจํานวนลดลง	แต่มีจํานวนเพ่ิมข้ึนในปี	๒๕๕๔	-	๒๕๕๕

รูปที่ ๑.๗ การรับแจ้งคดีต่าง	ๆ	ในกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๔๕	–	๒๕๕๕

ข้อมูลและกราฟ	จากหนังสือสถิติ	๒๕๕๕	กรุงเทพมหานคร	(สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล)

การรับแจ้งคดีต่างๆ (คดี)

27,500

25,000

22,500

20,000

17,500

15,000

12,500

10,000

7,500

5,000

2,500

0
2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555  พ.ศ.

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์         คดีอาญาที่น่าสนใจ         คดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย         คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ

20,546

17,667

10,864
9,817

12,224
12,532 12,418

14,082
12,994

10,840

6,390
7,516

6,606
7,457

7,989

8,414

7,132
6,027

5,372 5,204 4,578

3,163
3,802

1,339 1,596 1,366 1,657 1,197 1,085 962 753 539 338 567

17,691 17,901

23,643

21,400

18,451
19,151

16,957

14,192

8,464
10,384



สภาพทั่วไปและการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 25

อัตราการว่างงานของประชากรกรุงเทพมหานคร

	 ในช่วงปี	๒๕๔๖	-	๒๕๕๕	อัตราการว่างงานของประชากรกรุงเทพมหานคร	ลดลงอย่างต่อเนื่อง	

จากร้อยละ	๒.๓	ในปี	๒๕๔๖	ลดลงเหลือ	ร้อยละ	๐.๖	ในปี	๒๕๕๕

ตารางที่ ๑.๒ อัตราการว่างงานของประชากรกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๔๕	-	๒๕๕๕

หน่วย	:	ร้อยละ

พ.ศ. อัตราการว่างงาน

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ รวม

๒๕๔๖ ๒.๖ ๒.๓ ๒.๒ ๒.๒ ๒.๓

๒๕๔๗ ๑.๙ ๒.๖ ๒.๐ ๑.๘ ๒.๑

๒๕๔๘ ๒.๑ ๑.๘ ๑.๙ ๑.๔ ๑.๘

๒๕๔๙ ๑.๔ ๒.๐ ๑.๖ ๑.๑ ๑.๕

๒๕๕๐ ๑.๒ ๑.๕ ๑.๓ ๐.๙ ๑.๒

๒๕๕๑ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๓ ๑.๔ ๑.๔

๒๕๕๒ ๑.๔ ๑.๘ ๑.๒ ๑.๐ ๑.๓

๒๕๕๓ ๑.๐ ๑.๑ ๑.๑ ๐.๘ ๑.๐

๒๕๕๔ ๑.๐ ๐.๖ ๐.๙ ๐.๖ ๐.๘

๒๕๕๕ ๐.๗ ๐.๗ ๐.๗ ๐.๔ ๐.๖

ข้อมูลจากหนังสือสถิติ	๒๕๕๕	กรุงเทพมหานคร	(สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล)
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การ เจ็ บป่ วยของประชากรใน โรงพยาบาลสั งกัด
กรุงเทพมหานคร

	 ผูป้ว่ยนอกและผูป้ว่ยในทีไ่ดร้บัการรกัษาในโรงพยาบาลในสงักดั

สํานักการแพทย์กรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีงบประมาณ	๒๕๕๒	-	๒๕๕๕	

โดยเฉลี่ย	 มีผู้ป่วยนอกปีละ	 ๓,๑๖๖,๐๒๒	 ราย	 ผู้ป่วยนอกลดลงจาก 

จํานวน	๓,๔๐๙,๑๖๘	ราย	ในปี	๒๕๕๓	เป็น	๓,๐๒๕,๓๐๙	รายในปี	

๒๕๕๕	และมีผู้ป่วยในเฉลี่ยจํานวนปีละ	๑๑๐,๔๒๖	คน	ผู้ป่วยในลดลง

จากจํานวน	๑๒๙,๐๔๑	คน	ในป	ี๒๕๕๓	เปน็	๙๓,๕๙๓	คน	ในป	ี๒๕๕๕	

การเก็บขนขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

	 ในชว่งป	ี๒๕๕๒	-	๒๕๕๕	กรงุเทพมหานครจดัเกบ็ขนขยะมลูฝอย 

ได้เฉลี่ยปีละ	 ๓,๓๔๑,๒๗๖	 ตัน	 โดยมีการเก็บขนมูลฝอยได้เพิ่มขึ้น	 

เป็นปริมาณ	๓,๓๗๑,๕๔๙.๔๕	ตัน	ในปี	๒๕๕๔	และ	๓,๕๖๘,๔๑๗.๙๔	

ตัน	ในปี	๒๕๕๕	

เศรษฐกิจ การคลังและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
	 กรงุเทพมหานครมผีลติภัณฑม์วลรวมในป	ี๒๕๕๔	(คา่รายปทีีไ่ด้

จากการประมวลขอ้มลูเบือ้งตน้)	๓,๓๓๑,๒๒๕	ลา้นบาท	มสีดัสว่นคนจน	

(ดา้นรายจา่ย)	จาํนวน	๗,๘๓๐	คน	โดยมเีสน้ความยากจน	(ดา้นรายจา่ย)	 

อยู่ที่	๒,๙๑๐	บาท/คน/เดือน

	 สํานักงานเขตทั้ง	๕๐	สํานักงานเขต	ได้จัดเก็บภาษีในปี	๒๕๕๕	

แบง่เปน็การจดัเกบ็ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ	จาํนวน	๙,๖๕๙,๑๙๖,๐๕๗.๒๙	

บาท	ภาษีบํารุงท้องที่	จํานวน	๑๓๒,๑๓๓,๒๘๓.๗๖	บาท	และภาษีป้าย	

จํานวน	๗๐๘,๕๙๑,๑๐๓.๙๖	บาท	

	 ในปี	๒๕๕๕	กร ุงเทพมหานคร	มีรายได ้จร ิง	จ ํานวน	 

๕๙,๕๐๒,๑๗๐,๕๖๒.๖๔	บาท	และรายจ่ายจริง	(ไม่รวมเงินกันไว้ 

เบิกเหลื่อมปี)	จํานวน	๔๔,๗๗๔,๕๓๘,๙๒๗.๓๕	บาท
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แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐28

๑.๒.๓ การประเมินสถานการณ์

	 ปัจจัยภายในองค์กรกรุง เทพมหานคร 

ทีเ่ปน็อุปสรรคตอ่การพัฒนากรงุเทพมหานคร	ไดแ้ก	่ 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลยังคงอ่อนแอ	

การบริหารเมืองกรุงเทพมหานครในเรื่องสําคัญ

ยังขาดเอกภาพ	 เช่น	 ด้านโครงสร้างพื ้นฐาน	 

การศึกษา	การสาธารณสุข	ฯลฯ	เน่ืองจากเร่ืองดังกล่าว 

ไม่ได้อยู่ในอํานาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครท้ังหมด	 

การเมืองการปกครองของไทยมีความขัดแย้ง	ขาดเสถียรภาพ 

ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของเมือง	 

การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ยังค่อนข้างมีลักษณะแยกส่วนตามภารกิจ	 ในความ 

รับผิดชอบ	ในขณะที่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนา 

ในปัจจุบันต้องการความรู้	ความสามารถ	ความร่วมมือ 

จากหลายหน่วยงาน/สาขาและการปฏิบัติงาน 

แบบบูรณาการเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาเป็นเร่ือง	ๆ	 

อย่างมีประสิทธิผล	และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีความคุ้มค่าสูงสุด	 รวมท้ังทําให้เกิดความสมดุล 

ในการพัฒนาด้านต่าง	ๆ 	สู่การพัฒนากรุงเทพมหานคร

ท่ีย่ังยืน

	 อย่างไรก็ตาม	กรุงเทพมหานครมีความได้เปรียบ 

ทางภูมิศาสตร์	 คือมีที่ตั ้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลาง 
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ซึ่งมีภัยธรรมชาติค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบ 

กบัประเทศอ่ืน	ๆ 	ในกลุม่อาเซยีน	และมคีวามโดดเดน่

ด้านการท่องเที่ยวระดับโลกอย่างต่อเนื่อง

	 อกีประการหนึง่คอืประชาชนในพืน้ท่ีกรงุเทพ

มหานครจํานวนมากมีความตื่นตัวในการปกครอง 

ในระบอบประชาธปิไตยแตย่งัขาดความรูค้วามเข้าใจ 

เก่ียวกับการดําเนินการตามสิทธิ	หน้าท่ีและความเป็นพลเมือง 

เพื่อการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมวัฒนธรรม 

แบบประชาธิปไตย	รวมท้ังยังขาดองค์ความรู้ด้านต่าง	ๆ 	 

ที่เป็นพื้นฐาน	 ของการดํารงชีวิตทั้งเพื่อปัจจุบัน

และอนาคตที่ควรมีเอกลักษณ์ของไทยอย่างเด่นชัด	 

ในขณะท่ีสามารถเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาวเอเซีย 

หรือความเป็นสากลได้อย่างเหมาะสม	 ซึ ่งจะ 

เป็นพลังที่เข้มแข็งสนับสนุนให้การพัฒนาสังคม 

เศรษฐกิจ	การเมือง	เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	 

รวมท้ังดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อมใหเ้ตบิโตไปดว้ยกนัอยา่ง 

สมดุล	ภายใต้ข้อจํากัดของทุนและการเปล่ียนแปลงต่าง	ๆ 		 

อีกทั้งเตรียมความพร้อม	 เพื่อป้องกันและรับมือ 

ภัยจากธรรมชาติ	 และภัยจากมนุษย์รูปแบบใหม ่

ท่ีอาจเกิดข้ึน
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	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 -	 ๒๕๖๐	 การบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานครจะดําเนินการภายใต้

สถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูงจากการเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ	 และการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี	๒๕๕๘	ดังนี้

	 ประการแรก	ด้านความมั่นคงปลอดภัย	เช่น	

กรุงเทพมหานครยังคงประสบปัญหาสําคัญที่ต้อง

จดัการในการดแูลรักษาความสงบเรียบร้อยของเมอืง 

ความปลอดภัยส ําหร ับประชาชนกลุ ่มต ่าง	 ๆ	 

ที่จะมีการชุมนุมในพื้นที่ต่าง	ๆ	ในกรุงเทพมหานคร	 

อันเนื่องมาจากมีความขัดแย้งทางการเมืองนําไปสู่ 

เหตุการณ์ความไม่สงบทางสังคม	 นอกจากนั ้น 

ยังต้องให้ความสําคัญในการป้องกันไม่ให้ พ้ืนที่ 

ของกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของการก่อการร้าย/ 

อาชญากรรมข้ามชาติ	ปัญหายาเสพติด	ปัญหาการค้ามนุษย์	 

อนัเนือ่งมาจากการเปดิเสรทีางเศรษฐกจิในประชาคม

อาเซียน	ปี	๒๕๕๘

	 ประการที่สอง	 ด้านภัยธรรมชาติ	 ได้แก่	

ปัญหาอุทกภัย	 แผ่นดินไหว	 และอัคคีภัย	 ซึ่งอาจมี

ปญัหารนุแรงมากขึน้อนัเนือ่งมาจากสภาพภมูอิากาศ

โลกมกีารเปลีย่นแปลง	ประกอบกบัประสทิธภิาพของ

การบริหารจัดการทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ

และกรุงเทพมหานคร

	 ประการทีส่าม	ความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ 

หลังจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนของ

ประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้๑๐	ประเทศ 

ทั้งด้านความมั่นคง	เศรษฐกิจ	และวัฒนธรรม

	 ประการท่ีส่ี	ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ

อันเนื่องมาจากความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

ในทวีปยุโรปและอเมริกา	ในขณะที่จะมีการเติบโตใน

ภูมิภาคเอเชีย

	 ประการสุดท้าย	คือความเปล่ียนแปลงของโครงสร้าง 

ทางสงัคมอนัเนือ่งมาจากกรงุเทพฯ	กา้วเขา้สูก่ารเปน็

สังคมผู้สูงอายุ	และการขาดประชากรวัยแรงงาน



	 ดังน้ัน	ในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐	กรุงเทพมหานคร 

จึงกําหนดแนวทางในการบริหารและพัฒนาตาม

นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	และแผน

พัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 ระยะที่	 ๑		 

ดังนี้

	 ๑)	การทําให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานคร

แห่งความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	 ด้วยการ	 เพิ่มการติด

ตั้งกล้อง	 CCTV	 เพิ่มการติดตั้งแสงส่องสว่าง

ลดความรุนแรงของคดีอุกฉกรรจ์และอาชญากรรม 

พืน้ฐาน	เพิม่ความปลอดภยัในพืน้ทีส่าธารณะและลด

จุดเสี่ยงอาชญากรรม	 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรม	 ยาเสพติด	 

และการก่อการร้าย	 ลดการขยายตัวและลดระดับ

ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดรักษามาตรฐาน

ความปลอดภัยในระบบขนส่งมวลชนของระบบราง 

ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอันเน่ืองมาจาก 

แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐32
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รถโดยสาร	 รถตู้	 เรือโดยสารสาธารณะ	 นําเอาเทคโนโลยีมาช่วย 

เพื่อลดความสูญเสีย	ในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย	เพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 เพิ่มประสิทธิภาพ	 ในการ 

ช่วยเหลือ	 และบรรเทาความเดือดร้อน	 หลังเกิดเหตุสาธารณภัย	

สนับสนุนบุคลากรภายในองค์กร	 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น 

ในการปฏิบัติหน้าท่ี	พัฒนาเคร่ืองมือ	เคร่ืองใช้และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ให้มีความพร้อม	 และมี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากร

ด้านความปลอดภัย	กรณีเกิดเหตุภัยด้านความมัน่คง	ภัยจากธรรมชาต ิ

ตามท่ีได้รับการร้องขอ	สร้างและปรับปรุงระบบป้องกันน้ําท่วมครอบคลุมพ้ืนท่ี 

กรุงเทพมหานคร	เพ่ิมขีดความสามารถของระบบระบายน้ําในถนนสายหลัก 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลดการปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ	 ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งนํ้า 

ธรรมชาติ	 ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์และการดูแล 

ทรัพยากรนํ้าให้แก่ประชาชน	 เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง 
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และติดตามคุณภาพนํ้า	แหล่งนํ้าธรรมชาติ	ในพื้นที่ 

กรุงเทพมหานคร	 อย่างทั ่วถึง	 และครอบคลุม

ลดปริมาณมูลฝอย	 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ

การคัดแยกมูลฝอย	ที่แหล่งกําเนิด	ตามหลัก	๓	Rs	 

(Reduce	 Reuse	 and	 Recycle)	 กําจัดมูลฝอย

ด้วยการแปรรูป	 นํากลับมาใช้ประโยชน์	 ด้วยวิธี 

การที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 และเป็นมิตร	 ต่อ 

สิง่แวดลอ้ม	ลดการปลอ่ยมลพษิทางอากาศและเสียง

จากแหล่งกําเนิด	 เฝ้าระวังปริมาณมลพิษในอากาศ

และระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	 สร้างจิต 

สํานึกและความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ	 เอกชน	

และประชาชน	 ในการร่วมกันลดมลพิษทางอากาศ	

และเสียง	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	ด้าน

คุณภาพอากาศและเสียง	 ลดอุบัติภัยจากอาคาร	 ๙	

ประเภท	 ตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่

ตอ้งจดัใหม้ผีูต้รวจสอบฯ	พ.ศ.	๒๕๔๘	ออกตามความใน	

พ.ร.บ.	ควบคมุอาคาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	รวมทัง้ลดอบุตัภิยั
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จากอาคารทั่วไป	(นอกเหนือจากอาคาร	๙	ประเภท)	 

ลดอุบัติภัยจากโครงสร้างพื้นฐาน	 ที่อยู่ภายใต้ความ 

รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร	และลดอุบัติภัยจาก

จดุรอรถสาธารณะ	ทา่เทยีบเรอื	เพิม่การเขา้ถงึบรกิาร

ในการดแูลรกัษาสขุภาพชาวกรงุเทพฯ	เพือ่การปอ้งกนั	

ควบคุม	และรักษาโรคคนเมืองส่งเสริมชาวกรุงเทพฯ	 

ให้มีพฤติกรรมสร้างสุขภาพที่ดี	 เพื่อลดพฤติกรรม

เสีย่ง	ต่อการเกดิโรคคนเมอืง	พฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	เพือ่การบรหิารจดัการขอ้มลูดา้นสขุภาพ

ของกรุงเทพมหานคร	 และเพิ่มการตรวจวัดคุณภาพ

อาหารจากผู้ผลิต	ผู้จําหน่าย	และผู้บริโภค

	 ๒)	 ทําให้กรุงเทพมหานคร	 เป็นมหานคร 

แห่งความสุขมากขึ้น	 ด้วยการส่งเสริมระบบพัฒนา

สุขภาพ	 เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยห่างไกลโรค

และมีความสุขที่ได้รับบริการด้านสุขภาพใกล้บ้าน

พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะแบบบูรณาการ	ที่เชื่อม

โยงระหว่างระบบหลักและระบบรอง	 และเชื่อมโยง 
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กรุงเทพมหานครกับปริมณฑล	ดําเนินการให้ประชาชน 

มีความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเลือกใช้ 

ขนส่งมวลชนทางราง	รถโดยสาร	เรือ	และรถจักรยาน 

มากย่ิงข้ึน	 รวมท้ังส่งเสริมการสัญจรทางเท้า	 และ

นําเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมการจราจรให้คล่องตัว 

ตลอดจนดําเนินการให้คนกรุงเทพฯ	เลิกใช้รถยนต์ส่วนตัว 

และหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ	มากข้ึน

	 ๓)	ทาํใหก้รงุเทพมหานครเปน็มหานครสเีขยีว

ดว้ยการเพิม่ปรมิาณของพืน้ทีส่เีขยีว	เพือ่รกัษาสภาพ

แวดล้อมที่ดี	ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ	

สร้างกรุงเทพฯ	 เมืองสะอาดและสวยงาม	 ลดการ 

กัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน	ฟื้นฟูสภาพ 

ป่าชายเลน	ที่ได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะ

ของนํ้าทะเล	 ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์	 และคุ้มครอง

และอนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสภาพแวดล้อมท่ีดีของเมือง

	 ๔)	ทําให้กรุงเทพมหานคร	เป็นมหานคร

แห่งการเรียนรู้	ด้วยการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู ้

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	พร้อมทั้งส่งเสริมเด็ก 

และเยาวชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ	ให้เข้าศึกษาระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๒	ปี	ครอบคลุมใน

ทุกเขตพื้นที่	 พัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต	 จัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ	ในโรงเรียนสังกัด	กทม.	ส่งเสริมให้

นกัเรยีนในสงักดั	กทม.	มผีลทดสอบระดบัชาตสิงูกวา่

คะแนนเฉลี ่ยระดับประเทศใน	๕	รายวิชา		ได้แก	่	

วชิาภาษาไทย	วชิาคณติศาสตร	์วชิาวทิยาศาสตร	์วชิา

สงัคมศกึษา	และวชิาภาษาองักฤษ	สรา้งโอกาส/พื้นที	่

ให้เกิดการแสดงตัว	 ของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 

สูส่งัคมสาธารณะ	ในหลากหลายรปูแบบและชอ่งทาง	

จดักจิกรรม	เพ่ือการเรียนรู้วฒันธรรมเมืองกรุงเทพฯ	 



ในรปูแบบตา่ง	ๆ 	พฒันาฐานขอ้มลูเพือ่การดาํเนนิงาน 

ด้านวัฒนธรรม	 และวางแนวทางสนับสนุนงานและ

แผนด้านวัฒนธรรม

	 ๕)	 ทําให้กรุงเทพมหานคร	 เป็นมหานคร 

แห่งโอกาสของทุกคน	ด้วยการสนับสนุนให้ประชาชน 

ทุกคนดํารงชีวิตตามความต้องการท่ีเหมาะสม	ส่งเสริม 

การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถและความสนใจ

ทางดา้นดนตร	ีและการกฬีาของคนรุน่ใหม	่สนบัสนุน

ให้ผู้สูงอายุและคนพิการ	 สามารถเข้าถึงสวัสดิการ	

สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก	 ได้อย่าง

ทั่วถึง	ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและผู้ที่อยู่ในภาค 

เศรษฐกิจนอกระบบ	 มีโอกาสในการประกอบอาชีพ 

และมีรายได้ที ่มั ่นคง	รวมทั้งได้รับสวัสดิการจาก 

การทํางาน	 พัฒนาฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาส 

ทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ	อย่างต่อเนื่อง
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	 ๖)	 ทําให้กรุงเทพมหานคร	 เป็นมหานคร 

แห่งอาเซียน	 ด้วยการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานคร 

เป็นศูนย์กลางของอาเซียน	 หรือประตูสู่อาเซียน	

(Gateway	to	ASEAN)	ดา้นการผลติและจดัจาํหนา่ย 

ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล	 ส่งเสริม	 SMEs	 การ 

ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

	 ๗)	 ทําให้กรุงเทพมหานคร	 เป็นมหานคร 

แหง่ประชาธิปไตย	ด้วยการสร้างพลังประชาธิปไตย

ของชุมชนและพลเมือง	ที่มีความแตกต่างกันในด้าน

อาชพี	เพศ	อาย	ุระดบัรายได	้สถานภาพทางเศรษฐกจิ

สังคม	 ศาสนา	 ภาษา	 และชาติพันธุ์	 หรือมีความ 

แตกต่างกันในการรวมกลุ่ม	 ตามประเด็นความสนใจ

ด้านต่าง	ๆ 	ใหส้ามารถอยู่ร่วมกันในกรุงเทพมหานคร

ได้อย่างมีคุณค่า	 และได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงในการ

มีส่วนร่วมกําหนดอนาคตและประเมินผลการพัฒนา

ด้านต่าง	ๆ	ของเมืองกรุงเทพมหานคร

	 ๘)	 ทําให้กรุงเทพมหานคร	 เป็นมหานคร 

แหง่เศรษฐกจิและการเรยีนรู	้หรอืเปน็เมอืงหลวงของ 

เอเชยี	ดว้ยการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกจิ 

ของเมืองกรุงเทพฯ	 เพื่อให้กรุงเทพฯ	 เป็นเมืองที่มี 

ความสําคัญทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค	 และ

นานาชาติ	และนําไปสู ่การเป็นศูนย์กลางการค้า	 

การลงทนุ	การคมนาคมขนสง่	การแพทย	์การทอ่งเทีย่ว	 

และวัฒนธรรมของเอเชีย	 รวมถึงการเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้วิทยาการด้านต่าง	 ๆ	 ของภูมิภาคเอเชีย

ในปี	 ๒๕๗๕	 อาทิ	 การพัฒนาฐานข้อมูลทางด้าน

การเกษตร	 การค้าและการลงทุนพัฒนาทักษะและ

ความรู้ที่จําเป็นของผู้ประกอบการ	 และแรงงานใน

กรุงเทพมหานคร	 สนับสนุนและพัฒนาการใช้พื้นที่

ของกรุงเทพมหานครเพ่ือดําเนินการและสนับสนุน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ	อย่างมีประสิทธิภาพ	
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	 ๙)	 พัฒนาการบริหารจัดการ	 ของ 

กรุงเทพมหานคร	ด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ระบบการบรหิารจัดการ	เพือ่เพิม่ศกัยภาพขององคก์ร

กรุงเทพมหานคร	 อาทิ	 การพัฒนาบุคลากรของ

กรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

แบบมืออาชีพ	 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชน

ที่มีต่อการทํางาน	 และความซื่อสัตย์ของบุคลากร

กรงุเทพมหานคร	เพิม่ศกัยภาพโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของกรุงเทพมหานคร	 และพัฒนาระบบสารสนเทศ

ของกรุงเทพมหานคร	 เพื่อให้บริการแก่ประชาชน	 

นักท่องเท่ียว	องคก์รภาคธรุกจิและภาครฐั	รวมทัง้การ

ประเมนิและรายงานผล	การพฒันากรุงเทพมหานคร

อย่างต่อเนื่อง



การขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย
ของการพัฒนา

บทที่๒
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นโยบายของ 
ผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร 

๒.๑
	 ม.ร.ว.	สุขุมพันธุ์	บริพัตร	ได้รับเลือกตั้งเป็น 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เป็นสมัยที่	 ๒	 ดํารง 

ตาํแหนง่ในวาระ	๔	ป	ีนบัตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม	๒๕๕๖		

ถึงเดือนมีนาคม	๒๕๖๐	มีนโยบายตามที่ประกาศไว้

ในการหาเสยีงเลอืกตัง้ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร	

เมือ่วนัที	่๓	มนีาคม	๒๕๕๖		ประกอบดว้ย	มาตรการ

เร่งด่วน	 ๑๐	 มาตรการและนโยบายการพัฒนา

กรุงเทพฯ	๖	นโยบาย	ภายใต้คําขวัญ	“รักกรุงเทพฯ  

ร่วมสร้างกรุงเทพฯ”	ดังนี้

 

 ๒.๑.๑ มาตรการเร่งด่วน ๑๐ ประการ ได้แก่

๑)ดติดตั้งกล้อง	 CCTV	 ทุกถนน	 ทุกซอย	 เพิ่มอีก	

๒๐,๐๐๐	ตัว	และติดตั้งไฟส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงอีก	

๒๐,๐๐๐	ดวง

๒)ดจัดต้ังอาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

๓)ดปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า	BTS	อ่อนนุช	-	แบร่ิง	 

สะพานตากสิน	–	บางหว้า	เหลือ	๑๐	บาท	และ

รถ	BRT	เหลือ	๕	บาท

๔)ดโรงรับจํานํา	กทม.	รับจํานําดอกเบ้ีย	๑	สลึง	๕,๐๐๐	

บาท	แรก

๕)ดเพิ่มทักษะอาชีพ	เพื่อเพิ่มรายได้พร้อมสอนภาษา
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อังกฤษ	จีน	มลายู	ฟรี	๒๐๐,๐๐๐	คน

๖)ดปรับอาสาสมัครผู้แลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อน 

วัยเรียนกรุงเทพมหานครเป็นลูกจ้างชั่วคราวและ

เพิ่มเงินเดือนปริญญาตรีเป็น	๑๕,๐๐๐	บาท	ปวส.	

๑๐,๐๐๐	บาท	และปวช.	๘,๖๐๐	บาท	

๗)ดเพิ่มจุดบริการพิเศษงานทะเบียนราษฎร์ในห้าง

สรรพสินค้า	และขยายเวลาให้บริการถึง	๒๒.๐๐	น.		

๘)ดฟรี	Hi-Speed	Wi-Fi	4	MB	๕,๐๐๐	จุด

๙)ดเพ่ิมบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้างในตรอก	ซอก	ซอย

๑๐)ดเพิ่มแท็กซี่เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ	๑๐๐	คัน

 ๒.๑.๒ดนโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ ๖ 

นโยบาย มีดังนี้

๑)ดการทําให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่ง

ความปลอดภัยเพิ ่มขึ ้น	ด้วยการขยายเครือข่าย

กล้อง	 CCTV	 จํานวน	๕๐,๐๐๐	 ตัว	 โดยเชื่อมโยง

กับเครือข่ายเอกชน	 ๒๐๐,๐๐๐	 ตัว	 การติดตั้งไฟ

ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์นําร่อง	 ๑๐	 เส้นทาง

ริมคลอง	 และสถานที่เอกชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

การขยายโครงการ	“ชมุชนรว่มใจ	ระวงัภยัยาเสพตดิ”	 

ครอบคลมุทัว่กรงุเทพฯ	การจดัตัง้ศนูยบ์รหิารจดัการ
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ภัยพิบัติเร่งด่วน	(OEM)	เพื่อป้องกัน	แจ้งเตือน	ลด

ความเสียหายจากอัคคีภัย	 อุทกภัยและแผ่นดินไหว	

การเพิ่มประสิทธิภาพดับเพลิงอาคารสูง	 พร้อมชุด

ปฏิบัติการดับเพลิงขนาดเล็กสําหรับชุมชน	 และการ

สร้างเพิ่มอุโมงค์ยักษ์ระบายนํ้า	๖	แห่ง	พร้อมระบบ

ตรวจสภาพและเตือนภัยนํ้าท่วม

๒)	การทําให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่ง 

ความสุขมากขึ้น	โดยดําเนินการ

	 ๒.๑)	 ทําให้การเดินทางสะดวก	 การจราจร

คล่องตัวยิ่งขึ้น	ด้วยการเพิ่มเส้นทางรถไฟฟ้า	๕	เส้น

ทาง	 (Light	 Rail/Monorail)	 เชื่อมต่อระบบขนส่ง

มวลชนทกุประเภท	สรา้งอโุมงคล์อดใตท้างรถไฟและ

ปรับปรุงถนนจุดตัดทางแยก	 ตรอก	 ซอย	 ทางลัด	

๑๐๐	 สาย	 	 การเพิ่มทางเลือกการเดินทางด้วยเรือ

โดยสาร	เริม่ทีค่ลองภาษเีจรญิ	การเพ่ิม	๓๐	เสน้ทาง

จักรยาน	เพิ่มจักรยานให้เช่า	๑๐,๐๐๐	คัน	การเพิ่ม
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จุดจอดและจร	(Park	&	Ride)	๔	มุมเมืองและการ

ตรวจสอบสภาพจราจรที่เป็นปัจจุบันฟรี	 ด้วยระบบ	

BMA	Live	Traffic	Application

	 ๒.๒)	ทําให้ประชาชนมีสุขภาพดีมากขึ้น	ด้วย

การส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองโดย

การสร้างแรงจูงใจกรณีไม่ป่วยทั้งปีรับฟรี	๑,๐๐๐	

บาท	แถมตรวจสุขภาพฟรี	การดแูลผู้สูงอายุครบวงจร 

การยกระดับศูนย์ผู้สูงอายุใกล้บ้านการเพิ่มบริการ

สุขภาพ	๒๔	ชั่วโมง	ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ	ทุกพื้นที่

และการสร้างศูนยก์ฬีาทนัสมยัครบวงจร	๔	มมุเมอืง	

พร้อมยกระดับลานกีฬาเดิม	๒๐๐	แห่ง

๓)	ทําใหก้รุงเทพมหานครเปน็มหานครสเีขยีวดว้ยการ 

เพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก	๕,๐๐๐	ไร่	พร้อมสวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่	๑๐	แหง่	สรา้งสวนลอยนํา้แหง่แรก	สรา้ง

สวนสุนัข	 (Dog	Park)	 ๔	 มุมเมืองส่งเสริมการจัด

สวนแบบอาคารสูง	(Green	Roof)	และแนวกําแพง

อย่างต่อเนื่องเพิ่มระบบจัดการขยะที่เป็นมิตรกับ 

ส่ิงแวดล้อม	ตัง้แตจ่ดัเกบ็	ขนถา่ย	จนถงึเปล่ียนขยะให้

เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและสะอาด

สรา้งเพ่ิมโรงบาํบดันํา้เสยี	๕	แหง่	พรอ้มวางแผนขยาย

การบําบัดน้ําเสียครอบคลุมท่ัวกรุงเทพฯ	 ปรับภูมิทัศน์ 

ถนนสายหลัก	 นําสายไฟฟ้าลงดิน	 ๓	 เส้นทาง	 

ย้ายสายโทรศัพท์	-	เคเบิ้ลลงดินและสร้างห้องนํ้า

สาธารณะสะอาดครอบคลุมจุดเชื่อมต่อการเดินทาง

และพื้นที่ท่องเที่ยว

๔)	ทําให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการ 

เรียนรู้	 โดยดําเนินการให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด	

กทม.	 เรียนฟรี	 ๒๐+๑	 “อิ่มท้อง	 สมองดี	 มีวินัย	 

โตไปไม่โกง”	มีทักษะภาษาอังกฤษแข็งแรง	พร้อมรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 จัดกวดวิชาให้นักเรียน	 

ม.๓	และ	ม.	๖	ครบทกุโรงเรยีน	โดยสถาบนักวดวชิา 

ชื่อดังดําเนินการเพื่อให้มีรถ	รับ	-	ส่ง	นักเรียน
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โรงเรียน	กทม.	ในพื้นที่เดินทางไม่สะดวก	ฟรี	จัดให้

บริการหมวกกันน็อคสําหรับนักเรียนโรงเรียน	กทม.	

ส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

ในการผลติบณัฑติ	สอนหลกัสตูรตอ่เนือ่งและรว่มมอื 

กับมหาวิทยาลัยชั้นนําในต่างประเทศส่งเสริมการ

เรียนรู้ตามอัธยาศัยนอกห้องเรียน	เปิดห้องสมุดเพื่อ

การเรียนรู้มิติใหม่เพิ่มจํานวนบ้านหนังสือ	และสร้าง

ศูนย์เยาวชนมิติใหม่ส่งเสริมการอ่าน	 ติดตั้ง	 ฟรี	 

Hi-Speed	WiFi	4	MB	๕,๐๐๐	จุด	เน้นที่โรงเรียน	

ห้องสมุด	สวนสาธารณะ	และสถานที่อื ่น	ๆ	ของ

กรุงเทพมหานครและเพิ่มโรงเรียนรองรับนักเรียน

ความสามารถพิเศษ	รวมถึงเด็กออติสติก	อีก	๑๐๐	

โรงเรียน

๕)ดทําให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งโอกาส

ของทกุคน	โดยดาํเนนิการใหภ้าคประชาชนรว่มเสนอ 

ความคิดเห็นและตรวจสอบการบริหารของ	กทม.	
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ผ่านระบบ	i	-	Bangkok	ส่งเสริมความสามารถและ

ความสนใจของคนรุ่นใหม่โดยสร้างโรงเรียนดนตรี	

และโรงเรียนกีฬาเปิดศูนย์กีฬามิติใหม่และ	Extreme	

Sport	๔	มุมเมืองเปิดพื้นที่สร้างสรรค์	สร้างตลาด 

สาํหรับคนใหม่	Young	Designer	Market	ทัง้แบบถาวร

และแบบครั้งคราว	และเปิดเว็บไซต์เพื่อคนรุ่นใหม	่ 

ขยายช่องทางส่ือสารงานสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้

ทุกคนทุกกลุ่มได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน	ฝึกอาชีพ	

เรียนคอมพิวเตอร์	ภาษาอังกฤษ	จีน	และมลายู	ฟรี	

และขยายปริมาณและมูลค่าเศรษฐกิจภาคกลางคืน	

เช่น	การขนส่งและกระจายสินค้าและการท่องเที่ยว

๖)ดทาํใหก้รุงเทพมหานครเปน็มหานครแหง่อาเซยีน 

ด้วยการเปิดโอกาสและส่งเสริมอาชีพ	 ในการผลิต 

และจาํหนา่ยผลติภณัฑอ์าหารฮาลาล	เพิม่และพัฒนา 

แหล่งท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม	 และเชิงอนุรักษ ์

ทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี	จัดตั้งศูนย์กลาง	การ

แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน	 จัดตั้งสภา

มหานครอาเซยีน	สง่เสรมิความรว่มมอืและแลกเปลีย่น 

ความรู้ระหว่าง	กทม.	และองค์กรในอาเซียนจัดตั้ง 

ศูนย์ส่งเสริม	SMEs	อาเซียน	และจัดทํา	BMA	

SMEs	ASEAN	Data	Bank	 ร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐ	

มหาวิทยาลัย	 และเอกชน	 เพื่อให้กรุงเทพฯ	 เป็น

ศูนย์กลางการบริการด้านการแพทย์และการท่องเท่ียว	

เพือ่สขุภาพของอาเซยีนและของโลกจดัทาํแผนที่	ปา้ย

บอกทาง	 ป้ายรถประจําทาง	 และจุดให้ข้อมูล	 เป็น

ภาษาอังกฤษ	 ทั่วกรุงเทพฯ	 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ

ประชาชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วใหส้ือ่สารภาษา

อังกฤษได้และให้บริการที่ประทับใจ	 อาทิ	 คนขับรถ

แท็กซี่และรถโดยสารสาธารณะ
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วิสัยทัศน์
กรุงเทพฯ
๒๕๗๕

๒.๒  วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ : กรุงเทพฯ 
มหานครแห่งเอเชีย (Bangkok : Vibrant of Asia)
เกิดจากความคิดเห็นและฉันทามติของประชาชน 

ชาวกรงุเทพฯ	ทกุภาคส่วนมากกวา่	๓,๐๐๐	คน	รว่มกนั 

กาํหนดทศิทางการพัฒนากรงุเทพฯ	ในระยะเวลา	๒๐	ป ี

ข้างหน้า	คือในระยะเวลา	๒๐	ปีข้างหน้า	กรุงเทพมหานคร 

ของเราจะกา้วขึน้เปน็	“มหานครแหง่เอเชยี”	กรงุเทพฯ	 

จะเปน็เมอืงหลวงของเอเชยี	จะเปน็พลงัสาํคญั	ในการ 

ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ	 สังคม	 ในภูมิภาคอาเซียน 

และในทวีปเอเชีย	เราจะทําให้	“คนท่ัวโลก	เม่ือนึกถึง 

ทวีปเอเชีย	จะนึกถึงเมืองกรุงเทพฯ	ของเรา	ในฐานะ

เป็นเมืองชั้นนํา	ในด้านเศรษฐกิจภาคบริการ	ความ

ปลอดภัย	ความสวยงาม	สะดวกสบาย	น่าอยู่	และ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ในขณะเดียวกัน	 เมือง

กรุงเทพฯ	 มีเอกลักษณ์เฉพาะในด้านความเรียบง่าย	

มีเสน่ห์	และมีชีวิตชีวา”	ดังนี้

  



การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของการพัฒนา 49

๒.๒.๑	 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครปลอดภัยคือ

การทําให้เมืองกรงุเทพฯ	เปน็เมอืงทีม่คีวามปลอดภยั	

(Safety	City)	ภายในระยะเวลา	๕	-	๑๐	ปี	ข้างหน้า	

ด้วยการทําให้เมืองกรุงเทพฯ	 สามารถรับมือกับ 

ภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ	 และภัยที่เกิดจากมนุษย์

สร้างขึ้น		โดยทุกพื้นที่ต่าง	ๆ	ในกรุงเทพมหานครมี

แหลง่นํา้ทีม่คีณุภาพและไม่มีมลภาวะท่ีทําลายสขุภาพ	

มีระบบสุขาภิบาลที่ได้คุณภาพมาตรฐาน	 นอกจากนี้	 

กรงุเทพฯ	ตอ้งปลอดจากภยัอาชญากรรม	ยาเสพตดิ	 

ภัยการก่อการร้าย	และอุบัติภัยทั้งหลาย	มีระบบ

การเฝ้าระวังที ่เข้มงวด	 และมีมาตรการ	 รักษา 

ความปลอดภัยรูปแบบใหม่	ๆ 	ที่เอื้อให้ชาวกรุงเทพฯ	 

สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข	 ทั้งภายในอาคาร 

บ้านเรือน	สถานที่ทํางาน	บนท้องถนน	ตลอดจน 

พ้ืนท่ีสาธารณะต่าง	ๆ 		ส่วนในด้านสุขภาวะ	ชาวกรุงเทพฯ 

ต้องได้บริโภคอาหารที ่ปลอดภัย	ถูกสุขลักษณะ	 
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มีการส่งเสริมสุขภาพ	 ที่ทําให้ผู ้คนทุกช่วงวัย 

ที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ	 มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง	 

ปราศจาก	“โรคคนเมอืง”	ตลอดจนมภีมูคิุม้กนัในการ

ต้านทานโรคอุบัติใหม่	ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	เช่น

เดียวกับ	 ด้านการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ	

เมืองกรุงเทพฯ	 จะมีระบบบริหารจัดการภัยพิบัติที่มี

ประสิทธิภาพ	มีการวางแผนบริหารความเสี่ยง	และ

มาตรการป้องกัน/รองรับ	 เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติที่ 

ทันท่วงที	รวมถึงมีระบบสาธารณูปโภคสํารอง	ท่ีสามารถ 

รองรับวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ	หากจําเป็นต้องอยู่

ร่วมกับภัยพิบัติในลักษณะต่าง	ๆ		

	 ๒.๒.๒	กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว

สะดวกสบาย	คือการทําให้เมืองกรุงเทพฯ	เป็นเมือง 

ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี	ร่มรื่น	ด้วยสีเขียวของแมกไม้ 

นานาพันธ์ุ	กระจายอยู่ท่ัวทุกพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร

ภายในระยะเวลา	๕	-	๑๐	ปขีา้งหนา้	โดยมกีารปรับปรงุ

และสรา้งพืน้ทีส่าธารณะในรปูแบบของสวน	หรอือืน่	ๆ 	
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เพิม่ขึน้	สาํหรบัการพักผ่อนและรองรับการทํากิจกรรม

ร่วมกันของคนในครอบครัว	และกิจกรรมภายในชุมชน	 

และในอนาคตอันใกล้	ชาวกรุงเทพฯ	จะต้องเปลีย่น 

รูปแบบการใช้ชีวิต	 ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น 

โดยตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อม	 และมี

จิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม	 (Green	 Public	 

Consciousness)	สําหรับอาคาร	สิ่งปลูกสร้าง	และ

ระบบขนสง่มวลชนตา่ง	ๆ 	จะตอ้งมุง่สนองแนวคดิเรือ่ง

การใช้พลังงานที่สะอาด	และประหยัด	ชาวกรุงเทพฯ	

ตอ้งมีโอกาสท่ีหลากหลาย	ในการเดนิทางและเลอืกใช้

บรกิารขนสง่สาธารณะทีส่ะดวก	และคลอ่งตวั	ในขณะ

เดียวกัน	กรุงเทพฯ	ตอ้งเปน็มหานครสวยงามทีใ่คร	ๆ 	ก็ 

สามารถช่ืนชมภูมิสถาปัตย์ต่าง	 ๆ	 รายรอบกรุงเทพฯ	

ได้	โดยปราศจากสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์รกรุงรัง 

ทีเ่คยบดบงัทศันยีภาพ	เพือ่ใหเ้กดิเมอืงทีม่คีวามนา่อยู่

อย่างยั่งยืนสําหรับทุกชีวิต	

	 ๒.๒.๓	กรุงเทพมหานครเปน็มหานครสาํหรบั

ทุกคน	คือ	ในระยะเวลา	๕	-	๑๐	ปีข้างหน้า	จะทํา

ให้เมืองกรุงเทพฯ	เป็นเมืองที่เปิดกว้างสําหรับคน 

ทกุอาชพี	ทกุเพศ	ทกุวยั	ทกุชาตพัินธุ	์รวมถงึผูด้อ้ยโอกาส 

ผู้พิการ	และผู้สูงอายุในการเข้ามาใช้ชีวิต	ศึกษาเรียนรู้	 

และแสวงโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจ	โดยมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกต่าง	ๆ 	ที่เป็นบริการสาธารณะรองรับ	

ไม่ว่าจะเป็นถนน	ทางเดิน	พื้นที่สาธารณะ	สัญญาณ

จราจร	ระบบขนสง่มวลชน	อาคารสิง่กอ่สรา้งต่าง	ๆ 	

รวมทัง้ทีพั่กอาศยั	ทีเ่อือ้ใหค้นทกุคนสามารถใชช้วีติใน

กรงุเทพฯ	ไดอ้ยา่งเปน็สขุ	โดยเปดิกวา้งสาํหรบัสงัคม

แบบพหุวัฒนธรรม	 และคงไว้ซึ่งสิทธิความเท่าเทียม 

ในการเข้าถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐาน	โอกาส	และสวัสดิการต่าง	ๆ 	 

ของรัฐ		

	 ๒.๒.๔	กรงุเทพมหานครเปน็มหานครกะทดัรดั 

คอื	ในระยะเวลา	๑๕	-	๒๐	ปขีา้งหน้า	เมอืงกรงุเทพฯ	

จะมิใช่เมืองที่ผูกขาดความเจริญแต่เพียงแห่งเดียว

อีกต่อไป	 แต่จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผังเมือง	 

สภาพทั่วไปและการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 51
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จากเมอืงโตเดีย่ว	รวมศนูย์	ไปเปน็	“มหานครกะทดัรดั	

และกระจายตวั”	เมืองกรุงเทพฯ	ในอนาคต	ควรจะมกีาร

บริหารจัดการในรูปแบบเมืองมหานคร	 ในที่นี้เรียก

พื้นที่กลุ่มเมืองมหานคร	ที่ใหญ่กว่าเมืองกรุงเทพฯ	 

ในปจัจบุนั	วา่	“มหานครกรงุเทพฯ”	(Greater	Bangkok	 

Region)	ซึง่ประกอบไปดว้ยเมอืงขนาดเลก็	กะทดัรดั	

จํานวนหลายเมือง	ทั้งในกรุงเทพฯ	และในจังหวัด 

ใกล้เคียงกัน		เชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน	เชื่อม

ตอ่กนั	โดยรถไฟฟา้ทนัสมยั	เดนิทางไมเ่กนิ	๑	ชัว่โมง	 

ในขณะท่ี	แต่ละเมืองมีฐานเศรษฐกิจ	การจ้างงาน	ทีพ่กั

อาศยั	โรงเรยีน	โรงพยาบาล	ยา่นการคา้อยา่งครบครนั 

ในตัวเอง	และมีระบบการบริหารจัดการของตนเอง

	 ๒.๒.๕	กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่ง 

ประชาธิปไตยคือเมืองกรุงเทพฯ	จะเป็นมหานครที่มี 

การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ	ด้วยพลังประชาธิปไตย 

ของชุมชน	 และพลเมืองประชาชนกลุ่มต่าง	 ๆ	 ที่ 
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ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในด้านอาชีพ	เพศ	อาย	ุ

ระดับรายได้	สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม	ศาสนา	

ภาษา	และชาติพันธุ์	หรือมีความแตกต่างกันในการ

รวมกลุ่มตามประเด็นความสนใจด้านต่าง	 ๆ	 ก็ตาม	 

แต่ทว่า	 จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในกรุงเทพฯ	 ได้ 

อย่างมีคุณค่า	 และได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง	 ในการ 

เข้ามีส่วนร่วมกําหนดอนาคต	 ของเมืองกรุงเทพฯ	 

ภายในระยะเวลา	๑๕	-	๒๐	ปีข้างหน้า

	 ๒.๒.๖	กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่ง

เศรษฐกจิและการเรียนรู้	คอืการทาํใหเ้มืองกรงุเทพฯ 

ก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ	 ที่เรียกว่า	 “เมือง

หลวงของเอเชีย”	ในระยะเวลา	๒๐	ปีข้างหน้า	ด้วย

การพัฒนาให้กรุงเทพฯ	 เป็นศูนย์กลางการค้า	 การ

ลงทนุ	การคมนาคมขนสง่	การแพทย	์การทอ่งเทีย่ว	

และวัฒนธรรมของเอเชีย	 รวมถึงการเป็นศูนย์กลาง 

การเรียนรู้วิทยาการด้านต่าง	ๆ	ของภูมิภาค	เมือง 

กรุงเทพฯ	 จะก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจ 

และการเรียนรู้ได้นั้น	 ในเบื้องต้น	กรุงเทพมหานคร 

และหน่วยงานภาครัฐในระดับชาติ	องค์กรภาคธุรกิจ	 

และประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร	 จะต้องร่วมกัน 

สร้างบ้านแปงเมือง	ทําให้กรุงเทพฯ	เป็นมหานคร 

ท่ีปลอดภัย	 อีกทั้งเป็นมหานครสีเขียว	 สะดวกสบาย		 

กะทัดรัด	 เป็นมหานครที่ให้โอกาสแก่คนกรุงเทพฯ	 

ทุกกลุ่มทุกชนช้ัน	อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค	และสมานฉันท์	 

และเป็นมหานครแหง่ประชาธิปไตย	ให้เป็นผลสําเร็จ 

เป็นท่ีประจักษ์ชัดเจนในระดับหน่ึงเสียก่อน	เพราะส่ิง 

เหล่านี้คือเงื ่อนไขพื้นฐาน	ของการก้าวสู่การเป็น

มหานครแหง่เศรษฐกจิ	ในระดบัแนวหนา้ของภมูภิาค	
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การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

๒.๓ 	 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อม

และการพัฒนา	(The	United	Nations	Conference	

on	Environment	and	Development	:	UNCED)	ได้

ให้ความหมายของการพัฒนาอย่างย่ังยืน	(Sustainable	

Development)	ว่า	“การพัฒนาอย่างยั่งยืนหมายถึง

การพัฒนาที่สนองตอบต่อความต้องการของคนใน

รุน่ปจัจบุนัโดยไมก่ระทบกระเทอืนความสามารถของ

คนรุ่นต่อไปในการที่จะสนองตอบความต้องการของ

ตนเอง”	(Sustainable	development	is	develop-

ment	which	meets	the	needs	of	the	present	

generation	without	compromising	theability	of	

future	generations	to	meet	their	own	needs)
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	 การประชมุสหประชาชาตเิก่ียวกับการพฒันา

อย่างยั่งยืนหรือ	Rio+๒๐	ณ	กรุงริโอ	 เดอจาเนโร	

ประเทศบราซิล	ในวันที่	๒๐	มิถุนายน	๒๕๕๕	โดย

มผู้ีนําจาก	๑๓๐	ประเทศและผูแ้ทนอกีหลายหมืน่คน

ที่เป็นผู้อํานวยการบริษัทและองค์กรพลเรือนต่าง	 ๆ	

เข้าร่วมนั้นได้เน้นประเมินความก้าวหน้าต่าง	ๆ	ของ

โลกในการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและขจัดความ

ยากจนเป้าหมายนี้ยากที่จะบรรลุได้เนื่องจากทั่วโลก

กําลังต้องรับมือกับความท้าทายนานัปการ

	 ภายใต้หวัขอ้	อนาคตทีเ่ราตอ้งการ	ทีป่ระชมุ 

ริโอ+๒๐	 ครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สําคัญ

ที่สุดในศตวรรษที่	 ๒๑	 โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้อง 

เเสวงหาความเหน็พอ้งกนัในหลายปญัหา	โดยเฉพาะ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนหลังปี	๒๕๕๘	ซึ่งเป็นปีที่ต้อง

เสร็จสิ้นการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาแห่ง

สหสัวรรษ	(Millennium	Development	Goals)	บรรดา

นักวิเคราะห์ได้แสดงความเห็นว่า	การที่ที่ประชุม 

ริโอ+๒๐	ได้เน้นความสนใจในปัญหาต่าง	ๆ 	ดังกล่าว

ก็เพราะว่าขณะนี้โลกกําลังเผชิญกับอุปสรรคความ

ท้าทายที่ร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นอัตราประชากรที่ใช้เงิน

เลีย้งชพีตอ่วนัเพยีง	๑.๒๕	เหรยีญสหรฐัหรอืนอ้ยกวา่

มีมากถงึ	๑.๔	พันล้านคนในจาํนวนประชากรท้ังหมด	

๗	พันลา้นคน	มผีูท้ีต่อ้งอดอยากเกอืบ	๑	พันลา้นคน

ต่อวัน	 รวมไปถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นับวัน

ยิ่งเพิ่มมากขึ้น	ส่วนพืชและสัตว์กว่า	๑	ใน	๓	อาจจะ 

สูญพันธ์ุถ้าประชาคมโลกไม่สามารถควบคุมปัญหา
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ความเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศได	้และมนษุย์

โลกก็จะต้องมีการใช้จ่ายอย่างมหาศาลในอนาคต

ให้แก่ความยากจนความไม่สงบและโลกที่เสื่อมโทรม 

ถ้าไม่สามารถแก้ไขความท้าทายที่สําคัญในปัจจุบัน	

ดว้ยเหตนุี	้บรรดาผูแ้ทนทีเ่ขา้รว่มการประชมุรโิอ+๒๐	

จึงพยายามแสวงหามาตรการต่าง	ๆ	เพื่อมุ่งส่งเสริม

เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมกับการแก้ปัญหาความยากจน	

หลีกเลี่ยงการทําลายระบบนิเวศทางทะเล	 เพิ่มการ

ใชแ้หลง่พลงังานหมนุเวยีนเพ่ือลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืน

กระจกนอกจากนี้ทุกประเทศจะต้องทําการบริหาร

ป่าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้ถึงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๗๓	

สามารถลดปญัหาการทาํลายปา่ในทัว่โลกไดค้รึง่หนึง่ 

และเลี่ยงการเสียเงินประมาณ	 ๔	 หมื่นล้านเหรียญ

สหรัฐเพื่อชดเชยความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศคาดว่าทุกประเทศยังต้องผ่าน

ความเห็นชอบเป้าหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการรักษา

ความมัน่คงดา้นอาหารการสรา้งงานทาํทีเ่ปน็มติรกบั 

สิ่งแวดล้อมการให้พันธกรณีเพิ่มยอดผลิตภัณฑ์มวล

รวมภายในประเทศพร้อมกับการคํ้าประกันในปัจจัย

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง	ๆ

	 (แหล่งข้อมูล	:	การประชุม	Rio+๒๐	โอกาส

แหง่ประวตัศิาสตร์เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน,	http://

vovworld.vn/th-TH,	21/12/13)
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แนวคิดการบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร

แบบบูรณาการ

๒.๔
	 หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจะเป็น

เจา้ภาพหลกัในการสรา้งความรว่มมอืกบัสว่นราชการ

ภาครัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 ภาคเอกชน	 องค์กรพัฒนา 

ภาคเอกชน	 และประชาชนทุกภาคส่วนครอบคลุม

พื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นพลังพื้นฐานสําคัญที่ม ี

จิตสํานึก	 “รักกรุงเทพฯ”	 และร่วมมือร่วมใจกัน 

“สร้างกรุงเทพฯ”	ด้วยการดําเนินภารกิจ/กิจกรรมต่าง	ๆ 	 

โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณท่ีมีอยู่ 

อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า	 รวมทั้งใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 การวางยุทธศาสตร์และ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	

ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาเมืองและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่การบรรลุ 

เปา้หมายทีก่าํหนดไวต้ามนโยบายของ	ม.ร.ว.สขุมุพนัธุ	์

บรพัิตร	ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร	และการบรรลุ

เปา้หมายทีก่าํหนดไวใ้นแผนพฒันากรงุเทพมหานคร
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ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๑	ในช่วงปี	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐	ได้แก่	การพัฒนากรุงเทพฯ	ให้เป็นมหานครแห่งความ

ปลอดภยั	มหานครสเีขยีวสะดวกสบาย	มหานครแหง่ความสขุ	มหานครแหง่อาเซยีน	มหานครแหง่โอกาสของ

ทกุคน	มหานครแหง่ประชาธปิไตย	มหานครกะทดัรดั	และมหานครแหง่เศรษฐกจิและการเรยีนรูซ้ึง่เปน็การ

พัฒนากรุงเทพฯ	 ทั้งด้านสังคมและกายภาพที่มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลได้แก่การมุ่งมั่นทําให้ประชาชนชาว

กรุงเทพฯ	ทุกคนมีความปลอดภัยทั้งชีวิตทรัพย์สิน	มีความสะดวกสบาย	มั่นคงผาสุก	อย่างยั่งยืนในวิถีชีวิต

แบบไทย	รวมทัง้เสรมิสรา้งศกัยภาพของเมอืงใหม้คีวามโดดเดน่กา้วไกลในเวทสีากลทัง้ในประชาคมอาเซยีน

ประชาคมเอเชีย	และประชาคมโลก	ตลอดจนมุ่งวางโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านการบริหารจัดการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยการผังเมือง	 เศรษฐกิจและการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองหลวงของเอเชียนําไปสู่อนาคตที่

เราต้องการคือกรุงเทพฯ	มีการพัฒนาสังคม	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลสู่การเป็นมหานครแห่ง

อาเซียนในปี	 ๒๕๕๙	 (Gateway	 to	 ASEAN)	 และมหานครแห่งเอเชียในปี	 ๒๕๗๕	 (Vibrant	 of	 Asia)	 

ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่โดดเด่นระดับแนวหน้า	ทั้งในประชาคมอาเซียนและภูมิภาคเอเชีย	ที่มี 

พ้ืนฐานของการพัฒนาท่ีย่ังยืนสืบไป	โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนสู่เป้าหมายของการพัฒนาในช่วงปี	๒๕๕๖	-	

๒๕๖๐	ดังรูปที่	๒.๒

รูปที่ ๒.๒	แนวคิดการบริหารราชการกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อนาคตที่เราต้องการ

กายภาพ

มหานคร

สีเขียว

มหานครสีเขียว

สะดวก สบาย

มหานคร

กะทัดรัด

มหานครแห่ง

ความปลอดภัย

มหานครแห่ง

ความปลอดภัย

มหานครแห่ง

การเรียนรู้

มหานคร

ประชาธิปไตย

มหานครแห่ง

ความสุข

มหานคร

สําหรับทุกคน

มหานครแห่ง

โอกาสของทุกคน

มหานครเศรษฐกิจ

และการเรียนรู้

มหานครแห่ง

อาเซียน

สังคม

การบริหารจัดการ

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี

การบริหารจัดการเมืองตามหลักธรรมาภิบาล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ

การบริหารแผนและประเมินผลทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ





แผนการดําเนินงาน

บทที่๓
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	 การนําภารกิจของกรุงเทพมหานครไปสู่การ

ปฏิบตัิในชว่งเดือนมนีาคม	๒๕๕๖	–	มนีาคม	๒๕๖๐	

แบ่งเป็น	๓	ประเภท	ประกอบด้วย

	 ประเภทที่	 ๑	 ภารกิจตามนโยบายของ	

ม.ร.ว.สขุมุพนัธุ	์บรพัิตร	ซึง่ไดน้าํเสนอตอ่ชาวกรงุเทพ 

มหานครในการเลอืกตัง้ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร	

เมื่อวันที่	 ๓	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 ได้แก่	 มาตรการ 

เร่งด่วน	๑๐	มาตรการ	เพื่อเน้นการแก้ไขปัญหาและ 

การบรรเทาความเดอืดรอ้นแกป่ระชาชนโดยเรง่ดว่น	 

และนโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ	 ๖	 นโยบาย	 

ภายใต้คําขวัญ	 “รักกรุงเทพฯ	 ร่วมสร้างกรุงเทพฯ”	 

ได้แก่	 การทําให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่ง

ความปลอดภัย	 มหานครแห่งความสุข	 มหานคร 

สเีขยีว	มหานครแหง่การเรยีนรู	้มหานครแหง่โอกาส

ของทุกคน	และมหานครแห่งอาเซียน
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	 ประเภทที่	 ๒	 ภารกิจของการขับเคลื่อน 

การพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ตามแผนพัฒนา

กรงุเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ป	ีระยะที	่๑	(พ.ศ.	๒๕๕๖	

-	 ๒๕๖๐)	 ซึ่งเป็นการนําวิสัยทัศน์ของประชาชน	 

“วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	๒๕๗๕”	ไปสู่การปฏิบัติ

	 ประเภทที่	 ๓	 ภารกิจประจําของกรุงเทพ 

มหานครตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ

หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร	 ซึ่งว่าราชการ

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่กํากับดูแล	 ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ดําเนินภารกิจในความรับผิดชอบ	 ให้เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	และคุณภาพ	
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การนํานโยบายของ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ไปสู่การปฏิบัติ
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

๓.๑
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๓.๑.๑ มาตรการเร่งด่วน

เป้าประสงค์ : ปัญหา/ความเดือดร้อนของชาวกรุงเทพฯ ได้รับการแก้ไข/บรรเทา โดยเร่งด่วน

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

เ พ่ิมการติดตั้งกล้อง	

CCTV

พื้นที่เสี่ยงภัย	ได้รับการ 

ติดตั้งกล้อง	CCTV	จํานวน	

๒๐,๐๐๐	ตัว

ติดตั้งกล้อง	CCTV ๑,๐๐๐.๐๐ สจส.

เพิ่มการติดตั้ง 

แสงส่องสว่าง

พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการติดตั้ง

แสงส่องสว่าง	 

จํานวน	๒๐,๐๐๐	ดวง

ติดตั้งแสงส่องสว่าง ๕๐๐.๐๐ สนย.

ลดยาเสพติดในเขต

พื้นที่กรุงเทพฯ

ชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ	 

มีอาสาสมัครชุมชน 

เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 

ครบทุกชุมชน

จัดตั้งอาสาสมัครชุมชน

เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

สนอ.

มีชุมชนร่วมระวังภัยยาเสพติด	

๑,๑๘๕	ชุมชน

โครงการ	Bangkok	

Clear	and	Care	

ชุมชนร่วมใจระวังภัย 

ยาเสพติด

สนอ.

ผลักดันให้เกิดการ

ปฏิรูปประสิทธิภาพ/

คุณภาพการให้บริการ

ของรถสาธารณะ

ร้อยละ	๑๐๐	ของความสําเร็จ 

ในการปรับลดค่าโดยสาร

รถไฟฟ้า	BTS	อ่อนนุช	-	แบร่ิง 

สะพานตากสิน	–	บางหว้า

เหลือ		๑๐	บาท	และรถ	

BRT	เหลือ	๕	บาท	ภายใน

เดือนพฤษภาคม	๒๕๕๖

สร้างแรงจูงใจ 

ดึงประชาชน	ใช้รถ

โดยสารสาธารณะ 

ด้วยการปรับลด 

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า	

BTS	และรถ	BRT

สจส.

เสริมสภาพคล่อง 

ทางเศรษฐกิจ 

แก่ประชาชน

โรงรับจํานํา	กทม.	รับจํานํา

ดอกเบี้ย	๑	สลึง	๕,๐๐๐	

บาทแรก

บรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชนที่มีราย

ได้น้อย	ด้วยการลด

ดอกเบี้ย	การรับจํานํา

สถาน 

ธนานุบาล	

กทม.
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

เพิ่มทักษะอาชีพ ประชาชนได้รับการเพิ่มทักษะ

อาชพี	พรอ้มสอนภาษาองักฤษ	

จีน	มลายู	ฟรี	๒๐๐,๐๐๐	คน

ฝกึอบรมเพิม่ทักษะอาชีพ ๒.๔๐ สพส.

เสริมสร้างบุคลากร

ของกรุงเทพมหานคร

มีความพร้อมทั้งด้าน

ศักยภาพคุณภาพชีวิต	

และความภาคภูมิใจ

เพื่อพัฒนามหานคร 

ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

อาสาสมัครผู้แลเด็ก	 

ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

กรุงเทพมหานคร	มีวุฒิการ

ศึกษาปริญญาตรี	ได้รับเงิน

เดือน	๑๕,๐๐๐	บาท	ปวส.	

๑๐,๐๐๐	บาท	และ	ปวช.	

๘,๖๐๐	บาท	

สํานักงานเขตจัดสรร 

งบประมาณค่าตอบแทน 

อาสาสมัครตามระเบียบ

กรุงเทพมหานครว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 

การสนับสนุน 

การพัฒนาชุมชน	 

พ.ศ.	๒๕๕๔	 

(ที่ปรับแก้ไข)

๘๙๘.๘๔ สพส.

อาสาสมัครผู้แลเด็ก	 

ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

เป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ของกรุงเทพมหานคร

ปรับตําแหน่ง 

อาสาสมัครผู้แลเด็ก

เป็นลูกจ้างชั่วคราว

ของกรุงเทพมหานคร

โครงการรายปี

ขยายช่องทางการ

บริการให้มีความ

หลากหลายเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพงาน

บริการที่ตอบสนอง

ความต้องการ 

ของประชาชน

กรงุเทพมหานครเปดิใหบ้รกิาร

งานทะเบียนราษฎร	ในห้าง

สรรพสนิคา้ถงึเวลา	๒๒.๐๐	น.	

จํานวน	๘	แห่ง

กรุงเทพมหานครร่วม

มือกับห้างสรรพสินค้า 

เพื่อบริการประชาชน

สปท.

เพิ่มระบบโครงข่าย 

ไร้สาย	(Free	Wi-Fi)	

เพื่อบริการประชาชน

นักท่องเที่ยว 

และนักลงทุน

กรงุเทพมหานครเปดิใหบ้รกิาร	

Hi-Speed	Wi-Fi	4	MB	ฟรี	

๕,๐๐๐	จุด

สํารวจและจัดให้บริการ	

Hi-Speed	Wi-Fi	4	MB	

แก่ประชาชน

๖๙๙.๐๐ สยป.
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

เพิ่มประสิทธิภาพ 

ด้านการบริหารจัดการ

มูลฝอย	

จํานวนเรื่องร้องเรียน 

เรื่องขยะตกค้างในชุมชน 

ลดลง

มาตรการ 

เพิ่มประสิทธิภาพ 

การเก็บขยะในชุมชน 

โดยการทําแผน	 

นัดเวลาทิ้งขยะ	 

และเพิ่มเที่ยวเก็บขน

๗๐๐.๐๐ สสล.

สร้างกรุงเทพฯ	 

เมืองสะอาด	สวยงาม

มีถังขยะ	Street	Furniture	 

ใน	๕๐	เขต	จํานวน	

๕๐,๐๐๐	ใบ

จัดหาถังขยะ	Street	

Furniture	สําหรับ						

๕๐	เขตและกําหนดจุด

รวบรวมขยะชุมชน

สสล.

จัดสาธารณูปโภคและ

สิ่งอํานวยความสะดวก

ในพื้นที่สาธารณะ

มีบริการแท็กซี่เพื่อคนพิการ

และผู้สูงอายุนําร่อง	๑๐	คัน	

และส่งเสริมเอกลงทุน	๑๐๐	คัน

โครงการรถบริการ 

ผู้พิการ	และผู้สูงอายุ 

ที่ใช้รถเข็น

๔๗๓.๖๐ สจส.
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๓.๑.๒ นโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ ๖ นโยบาย

๑) นโยบายมหานครแห่งความปลอดภัย

เป้าประสงค์ : ชาวกรุงเทพฯ มีความมั่นใจในการจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน อันเนื่องมาจากปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด อัคคีภัย และอุทกภัย

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

เพิ่มการติดตั้งกล้อง	

CCTV

พื้นที่เสี่ยงภัย	ได้รับการ

ขยายเครือข่าย	๕,๐๐๐	ตัว 

โดยเชื่อมโยงเครือข่าย

เอกชน	๒๐๐,๐๐๐	ตัว

สํารวจความจําเป็นและ

ความเหมาะสม 

ในการติดตั้ง	CCTV	 

ในพื้นที่กรุงเทพฯ

๕.๐๐ สจส.

จัดทําห้องและเชื่อมโยง

ระบบควบคุม	CCTV	ของ	 

กทม.	กับหน่วยงานอื่น 

ให้พร้อมใช้งาน 

ใน	๖	กลุ่มเขต

๓๐๐.๐๐ สจส.

จัดให้มีและฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่ประจํา	ห้อง

ควบคุมให้เพียงพอและ

พร้อมปฏิบัติงานทุกปี

๑.๐๐ สจส.

ติดตั้งกล้อง	CCTV ๙,๐๐๐.๐๐ สจส.

เพิ่มการติดตั้ง 

แสงส่องสว่าง

เส้นทางริมคลอง	และ

สถานที่เอกชน	มีการ 

ติดตั้งไฟส่องสว่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ 

นําร่อง	๑๐	เส้นทาง

ติดตั้งไฟส่องสว่าง

พลังงานแสงอาทิตย์

สนย.

พื้นที่เสี่ยงภัย	ได้รับ 

การติดตั้งแสงส่องสว่าง

จํานวน	๒๐,๐๐๐	ดวง

สํารวจความจําเป็นและ

ความเหมาะสม	ในการ 

ติดตั้งแสงส่องสว่าง 

ในพื้นที่กรุงเทพฯ

๕.๐๐ สนย.

ติดตั้งแสงส่องสว่าง ๔,๕๐๐.๐๐ สนย.
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

เพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการป้องกัน	และ 

บรรเทาสาธารณภัย

มีศูนย์บริหารจัดการ 

ภัยพิบัติเร่งด่วน	๑	แห่ง

โครงการจัดตั้ง	และ

บริหาร	ศูนย์บริหาร

จัดการภัยพิบัติเร่งด่วน	

(OEM)

สปภ.

กรุงเทพมหานคร 

มีความสามารถในการ

รับมืออัคคีภัยเพิ่มขึ้น

จัดทําแผนตรวจสอบ

ระบบอัคคีภัยในอาคาร

สูงอย่างต่อเนื่อง

สปภ.

จัดซื้อเครื่องดับไฟทุ่นนํ้า สปภ.

จัดซื้อเครื่องดับไฟแบบ

สะพายหลัง

สปภ.

จัดตั้งโรงเรียนฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่บรรเทา

สาธารณภัย

สปภ.

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

สาธารณภัย

สปภ.

สร้างและปรับปรุง	ระบบ 

ป้องกันนํ้าท่วมครอบคลุม

พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ความก้าวหน้า 

ของการก่อสร้างอุโมงค์ 

ระบายน้ําเพ่ิมข้ึน	๕	แห่ง

๑.	โครงการก่อสร้าง

อุโมงค์ระบายนํ้า 

ใต้คลองบางซื่อ	 

จากคลองลาดพร้าว	ถึง 

แม่นํ้าเจ้าพระยา

๒,๕๐๐.๐๐ สนน.

๒.	โครงการก่อสร้าง

อุโมงค์ระบายนํ้า 

บึงหนองบอน 

ลงสู่แม่นํ้าเจ้าพระยา

๕,๙๐๐.๐๐ สนน.



แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐70

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๓.ดโครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ระบายนํ้า 

คลองเปรมประชากร

จากคลองบางบัว 

ลงสู่	แม่นํ้าเจ้าพระยา

๖,๐๐๐.๐๐ สนน.

๔.ดโครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ระบายนํ้า 

คลองทวีวัฒนา 

บริเวณคอขวด

๑,๙๑๒.๙๐ สนน.

๕.ดโครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ระบายนํ้า 

คลองพระยาราชมนตรี

จากคลองภาษีเจริญ 

ถึงคลองสนามชัย

	๔๕๐๐.๐๐ สนน.

มีระบบตรวจสภาพและ

เตือนภัยนํ้าท่วม	ใช้งาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.ดจัดหาเครื่องเรดาห์ 
ตรวจอากาศ	ตรวจจับ 

กลุ่มฝนรัศมี	๒๕๐	กิโลเมตร

๒๔๘.๘๐ สนน.

๗.ดโครงการปรับปรุง
บอร์ดแสดงผลข้อมูล

ศูนย์ควบคุมระบบ 

ป้องกันนํ้าท่วม 

เพื่อการบริหารจัดการ

๑๗.๒๒ สนน.

พื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วม

กรุงเทพมหานคร 

ด้านตะวันออกลดลง

โครงการก่อสร้าง 

แนวป้องกันนํ้าท่วม 

ด้านตะวันออก 

ของกรุงเทพมหานคร

สนน.

ยกระดับถนนเป็นคันก้ันน้ํา 

เพ่ิมเติมในเขตคลองสามวา

สนน.
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

สร้างทํานบกั้นนํ้า 

ที่คลองสามวา	 

คลองสี่ตะวันออก 

คลองสามตะวันออก

คลองสองตะวันออก	

และคลองหนึ่งตะวันออก

๒๓.๒๗ สนน.

เพิ่มขีดความสามารถ 

ของระบบระบายนํ้า 

ในถนนสายหลัก

สามารถระบายนํ้า	จาก

ถนนสายหลักที่มีปัญหา

นํ้าท่วมขัง	เนื่องจาก

ฝนตก	(กรณีฝนตก

ต่อเนื่อง	๑	ชั่วโมง	มี

ปริมาณฝนไม่เกิน	๑๐๐	

มม.)	ภายใน	ปี	๒๕๗๕

ก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	

ตามแนวคลอง

สนน.

ก่อสร้างสถานีสูบนํ้า สนน.

ก่อสร้างประตูระบายนํ้า 	๔๖๓.๑๐ สนน.

สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม	ของ

ประชาชนในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

ชุมชนในเขตพื้นที่

กรุงเทพฯ	มีอาสาสมัคร

ชุมชนเฝ้าระวังภัย	ของ

ชุมชนจํานวน	 

๒๐๐	ชุมชน

จัดตั้งหน่วยบรรเทาภัย

ประจําชุมชน

สปภ.

ร่วมฝึกซ้อมการบรรเทา

สาธารณภัยในชุมชน	

โดยสถานีดับเพลิง 

ในพื้นที่	๓๕	สถานี

สปภ.
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๒) นโยบายมหานครแห่งความสุข

เป้าประสงค์ : ชาวกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ มีความสุข และสะดวก สบาย

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

เดินทางสะดวก/จราจร

คล่องตัว

พัฒนาระบบขนส่ง

สาธารณะแบบบูรณาการ 

ที่เชื่อมโยงระหว่าง

ระบบหลัก	และระบบ

รอง	และเชื่อมโยง

กรุงเทพมหานคร 

กับปริมณฑล

กรุงเทพมหานคร 

มีระบบขนส่งมวลชน

เพิ่มขึ้นได้แก่	(๑)	

รถไฟฟ้ารางเดี่ยว	 

(โมโนเรล)	๔	เส้นทาง	

(๒)	รถไฟฟ้ารางเบา	

(ไลท์เรล)	๑	เส้นทาง

๑.ดโครงการศึกษาความเหมาะสม 
ระบบขนส่งมวลชน	๓	เส้นทาง					 

คือ	โครงการไลท์เรล	สาย

บางนา	-	ท่าอากาศสุวรรณภูมิ	

โครงการโมโนเรลสายรามคําแหง	 

-	ทองหล่อ	และโครงการ 

โมโนเรลสาย	กทม.๒	-	ถนนโยธี

๔๑.๒๐ สจส.

๒.	โครงการโมโนเรล	สาย 

รามคําแหง	-	ทองหล่อ

๑๐,๑๒๐.๐๐ สจส.

๓.	โครงการโมโนเรล	สาย 

กทม.๒	-	ถนนโยธี

๙,๑๘๐.๐๐ สจส.

๔.	โครงการโมโนเรล	สาย 

จุฬา	-	สามย่าน	

๑๔.๙๙ สจส.

๕.	โครงการโมโนเรลสายสีเทา

จากแยกวัชระพล	-	ลาดพร้าว	

ดินแดง	-	สะพานพระราม	๙

๖๕.๕๐ สจส.

๖.	โครงการรถไฟฟ้าสายสีฟ้า

ช่วงดินแดงสาทร

๔๒.๕๐ สจส.

๗.	โครงการไลท์เรล	สาย

บางนา	-	ท่าอากาศสุวรรณภูมิ

๒๗,๘๙๑.๐๐ สจส.
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

มีบริการจุดจอดรถ 

แนวตั้ง	๔	มุมเมือง 

เพื่ออํานวยความสะดวก 

ในการเดินทาง 

แก่ประชาชน

จัดหาสถานที่จอดรถ 

ส่วนบุคคลในพื้นที่ใกล้เคียงกับ

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 

และรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที

สจส.

มีอุโมงค์ลอด	ใต้ทาง 

รถไฟ	เพื่อแก้ปัญหา 

จุดตัดรถไฟ 

เพิ่มขึ้น	๔	เส้นทาง

โครงการก่อสร้างทางลอดใต้ทางรถไฟ	 

๑)	ถนนบางขุนเทียน	-	ทาง

รถไฟสายวงเวียนใหญ่	-	มหาชัย	 

๒)	ถนนเทศบาลสงเคราะห์	 

(วัดเสมียนนารี)	ทางรถไฟสายเหนือ	

๓)	ถนนราชปรารภ	-	ทาง

รถไฟสายตะวันออก	 

๔)	ถนนเพชรบุรี-ทางรถไฟ

สายเชื้อเพลิง	

สนย.

ถนน	จุดตัดทางแยก	

ตรอก	ซอย	และทางลัด 

ได้รับการปรับปรุง	

๑๐๐	สาย

ปรับปรุงถนนจุดตัดทางแยก	

ตรอก	ซอย	และทางลัด	

สนย.

มีทางลอดใต้แยก

ศรีนครินทร์	๑	แห่ง

โครงการก่อสร้างทางลอด 

ใต้แยกศรีนครินทร์

สนย.

มีสะพาน	ข้ามแม่นํ้า

เจ้าพระยาเพิ่มขึ้น 

อีก	๑	แห่ง

โครงการก่อสร้างสะพาน	 

ข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยา 

บริเวณแยกเกียกกาย

๑๐,๕๐๐.๐๐ สนย.

เพิ่มและปรับปรุง

ท่าเรือ	เส้นทาง 

เดินเรือ	และพื้นที่ 

ไปยังท่าเรือ

ประชาชนมีทางเลือก

ในการเดินทางเพิ่มขึ้น

อย่างน้อย	๑	เส้นทาง

ได้แก่	เรือโดยสาร 

คลองภาษีเจริญ

ปรับปรุงท่าเรือ	 ๔๑.๕๐ สจส.
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการทดลองเดินเรือ 

ในคลองภาษีเจริญ

สจส.

เพิ่มเส้นทางจักรยาน

และสนับสนุน 

การใช้จักรยาน

เส้นทางจักรยาน	ได้รับ 

การก่อสร้าง/พัฒนา	

๓๐	เส้นทาง

โครงการส่งเสริม 

การใช้จักรยาน	ในพื้นที่ 

กรุงเทพมหานคร

๓๐.๐๐ สจส.

มีรถจักรยานให้เช่า	

๑๐,๐๐๐	คัน

โครงการส่งเสริมเอกชน 

จัดให้บริการ	เช่าจักรยาน

สจส.

ฝาท่อระบายนํ้า	ที่เป็น

อุปสรรคต่อการขับขี่ 

รถจักรยาน	จํานวน	 

๑,๒๐๓	ฝา	ได้รับการแก้ไข

ดําเนินการแก้ไขฝาท่อระบายน้ํา 

ที่เป็นอุปสรรค	ต่อการขับขี่

จักรยาน

สนน.

ส่งเสริมการสัญจร

ทางเท้า

ทางเท้าได้รับการพัฒนา

ให้มีมาตรฐานเดียวกัน	

๓๕๐	แห่ง	ต่อปี

โครงการสํารวจและปรับปรุง

ทางเท้าสําหรับประชาชนทุกคน

สนย.

ทางเท้าทางลาดสําหรับ

ผู้พิการและผู้สูงอายุ 

ที่ใช้วีลแชร์เพิ่มขึ้น 

ปีละ	๓๖๐	เส้นทาง

ปรับปรุงทางเท้า	ทางลาด 

สําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 

ที่ใช้วีลแชร์	 	

สนย.

นําเทคโนโลยี	มาช่วย

ส่งเสริมการจราจร 

ให้คล่องตัว

ประชาชนสามารถเข้าถึง 

และตรวจสอบสภาพ 

จราจรที่เป็นปัจจุบัน	

ด้วยระบบ	BMA	Live	

Traffic	Application

จัดการให้มีการรายงานสภาพ

การจราจรด้วยระบบ	BMA	

Live	Traffic	Application	 

บนสมาร์ทโฟน

สจส.

ควบคุมความเร็ว 

ของรถยนต์ 

เพื่อความปลอดภัย

พ้ืนท่ีท่ีใช้ผิวจราจรร่วมกัน 

จะรับการควบคุม

ความเร็วของรถยนต์

เพื่อความปลอดภัย	และ

ประโยชน์ของประชาชน 

จํานวน	๔	เส้นทาง

ดําเนินการควบคุมความเร็ว

รถยนต์ในพื้นที่ที่ใช้ผิวจราจร

ร่วมกัน	ในพื้นที่ที่กําหนด 

โดยประสานความร่วมมือ 

กับ	บชน.	

สจส.
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สุขภาพ

ส่งเสริมระบบพัฒนา

สุขภาพเพื่อประชาชน

ทุกกลุ่มทุกวัย 

สุขใจใกล้บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพดี 

(ไม่ป่วยทั้งปี)	เพิ่มขึ้น

โครงการไม่ป่วยทั้งปี 

รับฟรี	๑,๐๐๐	บาท	 

และตรวจสุขภาพฟรี

สนพ.

โครงการกองทุนไม่ป่วย 

เราดูแลกรุงเทพมหานคร

สนพ.

มีศูนย์บริการผู้สูงอายุ

เปิดให้บริการ	ครบทั้ง	

๕๐	เขต	โดยจะแล้วเสร็จ 

จํานวน	๒๐	เขต 

ภายใน	๔	ปี

จัดตั้ง/พัฒนา	ระบบดูแล 

ผู้สูงอายุ	ครบวงจร

สนอ.

ศูนย์ผู้สูงอายุให้บริการ

อย่างมีคุณภาพ	โดย

เปรียบเทียบกับเมือง/

มหานครในต่างประเทศ

จํานวน	๑	แห่ง

โครงการพัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุ	

(ต้นแบบ)	สู่มาตรฐานสากล

สนอ.

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	

ทั้ง	๖๘	แห่งเปิดให้

บริการรักษาโรคคนเมือง

โครงการศูนย์บริการ

สาธารณสุข	ในสังกัด

กรุงเทพมหานคร	ให้บริการ

รักษาโรคคนเมือง	

สนอ.

สตรีได้รับบริการตรวจ

มะเร็งเต้านมและมะเร็ง

ปากมดลูกในศูนย์บริการ 

สาธารณสุข 

หรือโรงพยาบาล	 

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการให้บริการ 

ตรวจ	คัดกรองมะเร็งเต้านม 

และมะเร็งปากมดลูก

ในสถานพยาบาลสังกัด

กรุงเทพมหานคร

สนพ.
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โรงเรียนและชุมชน	จัด 

ให้บริการคลินิกป้องกัน 

ของสตรี	นําร่อง	

จํานวน	๕	แห่ง	

โครงการจัดตั้งและให้บริการ

คลินิกป้องกันโรคของสตรี 

ในโรงเรียนและชุมชน

สนอ.

มีบริการส่งเสริมสุขภาพ	

๒๔	ชั่วโมงเพิ่มขึ้น	 

๑	ช่องทาง

โครงการจัดทําระบบข้อมูล

สร้างเสริมสุขภาพ	๒๔	ชั่วโมง

สนอ.

มีโรงพยาบาลสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

กระจายอยู่ใน	๔	มุมเมือง

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล

สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ให้กระจายในพื้นที่ 

ครบ	๔	มุมเมือง

สนพ.

มีศูนย์กีฬาทันสมัย 

ครบวงจร	๔	มุมเมือง	

จํานวน	๔	แห่ง

โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬา	 

๔	แห่ง	ให้เป็นศูนย์กีฬา 

ครบวงจร	๔	มุมเมือง

สวท.

ลานกีฬาเดิมได้รับการ

พัฒนาด้านมาตรฐาน/

คุณภาพ	การให้บริการ

ประชาชนจํานวน	

๒๐๐	แห่ง

โครงการพัฒนาลานกีฬา 

ของกรุงเทพมหานคร

สวท.

มีลานแอโรบิค

เพิ่มขึ้น	๑๐๐	แห่ง	 

เฉลี่ยเขตละ		๒	แห่ง

โครงการพัฒนาลานแอโรบิค

กรุงเทพมหานคร

สวท.
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ทางเท้าและทางลาด 

สําหรับผู้พิการ	และ 

ผู้สูงอายุ	ที่ใช้วีลแชร์ 

เพ่ิมข้ึน	๓๖๐	เส้นทาง/ปี

ปรับปรุงทางเท้า	และทํา 

ทางลาดสําหรับผู้พิการ	และ 

ผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์

สนย.

สัญญาณเตือนคนตาบอด 

ในการข้ามถนนเพิ่มขึ้น	

๒๒๐	จุด	ภายใน	๔	ปี

ติดตั้งสัญญาณเตือน 

คนตาบอด	ในการข้ามถนน

๒๖.๔๐ สจส.

มีลิฟต์สําหรับผู้พิการ 

บนสถานีรถไฟฟา้บทีเีอส 

ครบทุกสถานี

ติดตั้งลิฟต์สําหรับผู้พิการ 

บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

๓๖๒.๗๔ สจส.

มีห้องเรียนร่วม	สําหรับ 

นักเรียนปกติ	และ

นักเรียนพิการ	อย่าง

เหมาะสมและเพียงพอ

จัดห้องเรียนร่วม	สําหรับเด็ก

พิการและเด็กปกติ

๓.๐๒ สนศ.

นักเรียนในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร

ตั้งครรภ์ลดลง

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์

ของนักเรียนในโรงเรียน

สนอ.

มีศูนย์บริการสายด่วน

ให้คําปรึกษา	เรื่อง

ศึกษา/เพศสัมพันธ์ 

เพิ่มขึ้น	๑	แห่ง

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ 

สายด่วน	ให้คําปรึกษา	 

เรื่องเพศศึกษา

สนอ.

ศูนย์บริการช่วยเหลือ

เด็กและสตรี	ที่ถูก 

กระทํารุนแรงในสังกัด

กทม.	ทั้งหมด	ได้รับ

การพัฒนาประสิทธิภาพ

และคุณภาพ	ของการ 

ให้บริการที่มีมาตรฐาน

โครงการพัฒนาบริการ 

ในศูนย์เด็กและสตรี	ที่ถูก 

กระทํารุนแรงในสังกัด

กรุงเทพมหานคร

สพส.

ทุกโรงเรียนในสังกัด	กทม.	

จัดบริการให้ความรู้	แก่ 

ผู้ปกครองและชุมชน

เกี่ยวกับการป้องกัน

แก้ไขปัญหาใช้ 

ความรุนแรงในครอบครัว

โครงการโรงเรียนและชุมชน

ร่วมใจลดภัยความรุนแรง 

ในครอบครัว

สนอ.
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๓) นโยบายมหานครสีเขียว

เป้าประสงค์ :
๓.๑) กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม และร่มรื่น
๓.๒) มลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ลดลง
๓.๓) สิ่งแวดล้อมของเมือง ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สู่ความยั่งยืน

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

เพิ่มปริมาณของพ้ืนที่

สีเขียวเพื่อรักษาสภาพ

แวดล้อมที่ดีและเพิ่ม

คุณภาพชวีติทีด่ขีึน้ของ

ชาวกรุงเทพมหานคร

พื้นที่สี เขียวในรูปแบบ

สวนสาธารณะ /สวน

หย่อมเพิ่มขึ้น	๕,๐๐๐	ไร่

๑.ดก่อสร้างสวนสาธารณะ/

สวนหย่อม

สสล.

๑.๑ดสวนสาธารณะ	 

ซอยเพชรเกษม	๖๙	 

(บางบอน	๓)	พื้นที่	๗๐	ไร่

๒๑๐.๐๐ สสล.

๑.๒ดก่อสร้างสวนสาธารณะ 

บึงลําพระยา	 

พื้นที่	๑๐	-	๓	-	๒๗	ไร่

๓๐.๐๐ สสล.

๑.๓	ก่อสร้างสวนสาธารณะ

ภายในสถานีพัฒนาที่ดิน

กรุงเทพมหานคร	 

(ถนนบางขุนเทียนชายทะเล 

พื้นที่	๓๗	ไร่)

๑๑๕.๐๐ สสล.

๑.๔	โครงการสาํรวจและจดัหา

พื้ นที่ เพื่ อพัฒนาเป็นพื้ นที่ 

สวนสาธารณะ/สวนหย่อม

สสล.

๒.	กิจกรรมสํารวจ	ศึกษา 

รวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียว

ตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียว

ของกรุงเทพมหานคร	 

พ.ศ.	๒๕๔๖

สสล.
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

๓.	จัดทําฐานข้อมูล	พื้นที่ 

สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

สยป.

๔.	ปรับปรุง	บํารุงดูแล	และ

รักษาพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีดําเนินการ 

ไว้แล้ว	ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์	 

เป็นระเบียบเรียบร้อย	และ

ปลอดภัยต่อประชาชน

สสล.

๕.	ตกแต่งพื้นที่สาธารณะ

ของเมืองสร้างความร่มรื่น

สวยงามโดยใช้พันธุ์ไม้ที่ 

หลากหลาย	เน้นให้ความ

สําคัญกับไม้ยืนต้นขนาดใหญ่	

เช่น	ริมถนนริมคลอง	เป็นต้น

สสล.

๖.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี	 สนอง 

พระราชดําริโดยกรุงเทพมหานคร

๐.๕๐ สสล.

๗.	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู

พันธุ์ไม้	และระบบนิเวศ 

ในสวนสาธารณะ

สสล.
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

จํานวนสวนลอยนํ้า 

เริ่มต้นก่อสร้าง	(แห่ง)

โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา

ออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย

โดยวิธีธรรมชาติ	ใต้พื้นที่ 

สวนสาธารณะ

สสล.

มีสวนสุนัขใน	๔	มุมเมือง ๑.	สวนสุนัข	ภายในสวน

สาธารณะบริเวณซอย

เพชรเกษม	๖๙	(บางบอน	๓)

๒.	สวนสุนัขภายใน	สวน

สาธารณะ	ภายในสถานี

พัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร	

(ถนนบางขุนเทียนชายทะเล)

สสล.

มีสวนแนวต้ังถาวรท่ีจัดทํา 

ขึ้น	มากกว่า	๕๐	แห่ง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

รูปแบบสวนแนวตั้ง

๕๐.๐๐ สสล.

มีการจัดสวนในอาคารสูง	

มากกว่า	๒๕	แห่ง

โครงการอาคารสํานักงาน

เขตสวยด้วยพันธุ์ไม้

๗.๕๐ สสล.

มีสวนถนน	ซึ่งแสดง

เอกลักษณ์ของเขตเมือง

ชั้นใน	จํานวน	๓	แห่ง

ได้แก่	สวนถนนเพลินจิต	

สวนถนนวิทยุ	และ 

สวนถนนราชประสงค์

ส่งเสริมและดําเนินการ

จัดสวนแนวตั้ง/ริ้วสีเขียว	

(Green	Belt)	เชื่อมโยงพื้นที่

ชานเมือง	สู่เขตเมืองชั้นกลาง

และ	เขตเมืองชั้นใน

สสล.

ลดการกัดเซาะ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล

บางขุนเทียน

แนวป้องกันคลื่นถาวร 

ได้รับการก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ

โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา

ทบทวนความเหมาะสมและ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	

ของโครงการป้องกัน	และ

แก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน	

กรุงเทพมหานคร

๒๖.๑๐ สนน.
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน

ที่ได้รับความเสียหาย

จากการกัดเซาะ	ของ

นํ้าทะเล	ให้กลับมา

อุดมสมบูรณ์

ป่าชายเลนมีความหนา

เพิ่มขึ้น	๓๐๐	เมตร

กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครปลูก

ป่าดูแลรักษาพื้นที่ป่าชาย

เลนชายทะเลบางขุนเทียน	

กรุงเทพมหานคร

สสล.

ลดมลพิษที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ

ของประชาชน

มีโรงบําบัดนํ้าเสียเพิ่ม

ขึ้น	๕	แห่งประกอบด้วย

โรงบําบัดนํ้าเสียบริเวณ

คลองเตย	ธนบุรี	มีนบุรี

บงึหนองบอนและบางซือ่

ก่อสร้างโรงบําบัดนํ้าเสียให้มี

ความสามารถบําบัดนํ้าเสียได้

ร้อยละ	๕๐	ของปริมาณนํ้า

ประปาที่ใช้อุปโภคบริโภค

ทั้งหมด

๗๔๕.๑๘ สนน.

มีแผนการขยายการบําบัด 

นํ้าเสียครอบคลุม	ทั่ว

พื้นที่กรุงเทพมหานคร

จดัทาํแผนการบาํบดันํา้เสยีใน

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนน.

มีหน่วย	Best	เพื่อการ

แก้ไขปัญหานํ้าเสีย 

ในหมู่บ้านและชุมชน

เพิ่มขึ้น

จัดตั้งหน่วย	Best	เพื่อการ 

แก้ไขปัญหานํ้าเสียในหมู่บ้าน 

และชุมชนทั่วพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

๗.๒๓ สนน.

สร้างกรุงเทพฯ	เมือง

สะอาด	สวยงาม

การคัดแยกขยะ	มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

โครงการจัดการมูลฝอย

ชุมชน

สสล.

มีคูคลองที่ได้รับการ

ฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่อง

เที่ยวของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

จํานวน	๕	คู/คลอง/ปี

ฟื้นฟูคูคลอง	ให้เป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวของท้องถิ่น

สนน.

มีเตาเผาขยะ	เพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้า	(๓๐๐	ตัน)	

เพิ่มขึ้น	๒	แห่ง

โครงการจ้างเหมาเอกชน 

กําจัดมูลฝอย	โดยระบบ

เตาเผามูลฝอยขนาด	๓๐๐	

ตัน/วันที่ศูนย์กําจัดมูลฝอย

หนองแขม

๒,๑๔๐.๓ สสล.
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

มีโรงกําจัดไขมัน	เพื่อ

ผลิตเชื้อเพลิงแห่งที่	๒	

ท่ีอ่อนนุช	จํานวน	๑	แห่ง

ก่อสร้างโรงกําจัดไขมัน 

เพื่อผลิตเชื้อเพลิงแห่งที่	๒

สสล.

มีโรงกําจัดขยะติดเชื้อ

ด้วยระบบความร้อนสูง	

จํานวน	๑	แห่ง

โครงการจดัหาเตาเผามลูฝอย 

ติดเชื้อ	ขนาดไม่ตํ่ากว่า	 

๑๐	ตัน/เตา	จํานวน	๒	เตา	

พร้อมติดตั้งเครื่องจักร	และ

อุปกรณ์ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอย

อ่อนนุช

๑๕๐.๐๐ สสล.

โรงผลิตปุ๋ย	 

จากขยะอินทรีย์	 

ขนาด	๑,๐๐๐	ตัน	 

จํานวน	๑	แห่ง

โครงการก่อสร้างโรงงาน

พร้อมติดตั้งเครื่องจักร 

กําจัดมูลฝอย	ขนาดไม่น้อย

กว่า	๖๐๐	ตัน/วัน	ที่ศูนย์ 

กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช

สสล.

มีสถานีขนถ่ายย่อย 

ให้ครบ	๖	โซน	 

จํานวน	๖	แห่ง

โครงการจัดหาสถานีขนถ่าย 

มูลฝอยย่อย	พร้อมติดตั้ง

เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาด

ไม่น้อยกว่า	๗๐๐	ตัน/วัน

๕๐๐.๐๐ สสล.

มีโรงกําจัดขยะ	และ

แปรรูปขยะจากส่ิงก่อสร้าง	

จํานวน	๑	แห่ง

โครงการก่อสร้างโรงงาน 

กําจัดมูลฝอย	จากการ

ก่อสร้างและรื้อถอน 

สิ่งก่อสร้าง	และ

นํากลับมาใช้ประโยชน์	ขนาด

ไม่น้อยกว่า	๕๐๐	ตัน/วัน

ณ	ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช

สสล.
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ถนนสายหลัก	ที่มี 

ภูมิทัศน์สวยงาม	ด้วย

ต้นไม้และประติมากรรม	 

จํานวน	๓	เส้นทาง	 

(ปี	๕๖	-	๕๗	แล้วเสร็จ	

๒	เส้นทาง)	ถนน	๘	สาย 

บริเวณ 

รอบเกาะรัตนโกสินทร์

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 

ถนนสายหลัก	ด้วยสวนต้นไม้ 

และประติมากรรม 

และนําสายไฟฟ้าลงดิน

สนย.

มีห้องนํ้าสาธารณะ

สะอาด	บริเวณจุดเชื่อม

ต่อการเดินทางและพื้นที่

ท่องเที่ยว	เพิ่มขึ้น 

จํานวน	๑	แห่ง/หน่วย/ปี

ปรับปรุง/ก่อสร้างห้องนํ้า 

สาธารณะสะอาด	ครอบคลุม 

จุดเชื่อมต่อการเดินทาง 

และพื้นที่ท่องเที่ยว

สนย.

มีคูคลองที่ได้รับ	การ

ฟ้ืนฟูให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

ของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

จํานวน	๕	คู/คลอง/ปี

ฟื้นฟูคูคลอง	ให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวของท้องถิ่น

สนน.
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๔) นโยบายมหานครแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์ : นักเรียนและชาวกรุงเทพฯ มีความรู้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ 
และร่วมพัฒนาสังคม

กลยุทธ์
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงานหลัก
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พัฒนาคุณภาพ	การ

เรียนรู้เพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

โรงเรียนในสังกัด	กทม.

ให้การสนับสนุนอาหารเช้า 

สําหรับนักเรียน	 

ร้อยละ	๑๐๐

โครงการเด็กยิ้มอิ่มท้อง ๖๕๑.๐๗ สนศ.

นักเรียนในโรงเรียน

สังกัด	กทม.	จํานวน	๔๓๘	

โรงเรียน	ได้รับสนับสนุน 

สิ่งเสริมความพร้อม 

ในการเรียนรู้ตามรายการ 

ที่กําหนด	๒๐	รายการ

โครงการเรียนฟรีเรียนดี

อย่างมีคุณภาพ

๑๓,๘๖๖.๕๖ สนศ.

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด	 

กทม.	จํานวน	๔๓๘	โรงเรียน	 

ได้รับการพัฒนาแนวคิด

ปฏิเสธการคอรัปชั่น

โครงการโรงเรียนสีขาว	

(Anti	-	Corruption)

๗๐.๐๐ สนศ.

ลูกเสือ	เนตรนารีและ	 

ยุวกาชาด	จํานวน	

๘๐๐,๐๐๐	คนร่วมกัน	ทํา 

ความดีต่อตนเอง	ครอบครัว	 

โรงเรียน	ชุมชน	สังคม

โครงการ	๑๐๐	ความดี ๑๐๙.๘๐ สนศ.

โรงเรียนสังกัด	กทม. 

จัดสอนด้านภาษาอังกฤษ	 

จํานวน	๘๕	โรงเรียน

โครงการโรงเรียน 

สองภาษา

๖๒๘.๑๑ สนศ.

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด	

กทม.	ได้รับการพัฒนา 

ด้านภาษามลายู	(นําร่อง)	 

จํานวน	๔๐	คน

โครงการนําร่อง 

สอนภาษามลายู 

เพื่อรองรับ	การเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

๑๓.๖๓ สนศ.

โรงเรียนในสังกัด	กทม.	

จัดการเรียนการสอน

อิสลามศึกษา

โครงการอิสลามศึกษา ๑.๖๗ สนศ.
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กลยุทธ์
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงานหลัก
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙	

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด	

กทม.	ที่ผ่านการฝึกอบรม

ค่ายเยาวชนนานาชาติ	ใน

กลุม่ประเทศอาเซยีนจํานวน	

๕๐๐	คน

โครงการค่ายเยาวชน

นานาชาติ	 

(ASEAN	Youth	Camp)

๑๕.๗๐ สนศ.

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด	

กทม.	ได้ร่วมโครงการ	เพิ่ม

โอกาสการศึกษาต่อระดับ

การศึกษาที่สูงขึ้น	ระดับ	

ม.	๓	จํานวน	๓,๔๘๒	คน	

และ	ม.๖	จํานวน	๖๓๖	คน

โครงการเพิ่มโอกาส 

การศึกษาต่อระดับ 

การศึกษาที่สูงขึ้น	ของ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร

๓๔.๔๓ สนศ.

นักเรียนได้รับการสนับสนุน

หมวกกันน็อก	(หมวกนิรภัย)	 

จาก	กทม.

จัดหาหมวกกันน็อค	 

สําหรับนักเรียนโรงเรียน	

กทม.	ที่ผู้ปกครอง	ใช้ 

รถจักรยานยนต์ 

เป็นพาหนะ	ในการ 

รับ	–	ส่ง	บุตรหลาน

สจส.

หลักสูตรที่กรุงเทพมหานคร

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

ชั้นนําในต่างประเทศ	 

มีจํานวน	๓	หลักสูตร/สาขา

โครงการพัฒนาหลักสูตร

หลังปริญญา	ให้ได้

มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดทําหลักสูตร

ในสถาบันพัฒนาเมือง

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

พัฒนาการศึกษาตาม

อัธยาศัยและการเรียน

รู้ตลอดชีวิต

มีห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 

มิติใหม่	เพิ่มขึ้น	๑๐	แห่ง

เปิดให้บริการห้องสมุด

การเรียนรู้มิติใหม่

สวท.
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กลยุทธ์
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงานหลัก
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๖	-	๒๕๕๙	

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

มีบ้านหนังสือ 

เพิ่มขึ้น	๒๐๐	แห่ง

โครงการเพิ่มบ้านหนังสือ

ครอบคลุมพื้นที่	๕๐	เขต

สวท.

มีศูนย์เยาวชนมิติใหม่ 

เพิ่มขึ้น	จํานวน	๕	แห่ง

ก่อสร้างศูนย์เยาวชน 

มิติใหม่

สวท.

คนกรุงเทพฯ	อ่านหนังสือ

เพิ่มขึ้น

โครงการจัดตั้ง 

หอสมุดและพิพิธภัณฑ์

หนังสือเมือง

สวท.

โครงการศูนย์วิจัย 

การอ่าน

สวท.

โครงการพิพิธภัณฑ์

การ์ตูนไทย

สวท.

โครงการวัฒนธรรม 

การอ่าน	สร้าง

วัฒนธรรมการคิด

สวท.

โครงการส่งเสริมการอ่าน 

ในเด็กและเยาวชน

สวท.

โครงการตามหา

วรรณกรรม 

สําหรับคนกรุงเทพฯ

สวท.

โครงการหนังสือ

วทิยาศาสตรเ์พือ่ความคดิ

ที่เป็นวิทยาศาสตร์

สวท.

โครงการหนังสือ 

พัฒนาจิตใจ

สวท.

มีพิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทย	 

๕	แห่งภายในปี	๒๕๕๙

โครงการพิพิธภัณฑ์

การ์ตูนไทย

สวท.
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๕) นโยบายมหานครแห่งโอกาสของทุกคน
เป้าประสงค์: 
๕.๑) ชาวกรุงเทพฯ มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของเมืองและประกอบอาชีพตามความสนใจ รวมทั้ง 
มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต 
๕.๒) การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุนให้

ประชาชนทุกคน 

ดํารงชีวิต	ตาม

ความต้องการที่

เหมาะสม

มีกิจกรรมการแข่งขัน	

(Contests)	เพื่อพัฒนา

ความสามารถ	และความ

สนใจทางด้านดนตรี 

และการกีฬาของคนรุ่นใหม่

โครงการจัดกิจกรรม

พัฒนาความสามารถ	และ

ความสนใจทางด้านดนตรี

และการกีฬา	ของ 

คนรุ่นใหม่

  สวท.

  ศูนย์กีฬามิติใหม่	และ	 

Extreme	Sport	๔	มุม

เมือง	เปิดให้บริการ 

จํานวน	๔	แห่ง

โครงการก่อสร้างลานกีฬา	

Extreme	Sport	 

๔	มุมเมือง	(ศูนย์กีฬา 

บึงหนองบอน	และ 

ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ)

  สวท.

 

มีกิจกรรม/พื้นที่/ 

ศูนย์ส่งเสริม 

ความคิดสร้างสรรค์ 

สําหรับคนรุ่นใหม่

ส่งเสริมการจัดแสดงผลงาน 

ความคิดสร้างสรรค์ 

สําหรับคนรุ่นใหม่	

(Young	Designer	 

Market)	

  สํานักงานตลาด

กรุงเทพมหานคร

 

ประชาชนชาวกรุงเทพฯ	 

ได้รับการฝึกอบรม	เพื่อ

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

การอาชีพ	และภาษา	

(อังกฤษ	จีน	และมลายู)	

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการวิชาชีพ	ONLINE ๑๕.๐๐ สพส.

 

  โครงการอบรมภาษา 

ของประเทศอาเซียน 

ในโรงเรียน	(เชิงรุก)

๑๕.๐๐ สพส.

 

  โครงการปรับปรุง 

ศูนย์ฝึกอาชีพ 

ของกรุงเทพมหานคร

๒๐.๐๐ สพส.



แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐88

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

 

  โครงการฝึกอาชีพ	ตาม

ความต้องการของชุมชน

๒๕.๐๐ สพส.

 

  โครงการศึกษาดูงาน 

ด้านการฝึกอาชีพ

๒๕.๐๐ สพส.

 

ไม่มีปัญหาร้องเรียน	จาก

ผู้สัญจรทางเท้าเนื่องจาก

หาบเร่แผงลอยในจุดผ่อนผัน

จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย

เสริมเสน่ห์การค้าริมทาง 

ในกรุงเทพฯ

  สนท.

 

กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง

ได้รับการพัฒนา 

เป็นแหล่งทุน	สําหรับ 

กลุ่มแม่บ้านประกอบ 

อาชีพเสริม

จัดตั้งกองทุน	เศรษฐกิจ 

พอเพียง	เป็นแหล่งทุน 

สําหรับกลุ่มแม่บ้าน

ประกอบอาชีพเสริม

  สนค.

 

  โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ด้านกองทุนชุมชน

๖.๕๐ สพส.

 

  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

ศูนย์ส่งเสริมการบริหาร

เงินออมครอบครัว

๔๗.๕๐ สพส.

 

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

รับจ้าง	ได้ทําประกันภัย 

หรือประกันชีวิต	โดย 

เข้าร่วมโครงการของ

กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

ส่งเสริมผู้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์รับจ้าง	ทํา

ประกันภัยหรือประกันชีวิต

โดยจ่ายเบี้ยประกันตํ่า

  สพส.
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

 

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

รับจ้าง	ท่ีผ่านการฝึกอบรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

รับจ้าง	เพื่อรองรับการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียนจํานวน	

๒๐๐	คน

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

รับจ้าง	เพื่อรองรับการ 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  สพส.

กระจายอํานาจ 

สู่ท้องถิ่น

ภารกิจท่ีกรุงเทพมหานคร 

ได้รับโอนจากรัฐบาล	และ

ได้นําไปสู่การปฏิบัติ 

จํานวน	๓	ภารกิจ

โครงการสัมมนา	เสริมสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจใน

การดําเนินการรับโอน

จากรัฐบาลตามพระราช

บัญญัติกําหนดแผนและ 

ข้ันตอนการกระจายอํานาจ 

ให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๔๒

  สยป.

มุ่งเน้นการทํางาน 

แบบโปร่งใส	

ตรวจสอบได้

ช่องทางการตรวจสอบและ

สร้างปฏิสัมพันธ์	ระหว่าง

กรุงเทพมหานคร	และ

ประชาชนมีเพิ่มขึ้น 

จํานวน	๑	ช่องทาง

ให้บริการแอพพลิเคชั่น

i	-	Bangkok	เพื่อให้

ประชาชนมีปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

  สยป.

 

มีระเบียบ/กฎหมาย/ 

ช่องทาง	เพ่ือให้ผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร

แถลงนโยบายต่อสภา

กรุงเทพมหานคร

สร้างระบบการบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร

ที่โปร่งใส	ตรวจสอบได้

  สนป.(สกค.)

 

มีช่องทางร้องเรียน	การ

ทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อ 

จัดจ้างของ	กทม.	เพิ่มขึ้น

พัฒนาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในระบบ	การให้ 

บริการและจัดซื้อจัดจ้าง

ของกรุงเทพมหานคร

  สยป.
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๖) นโยบายมหานครแห่งอาเซียน

เป้าประสงค์ : กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางหรือประตูสู่อาเซียน (Gateway to ASEAN)

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

ส่งเสริมให้ 

กรุงเทพมหานคร

เป็นศูนย์กลางหรือ

ประตูสู่อาเซียน	

(Gateway	to	

ASEAN)

กรุงเทพฯ	เป็นศูนย์กลาง 

การผลิตและจัดจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ฮาลาลในประชาคม

อาเซียนภายในปี	๒๕๕๘

๑.	โครงการส่งเสริม

เทคโนโลยีด้านการเกษตร

๑๒.๐๐ สพส.

    ๒.	โครงการพัฒนา 

กลุ่มอาชีพการเกษตร

๑๒.๐๐ สพส.

    ๓.	โครงการแปรรูป

อาหารและผลผลิต

ทางการเกษตร

๑๒.๐๐ สพส.

    ๔.	โครงการพัฒนา

หลักสูตรวิชาชีพ

คหกรรมศาสตร์

๒๐.๐๐ สพส.

ส่งเสริมการจัดตั้งตลาด/

สถานที่จําหน่ายอาหาร/

ผลิตภัณฑ์ฮาลาล

กองอํานวย

การตลาดนัด

กรุงเทพ-

มหานคร

  มีศูนย์การท่องเที่ยว

อาเซียน	ไม่น้อยกว่า	 

๓	แหล่ง

๑.	โครงการอนุรักษ์	และ

พัฒนาการท่องเที่ยว 

ย่านบางกอกน้อย	ตลิ่งชัน

๒.๐๐ สวท.

    ๒.	โครงการอนุรักษ์	และ

พัฒนาการท่องเที่ยว 

ย่านบางแค	บางขุนเทียน

๒.๐๐ สวท.

    ๓.	โครงการอนุรักษ์	และ

พัฒนาการท่องเที่ยว 

ย่านลาดกระบัง	หนองจอก

๒.๐๐ สวท.

    ๔.	โครงการอนุรักษ์	และ

พัฒนาการท่องเที่ยว 

ย่านพระนคร	นางเลิ้ง

๒.๐๐ สวท.
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

    ๕.	โครงการอนุรักษ์	และ

พัฒนาการท่องเที่ยว 

ย่านบางรัก	เยาวราช

๒.๐๐ สวท.

    ๖.	โครงการอนุรักษ์	และ

พัฒนาการท่องเที่ยว 

ย่านบางกอกใหญ่

๒.๐๐ สวท.

    ๗.	กิจกรรมสืบสาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

๒.๐๐ สวท.

    ๘.	กิจกรรมพัฒนา	ระบบส่ือ 

ความหมายทางการท่องเท่ียว

๒.๐๐ สวท.

    ๙.	กิจกรรมพัฒนา	การ 

ท่องเที่ยว	“เที่ยวเพลินเดิน

สนุก”	

๒.๐๐ สวท.

    ๑๐.	กิจกรรมจัดทําแผนที่

วัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว

๓.๐๐ สวท.

    ๑๑.	กิจกรรมปรับปรุง

ห้องสุขา	ในแหล่งท่องเท่ียว

๘.๐๐ สวท.

    ๑๒.	กิจกรรมอนุรักษ์และ

พัฒนาการจัดการท่องเท่ียว 

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๖.๐๐ สวท.

    ๑๓.	กิจกรรมนิเทศสัมพันธ์ 

การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

๒.๐๐ สวท.

    ๑๔.	โครงการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ย่านคลองคูเมืองเดิม

๕.๐๐ สวท.

  มีศูนย์ส่งเสริม	SMEs	

และ	BMA	SMEs	

ASEAN	Data	Bank

โครงการจัดตั้งศูนย์ 

ส่งเสริม	SMEs	อาเซียน

 

สพส.
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

  ผลิตภัณฑ์	SMEs	และ 

สินค้าชุมชนในกรุงเทพ 

มหานครได้รับตราผลิตภัณฑ์ 

ของกรุงเทพฯ	อย่างน้อย	

๑	ผลิตภัณฑ์

โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์

กรุงเทพฯ

๕๖.๐๐ สพส.

  มีศูนย์กลางการบริการ

ด้านการแพทย์	และ 

การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ	

(Medical	Traveler	and	

Tourism)	ของอาเซียน

และของโลก

พัฒนาบริการ 

ทางการแพทย์ 

เพื่อความเป็นเลิศ 

ในอาเซียน

 

มหาวิทยาลัย 

กรุงเทพ 

มหานคร

  มีแผนที่	ป้ายบอกทาง	

ป้ายรถประจําทาง	และจุด

ให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ	

ทั่วกรุงเทพฯ	ภายใน	 

ปี	๒๕๖๐	จํานวน	๓	พ้ืนท่ี

โครงการติดตั้งป้าย 

แนะนําเส้นทางชนิดแขวน 

เหนือผิวจราจร

๒๐.๐๐ สจส.

    ติดตั้งป้ายชื่อถนน	ซอย	

๒,๐๐๐	จุด

  สจส.

  เจ้าหน้าท่ีและประชาชน 

ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว 

ได้รับการพัฒนาภาษา

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร	สู่

การเป็นประชาคมอาเซียน

จํานวน	๘๐๐	คน/ปี

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรทางการท่องเที่ยว

๓.๐๐ สวท.

    กิจกรรมพัฒนารถแท็กซี่ 

สู่การเป็นทูตวัฒนธรรม

เพื่อการท่องเที่ยว

๓.๐๐ สวท.

    โครงการเตรียมความพร้อม 

เข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน

๔๘.๐๐ สพส.

    โครงการพัฒนาหลักสูตร

อุตสาหกรรมและคหกรรม

ในโรงเรียนฝึกอาชีพ

๔๐.๐๐ สพส.
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

    โครงการอบรมภาษา 

อาเชียนเชิงรุก

๓๒.๐๐ สพส.

    โครงการมหกรรม

ผลิตภัณฑ์ชุมชน	๒๐๑๕

๘๘.๐๐ สพส.

  ศูนย์เยาวชนของ	กทม. 

มีการเปิดสอนภาษามลายู

สนับสนุนการสอนภาษา

มลายูในศูนย์เยาวชน 

ของ	กทม.

สวท.

  ร้านอาหารริมทาง		 

(สตรีทฟู้ด)	มีมาตรฐาน

ความปลอดภัยตามเกณฑ์

ที่	กทม.	กําหนด

โครงการอาหารริมทาง		

(สตรีทฟู้ด)

ปลอดภัยได้มาตรฐาน

 

สนอ.

  มีสภามหานครอาเซียน 

ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ

โครงการจัดตั้ง 

สภามหานครอาเซียน  

สลส.กทม.
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๓.๒
การนําแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร

ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)



แผนการดำ เนินงาน 95

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ มหานครปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๑ ปลอดมลพิษ 
        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๑.๑  คุณภาพแหล่งนํ้าธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพดีขึ้น
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของนํ้าเสียที่ผ่านการบำบัด ก่อนปล่อยลงสู่
 แหล่งนํ้าธรรมชาติ        ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๔๕
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายนํ้า 
 (DO)  ≥ ๒.๐มิลลิกรัม/ลิตร       ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งนํ้าธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้า

ระวังและติดตามคุณภาพนํ้า

แหล่งนํ้าธรรมชาติ	ใน 

พื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑.๑.๑.๑ โครงการประชาสัมพันธ์และเผย

แพร่องค์ความรู้ในการใช้นํ้า	และ

ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรนํ้า	

(กิจกรรมรายเดือน)	อย่างต่อเนื่อง

ตลอดทั้งปี

๒.๔๐ สนน.

โครงการสร้างภาคีเครือข่าย 

ภาคชุมชนในการดูแลรักษาแหล่งน้ํา 

ธรรมชาติ

๒.๔๐ สนน.

สํารวจทัศนคติ	ความต้องการ 

และแนวทางการจัดการแหล่งนํ้า

ธรรมชาติ	ของประชาชน 

บริเวณชุมชนที่มีแหล่งนํ้าธรรมชาติ

๐.๗๕ สนน.

โครงการพัฒนาและปรับรูปแบบ 

การดําเนินชีวิตของประชาชน	ที่อยู่

อาศัยบริเวณริมคู	คลอง	แม่นํ้า 

ในเชิงการอนุรักษ์และอยู่ร่วมกับนํ้า

ได้อย่างมีความสุข

๒.๔๐ สนน.

โครงการสร้างความตระหนัก	และ

ความสําคัญของแหล่งนํ้าธรรมชาติ

ในทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

๒.๔๐ สนน.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการปลูกฝังและสร้างทัศนคติ

ที่ดีให้กับเยาวชนในการดูแล	และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร

๒.๔๐ สนน.

โครงการติดตามตรวจสอบและฟื้นฟู

แหล่งนํ้าธรรมชาติที่เสื่อมโทรม

๔.๐๐ สนน.

โครงการเฝ้าระวังและติดตาม

คุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าธรรมชาติ

อย่างต่อเนื่อง

๑.๖๐ สนน.

โครงการบํารุงรักษาเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพ

แหล่งนํ้าธรรมชาติ

๐.๔๐ สนน.

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบ

และวิธีการ	ในการบําบัดคุณภาพ

แหล่งนํ้าธรรมชาติให้มีคุณภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

๔.๐๐ สนน.

โครงการจัดทําฐานข้อมูล	ระบบ

สารสนเทศคุณภาพแหล่งนํ้าคลอง

ในกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ

และสามารถใช้รายงานผล	ได้จริง

ทุกสถานีตรวจวัด

๑.๐๐ สนน.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการนํานํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้ว

กลับมาใช้ประโยชน์	

(แต่ละโรงควบคุมคุณภาพนํ้า)

๒.๐๐ สนน.

โครงการนํากากตะกอน	จากการ

บําบัดนํ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์	

(เช่น	ใช้เป็นเช้ือเพลิง	ไม่รวมค่าก่อสร้าง)

๒.๐๐ สนน.

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา	การ

บําบัดเสียด้วยวิธีการและเทคโนโลยี

เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

๒.๐๐ สนน.

โครงการพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี

เทคนิค	ด้านการควบคุมคุณภาพน้ํา

๑.๕๐ สนน.

โครงการขุดลอก	คู	คลองที่ตื้นเขิน

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๗.๒๐ สนน.

โครงการทําความสะอาดคูคลอง ๗.๒๐ สนน.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เปา้ประสงค ์(Objective) ๑.๑.๒  กรงุเทพมหานครมกีารลดและควบคมุปรมิาณมลูฝอยทีแ่หลง่กำเนดิและเพิม่ประสทิธภิาพ
การจัดการมูลฝอย ตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของปริมาณมูลฝอยคัดแยกที่แหล่งกำเนิด เพิ่มขึ้น
 เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖        ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๒๐
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖       ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๓๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

เพิ่มประสิทธิภาพ	การคัด

แยกมูลฝอยที่แหล่งกําเนิด

ตามหลัก	๓	Rs

๑.๑.๒.๑ โครงการพัฒนาและกําหนดรูปแบบ

การจัดการมูลฝอยครบวงจร	ทั้งใน

ระยะสั้น	ปานกลาง	และยาว

๗.๒๐ สสล.

โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์

การลดคัดแยกและจัดการมูลฝอย

ตามหลักการจัดการทรัพยากร 

ด้วยหลัก	๓	Rs

๒๔.๐๐ สสล.

โครงการสร้างความตระหนัก	และ 

จิตสํานึกในการลดการเกิดมูลฝอย

และทิ้งขยะให้ถูกที่	ในทุกเขตพื้นที่

ของกรุงเทพมหานคร

๑๔.๔๐ สสล.

โครงการรณรงค์การใช้ซํ้า	(Reuse) ๑๔.๔๐ สสล.

เพิ่มประสิทธิภาพ	การมี 

ส่วนร่วมของภาครัฐ	เอกชน	 

และประชาชน	ในการ

จัดการมูลฝอย

๑.๑.๒.๒ โครงการธนาคารขยะ/ร้านรับซื้อ

ขยะ	(ภาครัฐหรือชุมชน	จัดตั้งและ

บริหารจัดการเอง)

๗.๒. สสล.

โครงการส่งเสริมและร่วมมือกับ 

ภาคเอกชนในการจัดการมูลฝอย 

ที่แหล่งกําเนิด

๘.๐๐ สสล.

โครงการ	“ตาวิเศษ	รุ่นเยาว์	รักษา

สิ่งแวดล้อม”	ในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร

๘๐.๐๐ สสล.

โครงการคัดแยกมูลฝอย	ในสถาน

ที่พักอาศัยประเภทอาคารชุด	

หอพัก	หมู่บ้านจัดสรร	ฯลฯ

๘๐.๐๐ สสล.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการสิ่งแวดล้อม	ศึกษา 

ในกลุ่มเป้าหมาย

๑๖.๐๐ สสล.

โครงการหน้าบ้านน่ามอง	เพื่อ

กรุงเทพเมืองสีเขียวและน่าอยู่ 

อย่างยั่งยืน

๘.๐๐ สสล.

โครงการส่งเสริมภาคเอกชน 

ในการรวบรวมวัสดุรีไซเคิล 

และพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล

๔.๐๐ สสล.

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ 

มูลฝอยอันตราย 

จากแหล่งกําเนิด

๑.๑.๒.๓ โครงการเพิ่มจุดทิ้งของเสียอันตราย

ที่มีความปลอดภัยให้ครอบคลุม

พื้นที่กรุงเทพฯ

๘.๐๐ สสล.

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์	(e-waste)

๑.๑.๒.๔ โครงการเพิ่มจุดทิ้งขยะ 

อิเล็กโทรนิกส์

๑๒.๐๐ สสล.

โครงการจัดตั้งศูนย์รวบรวมขยะ

อิเล็กทรอนิกส์

๔๐.๐๐ สสล.

เพิ่มประสิทธิภาพ	การ 

กําจัดมูลฝอยด้วยการแปรรูป 

นํากลับมาใช้ประโยชน์

๑.๑.๒.๕ โครงการพัฒนาและปรับรูปแบบ 

การดาํเนนิชวีติของประชาชนในพืน้ที่

เกษตรกรรม

๗.๒๐ สสล.

โครงการส่งเสริมภาคเอกชนในการ

รวบรวมวัสดุ รีไซเคิลและพัฒนา

เทคโนโลยีรีไซเคิล

๔.๐๐ สสล.

โครงการกอ่สรา้งโรงงานผลติกระแส

ไฟฟา้ดว้ยพลงังานความร้อนจากขยะ	

ขนาด	๕๐๐	ตัน	ต่อวัน

๗๒๐.๐๐ สสล.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการก่อสร้างแปรรูปมูลฝอย

ก่อสร้าง	ขนาด	๕๐๐	ตัน	ต่อวัน

๗๒๐.๐๐ สสล.

โครงการก่อสร้างโรงงานหมักปุ๋ย

ขนาด	๖๐๐	ตัน	ต่อวัน

๕๖๐.๐๐ สสล.

เพิ่มประสิทธิภาพ	ด้าน 

การบริหารจัดการมูลฝอย 

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๑.๒.๖ โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความ

พร้อมในการจัดการมูลฝอยในทุกมิติ	 

(ท้ังสํานักส่ิงแวดล้อมและสํานักงานเขต)

๗.๒๐ สสล.

โครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัย	

และพัฒนา	องค์ความรู้ 

ด้านการจัดการมูลฝอย

๘.๐๐ สสล.

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การ

จัดการมูลฝอยในพื้นที่	๕๐	เขต

๘.๐๐ สสล.

โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บ

มูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือน	

ชุมชน

๘๐.๐๐ สสล.

โครงการเพิ่มจุดทิ้งมูลฝอยที่มีขนาด

ใหญ่	(เช่น	ที่นอนเก่า	โต๊ะ	ตู้	และ

เตียง	เป็นต้น)

๗.๒๐ สสล.

โครงการพัฒนาระบบ	การจัด

เก็บมูลฝอยตามหลักการจัดการ

ทรัพยากร

๔๘.๐๐ สสล.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	การ

บังคับใช้กฎหมายด้านการจัดการ

ขยะและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

๕.๐๐ สสล.

โครงการจัดการมูลฝอยด้วยหลัก

การ	๓	Rs

๘.๐๐ สสล.

โครงการจัดเก็บและขนส่งมูลฝอย

แยกประเภทตามเวลาที่กําหนด

๔.๐๐ สสล.



แผนการดำ เนินงาน 101

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศและเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศ ที่มีการตรวจวัด   ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๘๕
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของจำนวนข้อมูลระดับเสียง ที่มีการตรวจวัด   ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๘๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

เฝ้าระวังปริมาณมลพิษ 

ในอากาศและระดับเสียง 

ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

๑.๑.๓.๑ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและ	

Model	เพ่ือการจัดการมลพิษ 

ทางอากาศ

๕.๐๐ สสล.

การกํากับ	ดูแล	ควบคุมมลพิษทาง

อากาศจากแหล่งกําเนิดอย่างสม่ําเสมอ

๖๖.๔๐ สสล.

โครงการตรวจสอบและควบคุมการ 

ดําเนินการโครงการก่อสร้างให้เป็น

ไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ใน	EIA	ระหว่างและหลัง	การ 

ดําเนินโครงการอย่างเคร่งครัด

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม	และ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๓๕

๕.๐๐ สสล.

โครงการส่งเสริมจิตสํานึก 

ด้านมลพิษทางอากาศ

๓๕.๒๐ สสล.

โครงการจัดทําฐานข้อมูลโครงการ

ประเภททีพ่กัอาศยัทีไ่ดจ้ดัทาํรายงาน

การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม	(EIA)

๐.๕๐ สสล.

โครงการฝึกอบรมบุคลากร 

ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ

๐.๘๐ สสล.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการฝึกอบรมบุคลากร	ด้าน

การตรวจสอบและควบคุมการดําเนิน 

การ	โครงการก่อสร้างให้เป็นไปตาม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม	ตาม	พรบ.	ส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕

๑.๕๐ สสล.

โครงการส่งเสริมจิตสํานึก 

ด้านมลพิษทางอากาศ

๓๕.๒๐ สสล.

เฝ้าระวังระดับเสียงให้อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน

๑.๑.๓.๒ โครงการกํากับ	ดูแล	ควบคุมมลพิษ

ทางเสียง	จากแหล่งกําเนิด 

อย่างสมํ่าเสมอ

๕.๐๐ สสล.

โครงการสร้างความร่วมมือ	ระหว่าง 

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดการมลพิษทางเสียง

๐.๘๐ สสล.

โครงการกํากับ	ดูแล	ควบคุมมลพิษ

ทางเสียง	จากแหล่งกําเนิด 

อย่างสมํ่าเสมอ

๔.๐๐ สสล.

ฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดการ

มลพิษทางเสียง	เกี่ยวกับการตรวจ

สอบและควบคุมการดําเนินการ

โครงการก่อสร้าง	ให้เป็นไปตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตาม 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 

พ.ศ.	๒๕๓๕

๑.๒๐ สสล.

โครงการส่งเสริมจิตสํานึก 

ด้านมลพิษทางเสียง

๒๐.๘๐ สสล.



แผนการดำ เนินงาน 103

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๒ ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เปา้ประสงค ์(Objective) ๑.๒.๑ ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ปราศจากยาเสพตดิ และการกอ่การรา้ย
 ตัวชี้วัด : ระดับความรู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรมยาเสพติด
 และการก่อการร้ายในการดำเนินชีวิตใน กทม. ของประชาชนเพิ่มขึ้น     ร้อยละ ๕๐ ของการสำรวจ

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

ลดความรุนแรงของคดี

อุกฉกรรจ์และอาชญากรรม

พื้นฐาน

๑.๒.๑.๑ โครงการอบรมอาสาสมัคร	 

เฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด

๖๕.๖๐ สนท.	สนอ.

โครงการยุติธรรมชุมชน ๓๒.๐๐ สนท.

ทบทวนและซักซ้อมแผนการป้องกัน

และระงับการชุมชุมประท้วง

๖.๔๐ สนท.

เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย

และระบบการจัดการ	เพื่อรองรับ

การกระจายอํานาจจาก	บช.น.

๘.๐๐ สนท.

เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่

สาธารณะและลดจุดเสี่ยง

อาชญากรรม

๑.๒.๑.๒ โครงการติดตั้งแสงส่องสว่าง	 

ทั่ว	กทม.

๕.๐๐ สนย.

โครงการติดต้ังกล้อง	CCTV	ท่ัว	

กทม.

๕.๐๐ สจส.

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจํา

ห้องควบคุม	CCTV

๔.๐๐ สจส.

เพิ่มระดับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการ	เฝ้า

ระวังอาชญากรรมยาเสพติด

๑.๒.๑.๓ โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวัง

อาชญากรรมและยาเสพติด

๖๕.๖๐ สนท.สนอ.

ลดการขยายตัว	และลด

ระดับความรุนแรง 

ของปัญหายาเสพติด

๑.๒.๑.๔ โครงการภูมิคุ้มกันเยาวชน	และ

ครอบครัวรู้ทันยาเสพติด

๑๖.๐๐ สนอ.

โครงการขยาย	ศูนย์ให้ความช่วย

เหลือผู้ติดยาเสพติดแบบสมัครใจ

๔๐๐.๐๐ สนอ.

โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูล 

ผู้ติดยาเสพติด

๑๖.๐๐ สนอ.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๓.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดอุบัติเหตุ     
 ตัวชี้วัด : จำนวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน                               ๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

(สําหรับระบบราง)	 

ยานพาหนะ	ตัวระบบ 

และผู้ขับขี่	ผ่านการทดสอบ

จากผู้เชี่ยวชาญ	 

และได้มาตรฐานสากล

๑.๓.๑.๑ การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบปฏิบัติการอย่างสมํ่าเสมอ

๔๘.๐๐ สจส.

สร้างสื่อให้ความรู้กับประชาชน

เกี่ยวกับการใช้งานระบบรางหรือ

ผ่านหลักสูตรในโรงเรียน	กทม.

๒๔.๐๐ สจส.

(สําหรับระบบรถโดยสาร	

รถตู้	เรือโดยสาร)	 

ยานพาหนะ	และผู้ขับขี่ผ่าน

การกวดขัน	โดยมีระบบ

ควบคุมการปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด

๑.๓.๑.๒ กทม.	พัฒนาจุดพักพนักงานขับรถ 

ที่ถูกสุขลักษณะ

๑๔.๔๐ สจส.

เลือกเขต/แขวงนําร่องจัดพื้นที่

กวดขันวินัยจราจรโดยติดป้าย

ควบคุมความเร็ว	ติดสัญญาณไฟ

คนข้าม

๑๓.๖๐ สจส.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๓.๒ ลดอุบัติเหตุทางถนน     
 ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของอุบัติเหตุทางรถยนต์      ๒๖,๕๐๐
 ตัวชี้วัด : จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ (ราย)                 ๑๒,๒๐๐
 ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เสียชีวิต        ๓๐๙

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

กวดขันวินัยจราจร	โดย 

กําหนดให้ความปลอดภัย

ทางถนน	ได้รับการสอน 

ในทุกระดับการศึกษา 

ใน	กทม.	ทั้งภาคทฤษฎี

และการปฏิบัติในโรงเรียน	

หรือในพ้ืนท่ีชุมชนเฉพาะแห่ง

๑.๓.๒.๑ เพิ่มเติมหลักสูตรวินัยจราจร	ใน

ฐานะผู้ขับขี่	ผู้เดินถนนทุกระดับ

การศึกษา	และมีการสร้างสื่อ

ประชาสัมพันธ์

๔๘๐.๐๐ สจส.

ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ	

การใช้งานระบบขนส่งสาธารณะ 

ที่ถูกวิธีและฝึกอบรมผู้ขับขี่

๑๒.๐๐ สจส.

ร่วมมือกับตํารวจจราจรเพื่อลงโทษ 

ผู้ทําผิดวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด

สจส.

เพิ่มเติมหลักสูตรวินัยจราจร ๔๘๐.๐๐ สจส.

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือจับกุม 

ผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร	อันจะส่งผล

ต่อความปลอดภัยทางถนน

๑.๓.๒.๒ ติดตั้งกล้องตรวจจับการฝ่าฝืน

สัญญาณไฟ

๖๖.๔๐ สจส.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

ติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว ๖๖.๔๐ สจส.

ติดตั้งกล้องตรวจจับรถฝ่าฝืน

สัญญาณไฟคนข้ามที่จุดข้าม

ทางม้าลายหลัก	(หน้าโรงเรียน	

โรงพยาบาล)

๖๖.๔๐ สจส.

การตรวจสอบสภาพถนน	

จุดเสี่ยงอันตราย	(Black	

Spot)	และปรับปรุงจุด

เสี่ยงอันตรายต่าง	ๆ	 

ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ

๑.๓.๒.๓ จัดตั้งทีมสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน

และแผนการปรับปรุงทางกายภาพ

๑๔.๔๐ สจส.

แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายทาง

ถนน	โดยมีการติดตั้งป้ายเตือน	

ไฟฟ้าส่องสว่าง	ปรับปรุงเส้นทาง	

ใส่เนินชะลอความเร็ว	เพ่ิมทางเท้า	ฯลฯ

๗.๐๐ สจส.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๔.๑ เมืองกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับนํ้าท่วมทั้งจากนํ้าฝน
นํ้าหนุนและนํ้าหลาก
 ตัวชี้วัด : ความสามารถรองรับปริมาณนํ้าหลากและนํ้าหนุนได้ดี
 ขึ้นที่ความสูง +๓.๐๐๐ ม.รทก.        ร้อยละ ๓๐
 ตัวชี้วัด : ความสามารถระบายนํ้าท่วมขังในถนนสายหลักได้
 ในระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ นาที กรณีฝนตก ๑๐๐ มม. ต่อ ชม.      รอ้ยละ ๑๐๐
 ตัวชี้วัด : จำนวนเขตที่มีความพร้อมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 และระบบพยากรณ์ที่ได้เชื่อมต่อกับระบบหลัก      ๒๐ เขต

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

เพิ่มประสิทธิภาพ	ระบบการ

ป้องกันนํ้าท่วม	และการ

ระบายนํ้า	ทั้งระบบอย่าง

มีประสิทธิภาพสามารถ

รองรับปัญหาอุทกภัย	อันมี

สาเหตุมาจากนํ้าหลาก 

และนํ้าหนุน

๑.๔.๑.๑ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําขนาดใหญ่ ๕,๑๙๓.๖๐ สนน.

จัดสร้าง	ปรับปรุง	เสริมความ 

แข็งแรงแนวป้องกันนํ้าท่วม 

ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา

๑๒๔.๘๐ สนน.

ปรับปรุงคลองสายหลัก ๒,๖๕๕.๒๐ สนน.

ปรับปรุงท่อระบายน้ําในถนนสายหลัก ๖๗.๒๐ สนน.

จัดหาและก่อสร้างแก้มลิง ๑๖๘.๐๐ สนน.

เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ

ระบายนํ้า	ทั้งระบบอย่าง

มีประสิทธิภาพ	สามารถ

รองรับปัญหานํ้าท่วมขัง

พื้นที่	อันมีสาเหตุมาจากนํ้า

ฝน	โดยการเพิ่มขีดความ

สามารถระบบระบายนํ้า 

ในถนนสายหลัก	 

และการใช้พื้นที่แก้มลิง

๑.๔.๑.๒ ฟื้นฟูระบบคลองเวนิสตะวันออก

เพื่อการระบายนํ้าและรองรับ 

นํ้าหนุน	นํ้าหลาก

๘,๗๓๖.๔๐ สนน.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบังคับ

นํ้าฯ

๒๙๖.๓๒ สนน.

เสริมระบบเฝ้าระวังให้ครบถ้วน ๗.๐๔ สนน.

เสริมระบบบริหารจัดการให้ครบ

ถ้วน

๒๗.๒๘ สนน.

นําเสนอข้อมูลสู่ประชาชน

อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๐๐ สนน.

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๕ สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๕.๑ ลดจำ นวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของอาคารสาธารณะ ๙ ประเภทตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
 ที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร       ร้อยละ ๗๐
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของอาคารทั่วไป อาคารสร้างใหม่ (ดัดแปลง ต่อเติม)
 ที่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบความปลอดภัย       ร้อยละ ๙๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ 

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

จัดทําฐานข้อมูลอาคาร

สาธารณะ	๙	ประเภท	

พร้อมผลการประเมิน

ความเสี่ยง

๑.๕.๑.๑ โครงการพัฒนาSmart	Public	Work	

Database	&	Risk	Monitoring	

System	สําหรับอาคาร

และโครงสร้างพื้นฐาน

๕๐๐.๐๐ สนย.

เข้มงวดการใช้งาน

อาคารที่มีความเสี่ยง

๑.๕.๑.๕ โครงการตรวจจับปรับระงับใช้งาน

อาคารที่มีความเสี่ยงสูง

๓๐๐.๐๐ สนย.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๕.๒ ลดจำ นวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของอุบัติภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานลดลง   รอ้ยละ ๑๐๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

จัดทําฐานข้อมูล

โครงสร้างพื้นฐานพร้อม

ผลการประเมินความ

เสี่ยงและความล่อแหลม

๑.๕.๒.๑ จัดทําแผนรองรับสภาวการณ์ฉุกเฉิน	

(Continuity	Management	Planning	

for	Critical	Infrastructures)	สําหรับ

โครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสี่ยงสูง

๑๕.๐๐ สนย.

สนับสนุนให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องดําเนิน

การพัฒนาแผนการ

ตรวจสอบ/ปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐาน	และ

ดําเนินการซ่อมแซมตาม

แผนที่กําหนดขึ้น

๑.๕.๒.๒ ติดตั้งระบบตรวจสอบสุขภาพ	

(Structural	Health	Monitoring)	

ให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลกระทบ

ต่อประชาชนสูง	(High	Impact)

๒,๐๐๐.๐๐ สนย.

โครงการประกันภัย	City	Infrastructure

Insurance	เพื่อคุ้มครองชีวิตและ

ทรัพย์สินเนื่องจาก	โครงสร้างพื้น

ฐานภายใต้ความรับผิดชอบ

ของกรุงเทพมหานคร

๓๐๐.๐๐ สนย.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๖ ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๑ เพิ่มการเข้าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ความครอบคลุมของการเข้าถึงบริการ
 ในการดูแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพฯ   ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

ส่งเสริมการเข้าถึง

ระบบบริการและ

มาตรฐานบริการ

สาธารณสุขในพื้นที่

กรุงเทพฯ

๑.๖.๑.๑ เพิ่มการบริการดูแล	ป้องกัน	ควบคุม	

รักษาโรคโดยร่วมมือและประสานกับ

เครือข่ายบริการสุขภาพภาครัฐ	เอกชน	

และชุมชน

๕๖.๐๐ สนอ.สนพ.

โครงการการบริการทางการแพทย์

ฉุกเฉินขั้นสูง	(Advance)	สามารถได้รับ

บริการภายใน	๑๐	นาที	และส่วนของ

ขั้นพื้นฐาน	สามารถรับบริการภายใน	

๑๕	นาที

๘๐.๐๐ สนอ.สนพ.

โครงการขยายบริการดูแลสุขภาพคนเมือง

ผ่านภาคีเครือข่ายชุมชน	ภาครัฐ	และเอกชน

๘๐.๐๐ สนอ.สนพ.

พัฒนาเครือข่ายระบบ

บริการด้านการแพทย์

และสาธารณสุข	ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพฯ

๑.๖.๑.๒ โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและ

ป้องกันโรคติดต่อที่สําคัญในเขตเมือง

๕๖.๐๐ สนพ.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๒ อัตราป่วยตายด้วยโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง ไม่เกินมาตรฐานของประเทศ
 ตัวชี้วัด : อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก    ไม่เกิน ๘๐ เปอร์เซ็นต์ไทล์
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ผลสำเร็จของการรักษา ผู้ป่วยวัณโรค   ร้อยละ ๘๕
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ หญิงฝากครรภ์ที่ตรวจพบติดเชื้อเอดส์ใน กทม. น้อยกว่า ร้อยละ ๑
 ตัวชี้วัด : อัตราป่วยโรคพิษสุนัขบ้า     ไม่เกิน ๐.๐๒ รายต่อประชากรแสนคน
 ตัวชี้วัด : อัตราป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ไข้หวัดใหญ่)  ไม่เกิน ๘๐ เปอร์เซ็นต์ไทล์

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์
ตามแผนฯ
๒๐ ปี

มาตรการ/โครงการ
งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 
(ล้านบาท)

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบหลกั

ส่งเสริมการมีส่วน

รว่มในการเฝา้ระวงั

และป้องกันโรคติด

ต่อที่สําคัญในเขต

เมือง	ในเครือข่าย

ภาครัฐ	เอกชน	

และประชาชน

๑.๖.๒.๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพของคนกรุงเทพฯ	

ให้ดีถ้วนหน้า

๒๐.๐๐ สนอ./สนพ.

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ

ป้องกัน	ควบคุมโรคติดต่อ

๒๔.๐๐ สนอ.

เพิ่มอัตราความ

ครอบคลุมของการ

ได้รับวัคซีนป้องกัน

โรคติดต่อที่สําคัญ

๑.๖.๒.๒ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๘.๐๐ สนอ./สนพ.

เพิ่มพูนความรู้เพื่อ

ลดพฤติกรรมเสี่ยง

ต่อโรคติดต่อที่

สําคัญในเขตเมือง

๑.๖.๒.๓ จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ

ที่สําคัญในเขตเมือง

๒๔.๐๐ สนอ./สนพ.

โครงการส่งเสริมสุขภาพคนเมือง			 ๑๖.๐๐ สนอ./สนพ.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๓ อัตราป่วยตายด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญในเขตเมืองลดลง
 ตัวชี้วัด : ความชุกของภาวะอ้วน [BMI>๒๕ kg/m๒]   ไม่เกิน ร้อยละ ๓๕
 ตัวชี้วัด : ความชุกของโรคเบาหวาน (DM)     ไม่เกิน ร้อยละ ๘
 ตัวชี้วัด : ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง (HT)    ไม่เกิน ร้อยละ ๒๔
 ตัวชี้วัด : อัตราป่วยโรคหลอดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย   ร้อยละ ๓
 ตัวชี้วัด : ความชุกของโรคมะเร็งเต้านม (Breast Cancer)   ไม่เกิน ๓๗
 ตัวชี้วัด : ความชุกของโรคมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer)  ไม่เกิน ๑๔
 ตัวชี้วัด : อัตราการประสบอันตรายหรือป่วยจากการทำงาน   ลดลง ร้อยละ ๑๐
 ตัวชี้วัด : อัตราการฆ่าตัวตาย      ไม่เกินอัตราเฉลี่ยของประเทศ
 ตัวชี้วัด : ความชุกของโรคในผู้สูงอายุ     ร้อยละ ๕

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

ส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ	 

มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี	

เพื่อลดพฤติกรรมหรือ

สภาวะเสี่ยงต่อการเกิด

โรคไม่ติดต่อ

๑.๖.๓.๑ คนกรุงเทพฯ	สุขภาพดีถ้วนหน้า สนอ./สนพ.

จัดงานมหกรรมสร้างสุขภาพคน

กรุงเทพฯ	(Bangkok	Health	Day)

๘.๐๐ สนอ.

จัดบริการการแพทย์ทางเลือกสําหรับ 

คนเมือง	(การนวดแพทย์แผนไทย

สมุนไพรการแพทย์แนวพุทธ	ฯลฯ)	

ในหน่วยบริการทางการแพทย์

๒๘.๐๐ สนอ.

ส่งเสริมให้ประชาชนได้

รับการคัดกรองความ

เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อที่

สําคัญในเขตเมือง

๑.๖.๓.๒ บริการคัดกรองโรคคนเมือง 

(อย่างน้อย	๑	คร้ัง/ปี)	(คัดกรองโรค 

โรคอ้วน	เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	

โรคหัวใจ	และโรคหลอดเลือดสมอง		

ปัญหาสุขภาพจิตและโรคอ่ืน	ๆ)

๑๖.๐๐ สนอ./สนพ.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

มาตรการคัดกรองภาวะซึมเศร้าและ

เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในผู้รับบริการ	

OPD	ของศูนย์บริการสาธารณสุข

ทุกแห่งของสํานักอนามัย

๑๖.๐๐ สนอ.

โครงการปรับปรุงและพัฒนาคลินิก

ครอบครัวในศูนย์บริการสาธารณสุข	

๖๘	แห่ง	(ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา

สุขภาพจิต)	ในด้านการส่งเสริมการ

บริการและประสิทธิภาพของบุคลากร

๓๒.๐๐ สนอ.

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เปา้ประสงค ์(Objective) ๑.๖.๔ สง่เสรมิการสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม (Environmental Sanitation) ของอาคารสถาน 
(อาคารพกัอาศยัอาคารสาธารณะและอาคารสถานประกอบการ) ใหม้สีขุลกัษณะหรอืสภาวะทีป่ลอดโรคปลอดภยัตอ่สุขภาพ
 ตัวชี้วัด : มาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคาร     ร้อยละ ๕๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

เพ่ิมพูนความรู้	ความ

เข้าใจและมีสุขนิสัยท่ีดีมี

พฤติกรรมท่ีถูกต้อง 

ในการรักษาความสะอาด

และส่ิงแวดล้อมของอาคาร

๑.๖.๔.๑ พัฒนาเจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลอาคาร

สถานให้มีความรู้ความเข้าใจและดูแล

อาคารให้ได้มาตรฐานขั้นตํ่า 

ตามหลักการ	Clean	and	Green		

๑๐.๐๐ สนอ.

ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาล 

สิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะ 

ตามหลักการ	Clean	and	Green

๗.๒๐ สนอ.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๕ การสื่อสารสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ในเรื่องโรคคนเมือง
และอาหารปลอดภัย 
 ตัวชี้วัด : ความครอบคลุมของการเข้าถึงสื่อสารธารณะของประชาชน    ร้อยะละ ๓๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้แก่ประชาชน

ในเร่ืองโรคคนเมืองและ

อาหารปลอดภัยทุกรูป

แบบทุกช่องทาง

๑.๖.๕.๑ พัฒนาฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์

และสาธารณสุขที่ครอบคลุมครบถ้วน

และทันสมัยและมีการเชื่อมต่อข้อมูล

ด้านสุขภาพภายในหน่วยงานสังกัด	

กทม.	ทั้งหมด

๘๐.๐๐ สนอ.

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ชาว	กทม.	

มีวิถีชีวิตที่กระปรี้กระเปร่า	 

(Active	Living	Lifestyle)

๑๔๐.๐๐ สวท.	สนอ.

เฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ํา ๓๖.๐๐ สนอ.

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective)  ๑.๖.๖ พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 ตัวชี้วัด : ร้อยละความครอบคลุมของระบบข้อมูลสุขภาพ ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ร้อยละ ๓๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการข้อมูล

ด้านสุขภาพของ	กทม.

๑.๖.๖.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศการแพทย์ 

และสาธารณสุข	สํานักอนามัย

๘๐.๐๐ สนอ.

พัฒนาข้อมูลสถานะ

สุขภาพของคนกรุงเทพฯ

๑.๖.๖.๒ พัฒนาฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์

และสาธารณสุขที่ครอบคลุมครบถ้วน

และทันสมัยและมีการเชื่อมต่อข้อมูล

ด้านสุขภาพภายในหน่วยงานสังกัด	

กทม.	ทั้งหมด

๘๐.๐๐ สนพ.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๗ กรุงเทพมหานครปลอดโรคคนเมืองอาทิโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจและ
ปัญหาสุขภาพจิต (โรคเครียด/ซึมเศร้า) โดยสามารถแก้ไขได้ด้วยการออกกำลังกายเล่นกีฬา และประกอบ
กิจกรรมนันทนาการ
 ตัวชี้วัด : ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับคนอายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี   ร้อยละ ๖๐
 ตัวชี้วัด : ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับคนอายุระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี  ร้อยละ ๕๕
 ตัวชี้วัด : ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับคนอายุระหว่าง ๒๕-๓๕ ปี  ร้อยละ ๔๕
 ตัวชี้วัด : ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับคนอายุตํ่ากว่า ๓๕-๖๐ ปี  ร้อยละ ๓๕
 ตัวชี้วัด : ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับคนอายุมากกว่า ๖๐ ปี 
 และคนพิการ          ร้อยละ ๓๐
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ การออกกำลังกายตามเกณฑ์มาตรฐาน เมืองไทยแข็งแรง ของชาว กทม. ร้อยละ ๔๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

ส่งเสริมพฤติกรรม

การออกกําลังกาย 

ของชาว

กรุงเทพมหานคร

๑.๖.๗.๑ โครงการขยายเวลาการเปิดให้บริการของ

ศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนสังกัด	กทม.

๔๐.๐๐ สวท.	

ปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานของศูนย์

กีฬา	ศูนย์เยาวชน	

และลานกีฬา

๑.๖.๗.๒ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

ของศูนย์กีฬา

๑๐๐.๐๐ สวท.

โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

ของศูนย์เยาวชน

๓๒๐.๐๐ สวท.

โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

ของลานกีฬา

๒๐.๐๐ สวท.

พัฒนาบริการ	และ

จัดกิจกรรมกีฬา 

และนันทนาการให้มี

ความหลากหลาย 

และตรงความ

ต้องการ

๑.๖.๗.๓ มาตรการขยายชั่วโมงพลศึกษา สนศ.

โครงการกีฬายุวชน	กทม. ๘๐.๐๐ สวท.

โครงการดาวรุ่ง	กทม. ๒๔.๐๐ สวท.

โครงการสร้างภาคีเครือข่ายด้านกีฬาและ

การออกกําลังกายในระดับอุดมศึกษา

๒.๐๐ สวท.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการรื้อฟื้นกีฬาอุดมศึกษา	กทม. ๘๐.๐๐ สวท.

ส่งเสริมการเล่น 

กีฬาขั้นพื้นฐาน 

และมวลชน

๑.๖.๗.๔ โครงการสร้างชมรมและภาคีเครือข่าย

และพันธมิตรด้านกีฬา

๒.๐๐ สวท.

พัฒนาการบริหาร

จัดการด้านกีฬาและ

นันทนาการให้มี

ประสิทธิภาพ

๑.๖.๗.๕		 ปรับปรุงระเบียบค่าตอบแทนบุคลากร

ประจําศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาสังกัด	

กทม.	ให้ทันสมัย

สวท.

โครงการที่ปรึกษาทางการออกกําลังกาย ๔๐.๐๐ สวท.

มาตรการปรับค่าสมาชิกศูนย์กีฬา	และ

ศูนย์เยาวชนสําหรับชาวต่างชาติ

๐.๐๐ สวท.

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๘ ประชาชนในกรุงเทพฯ มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 
 ตัวชี้วัด : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค   ร้อยละ ๖๕
 ตัวชี้วัด : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ   ร้อยละ ๙๗
 ตัวชี้วัด : สถานประกอบการอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับป้ายรับรอง
 มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร      ร้อยละ ๖๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

ส่งเสริมการตรวจ

เฝ้าระวังคุณภาพ

อาหาร

๑.๖.๘.๑ เฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ําในแหล่ง 

จําหน่าย

๓๖.๐๐ สนอ.

ส่งเสริมการรับรอง

มาตรฐานสถาน

ประกอบการอาหาร

๑.๖.๘.๒ โครงการกรุงเทพฯ	:	เมืองแห่งอาหาร

ปลอดภัย			

๒๔.๐๐ สนอ.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงาม ไม่มีสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์รกรุงรัง

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๒.๑.๑  นำระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน เพื่อให้ทัศนียภาพสวยงาม
ไม่มีสายไฟ สายโทรศัพท์รกรุงรัง
 ตัวชี้วัด : ความยาวเป็น กม. ที่ได้ดำเนินการนำสายต่าง ๆ ลงใต้ดินช่วงแรก ๒๕.๒ กม.  รอ้ยละ ๑๐๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

เพิ่มสภาพภูมิทัศน์ 

ให้สวยงาม

๒.๑.๑.๑ วางแผนและทํางานร่วมกันของ	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โดยการ

จัดทําแผนแม่บทและแนวทางการ

ปฏิบัติงานหลักร่วมกัน

๑๐.๐๐ สนย.

โครงการปทุมวัน		จิตรลดาและ

พญาไทเพิ่มเติม

๔๒๓.๒๐ สนย.

โครงการพระราม	๓ ๒,๓๑๖.๐๐ สนย.

โครงการนนทรี ๑,๕๑๔.๔๐ สนย.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๒ มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๒.๒.๑ ปริมาณพื้นที่สีเขียว เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 
และประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลักได้ในระยะทางไม่เกิน ๕ กม.
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของพื้นที่สีเขียว เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
 ที่ดีของกรุงเทพมหานคร              ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๓
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่ 
 สวนสาธารณะหลักระยะทางไม่เกิน ๕ กิโลเมตร           ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

คุ้มครองและอนุรักษ์พื้นที่

สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อม

ที่ดีของเมือง

๒.๒.๑.๑ โครงการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ 

สีเขียวในรูปแบบสวนผลไม้

๑๒.๐๐ สสล.

โครงการคุ้มครองและอนุรักษ์พื้นที่ 

สีเขียวในเขตเมือง

๐.๐๐ สสล.

โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ 

ทั่วกรุงเทพฯ	(Big	Tree)

๐.๔๕ สสล.

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้

และระบบนิเวศในสวนสาธารณะ

๔.๘๐ สสล.

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้

และความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในพื้นที่เมือง

๙.๐๐ สสล.

โครงการสร้างภาคีเครือข่ายอนุรักษ์

ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

ในพื้นที่

๐.๔๕ สสล.

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูขยายพันธุ์ไม้

หายากและไม้พื้นถิ่น

๑๒.๐๐ สสล.

เพิ่มปริมาณและ

ประสิทธิภาพของพื้นที่

สีเขียวเพื่อรักษาสภาพ

แวดล้อมที่ดีและเพิ่ม

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ของชาวกรุงเทพฯ

๒.๒.๑.๒ โครงการสํารวจและประเมิน

ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ 

ที่ใช้สร้างเป็นพื้นที่สีเขียว

๗.๒๐ สสล.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็น

พื้นที่สีเขียว

๙.๐๐ สสล.

โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็น

พื้นที่สีเขียว	(กรณีที่ราชพัสดุ)		

๗.๒๐ สสล.

โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างให้เป็น 

สวนหย่อม/สวนสาธารณะ

๑๒.๐๐ สสล.

โครงการออกแบบและก่อสร้าง

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่

ต้องมีพื้นที่สีเขียว	(เช่น	ถนนที่ต้อง

มีต้นไม้/สวนถนน	เป็นต้น)

๑๒.๐๐ สสล.

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา

พื้นที่สีเขียว

๓.๐๐ สสล.

โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ

เอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน

รูปแบบสวนแนวตั้งทั้งภายในและ

ภายนอกอาคารสิ่งก่อสร้าง

(อาคารห้างสรรพสินค้า	โรงแรม	

สํานักงานเป็นต้น)

๓.๐๐ สสล.

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานของภาครัฐเอกชน	และ

ชุมชนในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว 

ในรูปแบบของสวนสาธารณะ 

อย่างถาวร

๓.๐๐ สสล.

โครงการสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ 

สีเขียวในรูปแบบสวนหย่อมในแต่ละ

ชุมชนและบริหารจัดการโดยชุมชน

๔.๘๐ สสล.

โครงการสร้างสวนสาธารณะ	เพื่อ

การเรียนรู้ด้านระบบนิเวศ	๑	กลุ่ม

เขตพื้นที่	๑	สวน

๕.๖๐ สสล.

โครงการสร้างพื้นที่สําหรับสัตว์เลี้ยง

ในสวนสาธารณะ

๑.๕๐ สสล.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่

ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร

ให้เป็นพื้นที่สีเขียว	ที่ประชาชน

สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้

๔.๘๐ สสล.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บริเวณริมแม่นํ้าและคลองสายหลัก

๔.๘๐ สสล.

โครงการสร้างสิ่งอํานวย 

ความสะดวก	และสาธารณูปโภค 

ในสวนสาธารณะหลัก

๗.๒๐ สสล.

โครงการบํารุงรักษาสภาพพื้นที่ 

สีเขียวในแต่ละพื้นที่ให้อยู่ 

ในสภาพที่สมบูรณ์	อย่างสมํ่าเสมอ

๙.๖๐ สสล.

โครงการแจกจ่ายกล้าไม้แก่ชุมชน

และประชาชนผู้สนใจ

๐.๐๐ สสล.

โครงการพัฒนาบุคลากร 

ในแต่ละส่วนงาน

๔.๘๐ สสล.

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ 

ด้านพันธุ์ไม้และการออกแบบ	และ

ตกแต่งสวนให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ

๐.๓๐ สสล.

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ 

เกี่ยวกับพันธุ์ไม้	สวนสาธารณะ	 

และระบบนิเวศแต่ละประเภท

๑.๒๐ สสล.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน 

มีส่วนร่วมสร้างกรุงเทพมหานคร 

ให้เป็นเมืองสีเขียว	โดยการเชิญชวน 

ให้ประชาชนเข้ามาทํากิจกรรมต่าง	ๆ	

ในสวนสาธารณะหลักทั่วกรุงเทพฯ	

อย่างต่อเนื่องตลอดปี

๒.๔๐ สสล.

สนับสนุนการใช้พื้นที่ 

ในสวนสาธารณะ	ในการจัดกิจกรรม 

เชิงสร้างสรรค์ของหน่วยงาน 

หรือองค์กรภายนอก

๐.๐๐ สสล.

โครงการจัดทําแผนแม่บทสีเขียว 

ของกรุงเทพมหานครท่ีสอดคล้องกับ 

ผังเมืองใหม่ของกรุงเทพมหานคร

๐.๕๐ สสล.

จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ	ด้าน

พันธ์ุไม้และสวนสาธารณะ 

แต่ละประเภท

๐.๐๐ สสล.

สํารวจความต้องการ	และความ 

คิดเห็นของผู้ใช้บริการ	ที่มีต่อ 

การจัดการพื้นที่สีเขียว	รูปแบบ 

สวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร

๐.๐๐ สสล.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึงสะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว
มีหลายทางเลือก

         ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
เป้าประสงค์ (Objective) ๒.๓.๑ เพิ่มและสนับสนุนระบบขนส่งมวลชน    
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน
 ที่กำหนดเวลาเดินทางได้ภายใน ๑๐ นาที       ร้อยละ ๓๐
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของสถานีที่มีการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ ไปยังที่พักอาศัย
 และอาคารสำนักงานต่าง ๆ โดยวิธีการสร้างทางเดิน เส้นทางจักรยาน ระบบรถ
 รับส่ง จุดจอดรถ ที่เหมาะสมและเพียงพอ       ร้อยละ ๕๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙  

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

เพิ่มระบบขนส่งมวลชน 

ทางรางให้ครอบคลุมพื้นที่ 

มากขึ้น	(ดําเนินการเองและ

ประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง)

๒.๓.๑.๑ สร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าบีทีเอส 

หรือระบบรางอื่น	ๆ	เช่น	BRT	

Monorail

๗,๕๖๐.๐๐ สจส.

สร้างส่วนต่อขยาย	BTS ๙,๔๕๐.๐๐ สจส.

สนับสนุน	รฟม.	ให้พัฒนา 

ส่วนต่อขยาย

๐.๐๐ สจส.

สนับสนุน	รฟท.	ให้พัฒนา 

ส่วนต่อขยาย

๐.๐๐ สจส.

ปรับปรุงทางเท้า/เส้นทาง

จักรยานเพื่อเชื่อมต่อมายัง

สถานีในเมือง	ระบบรถรับส่ง 

มายังสถานี	(Feeder)	 

สําหรับสถานีชานเมืองและ

จุดจอดรถ	(Park	&	Ride)	

สําหรับสถานีนอกเมือง

๒.๓.๑.๒ พัฒนาทางเดินเท้าให้เชื่อมโยงกับ

สถานีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ/ 

กําลังก่อสร้าง

๑๘๔.๘๐ สจส.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙  

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

สร้างเส้นทางจักรยานให้เชื่อมโยง

กับสถานีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ/

กําลังก่อสร้าง

๑๘๔.๘๐ สจส.

ผลักดันให้เกิดการปฏิรูป

ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

การดําเนินงาน	ของรถ

โดยสารสาธารณะทั้งหมด	 

(รถประจําทาง	รถตู้โดยสาร	

รถแท็กซี่	รถจักรยานยนต์

รับจ้าง)	ในเขตกรุงเทพฯ

๒.๓.๑.๓ เปิดบริการรถรับส่งเพื่อเชื่อมโยง 

กับสถานีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ/ 

กําลังก่อสร้าง

๘๔.๐๐ สจส.

วางแผนพื้นที่จอดรถโดยสาร	(ร่วม

กับ	ขสมก.)/จักรยานยนต์รับจ้าง/

จัดบริการรถรับส่งเพื่อเชื่อมโยง

มายังสถานีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ

๔.๐๐ สจส.

จัดพื้นที่จอดรถส่วนตัว/รถโดยสาร/

จุดรับส่งผู้โดยสารบริเวณที่ติดกับ

สถานีรถไฟฟ้าให้เพียงพอ 

ต่อการใช้บริการ

๑๑.๐๐ สจส.

ติดมิเตอร์เก็บเงินค่าที่จอดบริเวณ

ถนนสายหลัก

๑๔๔.๐๐ สจส.

จัดพื้นที่ป้ายสถานี/จุดจอดรถ 

ประจําทางให้เพียงพอปลอดภัย

๘.๐๐ สจส.

จัดพื้นที่จุดจอดรถรับจ้าง	

(จักรยานยนต์รับจ้างแท็กซี่สามล้อ)	

ให้ถูกสุขลักษณะน่าใช้งาน

๑๑.๐๐ สจส.

ติดกล้อง	CCTV	ทุกบริเวณที่เป็น

จุดจอดรถโดยสารและประสาน

กับกรมการขนส่งทางบกในการ

กวดขันพฤติกรรมการขับขี่

๓๖.๐๐ สจส.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙  

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

ใช้นโยบายภาษี/ราคา	เพ่ือ

เก็บภาษี/ค่าธรรมเนียมพิเศษ

สําหรับรถส่วนบุคคลท่ีจอด

ในตัวเมืองช้ันใน	โดยเฉพาะ

ถนนสาธารณะ	ท่ีจอดรถ 

ในพ้ืนท่ีราชการ	เก็บภาษี

ท้องท่ีเพ่ิมเติมสําหรับท่ีจอด

รถสาธารณะของเอกชน

๒.๓.๑.๔ ออกข้อบังคับ	กทม.	ให้อาคาร

สาธารณะทุกแห่งต้องจัดที่จอด

จักรยาน	(เน้นอาคาร	กทม.	และ

โรงเรียนในระยะแรก	ต่อมาจึงเป็น

อาคารพาณิชย์และอาคารพักอาศัย

ขนาดใหญ่

๔๐.๐๐ สจส.

เก็บภาษีท้องถิ่นสําหรับธุรกิจ/

อาคารพาณิชย์ที่ให้เช่าที่จอดรถ

หรือมีที่จอดรถในตัวเมืองชั้นใน

๒๐.๐๐ สจส.

เพิ่มค่าที่จอดรถสําหรับที่จอดรถ 

ของ	กทม.	ในตัวเมืองชั้นใน

๑๐.๐๐ สจส.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๒.๓.๒ การจราจรคล่องตัว
 ตัวชี้วัด : ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะในช่วงเวลาเร่งด่วน 
 (ชั้นใน/ชั้นกลาง/ชั้นนอก) กม./ชม.       ๑๓/๑๙/๒๖
 ตัวชี้วัด : ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะเฉลี่ย
 (ชั้นใน/ชั้นกลาง/ชั้นนอก) กม./ชม.       ๒๑/๓๒/๔๓

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

แก้ไขปัญหาคอขวด	จุดตัด 

ทางรถไฟในเขตกรุงเทพฯ	

โดยการตัดถนนใหม่ 

สร้างอุโมงค์สะพานข้ามแยก

๒.๓.๒.๑ สร้างสะพาน/อุโมงค์ข้ามแยก 

หรือข้ามทางรถไฟ

๑,๕๑๒.๐๐ สนย.

ตัด/เพิ่มโครงข่ายถนนบริเวณ	

Superblock

๑,๐๐๘.๐๐ สนย.

ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ

ประสานสัญญาณไฟจราจร

ตามทางแยก	ตลอดจนมี	

CCTV	และหน่วยเคลื่อนที่

เร็วไปถึงที่หมาย	ในเวลา	 

๕	นาที	เพื่อจัดการจราจร

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ	หรือ

กรณีที่จอดฝ่าฝืนกฎหมาย

๒.๓.๒.๒ ติดตั้งระบบประสานสัญญาณไฟ

จราจรที่ถนนสายหลัก

๑๐๕.๖๐ สจส.

ติดตั้ง	CCTV	ถนนหรือจุดที่มักมี

การจอดกีดขวางผิดกฎหมาย 

หรืออุบัติเหตุ

๑๒๘.๐๐ สจส.

จัดหน่วยเคล่ือนท่ีเร็วเพ่ือเคล่ือนย้าย

รถกรณีเกิดอุบัติเหตุ 

หรือมีการจอดกีดขวาง

๒๘.๐๐ สจส.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๒.๓.๓ เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง     
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของผู้สัญจรด้วยจักรยาน      ร้อยละ ๒
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของผู้สัญจรทางนํ้า       ร้อยละ ๒

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

เพิ่มท่าเรือโดยสารและ

ปรับปรุงทางเดินเส้นทาง 

ไปยังท่าเรือโดยสาร 

ให้มีความปลอดภัย

๒.๓.๓.๑ ศึกษาเพิ่มเติมเส้นทางเดินเรือสร้าง

สถานีเรือโดยสารและประสานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการขยาย

เส้นทางเดินเรือ

๙.๐๐ สจส.

ปรับปรุงพื้นที่รอบท่าเรือ	ให้มีการ

เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

ติดไฟฟ้าแสงสว่าง	ป้ายแผนที่	 

มีที่พักผู้โดยสาร

๕.๐๐ สจส.

เพิ่มเส้นทางจักรยานให้เข้าสู่

ชุมชน	โดยเน้นให้เชื่อมต่อ 

มายังสถานีระบบขนส่ง

มวลชน	จุดหมายปลาย

ทางหลัก	เช่น	โรงเรียน	

ศูนย์การค้า	และกําหนด

ให้อาคารสาธารณะทุกแห่ง

ต้องมีที่จอดจักรยาน 

โดยเฉพาะ

๒.๓.๓.๒ เพิ่มเส้นทางจักรยานโดยให้เกิดการ 

เชื่อมโยงไปยังระบบขนส่ง 

หรือปลายทาง

๑๒.๐๐ สจส.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ มหานครสําหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๓.๑ ส่ิงอำนวยความสะดวกและสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๑.๑ มีสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ อย่างทั่วถึง
 ตัวชี้วัด : สัดส่วนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่สามารถเข้าถึง
 สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป        ร้อยละ ๘๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

จัดสาธารณูปโภค	และส่ิง 

อํานวยความสะดวกใน 

อาคารสถานท่ีของสํานักงาน 

กรุงเทพมหานคร	ภาครัฐ	

และเอกชน	สําหรับผู้สูงอายุ

และคนพิการอย่างท่ัวถึง

๓.๑.๑.๑ ออกข้อบังคับการจัดสาธารณูปโภค

และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ 

ผู้สูงอายุและคนพิการในอาคาร

สาธารณะ

๒.๐๐ สพส.

ปรับปรุงห้องนํ้า	ลาดทาง	ที่จอดรถ

คนพิการและผู้สูงอายุในอาคารเก่า

ของ	กทม.	๕๐	สํานักงานเขต

๘๐.๐๐ สนย.

ปรับปรุงห้องนํ้าผู้พิการ 

และผู้สูงอายุ

๘๐.๐๐ สนย.

ปรับปรุงบาทวิถี	ทางข้ามสําหรับ

คนพิการ	ผู้สูงอายุ

๒๐๐.๐๐ สนย.

ซื้อไม้เท้าสําหรับให้บริการในอาคาร

ของ	กทม.

๒๕.๐๐ สพส.

จัดสาธารณูปโภคและสิ่ง 

อํานวยความสะดวก	สําหรับ 

ผู้ สู ง อ า ยุ แ ล ะ คน พิ ก า ร 

อย่างครบถ้วน

๓.๑.๑.๒ จัดหาเครื่องอํานวยความสะดวก

ทางการเคลื่อนไหวสําหรับคนพิการ	

ผู้สูงอายุ	และผู้ประสบปัญหา

ทางการเคลื่อนไหว	(เก้าอี้รถเข็น	

๓๕๐	คัน/ปี)

๓.๖๐ สพส.สนอ.

โครงการจัดซื้อรถประจําทาง 

ชานตํ่า

๙๐๐.๐๐ สจส.
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๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๑.๒ จัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึง
 ตัวชี้วัด : สัดส่วนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 ที่เข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน        รอ้ยละ ๑๐๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

จัดสรรเบี้ยยังชีพ	สําหรับ 

ผู้สูงอายุ	คนพิการ	 

และผู้ด้อยโอกาส

๓.๑.๒.๑ ศึกษาวิจัยอัตราเบี้ยยังชีพ	 

ท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ	คนพิการ	 

และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อให้สามารถ 

ดํารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนุษย์

๑.๐๐ สพส.

ปรับเกณฑ์การจัดสรรเบี้ยยังชีพเพื่อ

ให้ประชากรแฝงได้รับเบี้ยยังชีพและ

เพิ่มแนวทางการจัดสรรเบี้ยยังชีพ

ให้กับคนยากจน

๐.๒. สพส.

โครงการจัดตั้ง	“กองทุนสวัสดิการ

ในระดับชุมชน”	เพื่อผู้สูงอายุ	 

คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาส

๙๖.๐๐ สพส.

จัดทําระบบฐานข้อมูลกลาง

กรุงเทพมหานคร	ของผู้สูงอายุ	 

คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	 

ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล

กลางของประเทศ

๑๖.๐๐ สพส.

พัฒนาระบบการรักษา

พยาบาลที่เหมาะสมสําหรับ 

ผู้สูงอายุ	คนพิการและ 

ผู้ด้อยโอกาส

๓.๑.๒.๒ จัดหาเครื่องอํานวยความสะดวก

ทางการเคลื่อนไหวสําหรับ 

คนพิการ	ผู้สูงอายุ	และผู้ประสบ

ปัญหาทางการเคลื่อนไหว

๔๕.๐๐ สนอ.

พัฒนาระบบการดูแลพยาบาล 

ผู้สูงอายุและคนพิการบ้านและ

ชุมชนทั้งระบบตั้งแต่การฝึกอบรม

อาสาสมัคร	ออกแบบกิจกรรมวิธีการ	 

การตรวจติดตาม	 

(มีค่าตอบแทนอาสาสมัคร)

๔.๐๐ สนอ.

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแล

กลุ่มเป้าหมาย	ผู้สูงอายุ	คนพิการ

และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

๑.๐๐ สนอ.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

จัดต้ังศูนย์ดูแลกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ	

คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

๘.๐๐ สพส.	สนอ.

เพิ่มบริการคลินิกกายภาพบําบัด

และจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟู

สุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ 

ในศูนย์บริการสาธารณสุข

๒๗.๒๐ สนอ.

วิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 

ด้านเวชศาตร์ศึกษาฟื้นฟู

๐.๐๐ สนอ./สนพ.

จัดกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้ง

ทางด้านร่างกาย	สังคม	อารมณ์

สติปัญญาเพ่ือนําไปสู่ความเป็นบุคคล 

ที่พ้นสภาพแล้ว	(Whole	Person	

Recovery)	ในสถานสงเคราะห์

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 

สถานพัฒนาและฟื้นฟูสถานพินิจ	

๐.๐๐ สนอ./สนพ.

พัฒนาที่อยู่อาศัย 

สําหรับผู้มีรายได้น้อย

๓.๑.๒.๓ จัดทําความร่วมมือกับสถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การ

มหาชน)	การเคหะแห่งชาติ	สํานักงาน 

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และ/ 

หรือหน่วยงานอื่น	ๆ	ทั้งภาครัฐ 

และเอกชน	และส่งเสริม 

ให้เกิดการออมในระดับชุมชน 

เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย 

สําหรับผู้มีรายได้น้อย

๐.๐๐ สพส.

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
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เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๑.๓ จัดสวัสดิการเด็ก
 ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเด็กด้อยโอกาสที่เข้าถึงสวัสดิการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในรอบด้าน รอ้ยละ ๑๐๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

พัฒนาศักยภาพ 

และให้คําปรึกษา

๓.๑.๓.๑ จัดทําปฏิทินกิจกรรมสร้างสรรค์

โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและ

ประชาสังคม

๐.๒๐ สพส.สนอ.

สวท.

จัดตั้งศูนย์รับปรึกษาปัญหาวัยรุ่น 

ในโรงเรียนที่มีกลุ่มเยาวชน	เป็น

แกนกลางในการดําเนินงาน

๕.๐๐ สพส.สนอ.

จัดทําระบบเชื่อมโยงเครือข่าย 

เว็บไซต์สําหรับปรึกษาปัญหาวัยรุ่น

โดยผู้เชี่ยวชาญ

๑.๐๐ สพส.สนอ.

จัดทําโครงการความร่วมมือ	กับ

สถานีวิทยุรับปรึกษาปัญหาวัยรุ่น

ต่าง	ๆ	ที่ได้รับความสนใจจากกลุ่ม

วัยรุ่นในการร่วมเป็นเครือข่าย 

การให้คําปรึกษา

๐.๐๐ สพส.สนอ.

จัดทําโครงการความร่วมมือ	กับ

มหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพ

ครูสําหรับเด็กก่อนวัยเรียนและร่วม

ทํากิจกรรมสร้างสรรค์	กับเด็ก 

ก่อนวัยเรียนและเยาวชน

๐.๐๐ สพส.สนอ.

จัดสวัสดิการด้านโภชนาการ 

สําหรับเด็กด้อยโอกาส

๓.๑.๓.๒ เพิ่มเติมงบประมาณ	เพื่อการจัด

สวัสดิการด้านโภชนาการสําหรับ

เด็กด้อยโอกาส	

๒๐๐.๐๐ สพส.	สนศ.

ให้ความคุ้มครองเพื่อ

ป้องกันการตกเป็นเหยื่อ

ของการใช้ความรุนแรง 

ในเด็กและการค้ามนุษย์

๓.๑.๓.๓ ปรับปรุง/ฟื้นฟูสถานที่ใกล้เคียง

ให้เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อ	การ

สันทนาการ	เช่น	พื้นที่ใต้ทางด่วน

พื้นที่ของศูนย์ต่าง	ๆ	 

ที่ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว

๘.๐๐ สพส.สนอ.

สวท.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

จัดทําฐานข้อมูลเด็กด้อยโอกาส 

ในระดับชุมชน	ผ่านระบบโรงเรียน	

ชุมชน	และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๕.๐๐ สพส.

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก	ก่อนวัย

เรียนให้ครบวงจร	(โดยการจัด

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเรียน 

เพิ่มสื่อการสอนที่มีคุณภาพ

กระบวนการตรวจสอบการดําเนิน

งานของศูนย์และกระบวนการและ

เกณฑ์การคัดเลือกครูของศูนย์

พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน)

๒๐๐.๐๐ สพส.

จัดทํา	“อาสาสมัครคุ้มครองเด็ก

ในระดับชุมชน”เพื่อเฝ้าระวังการใช้

ความรุนแรงในเด็กและการค้ามนุษย์

๓.๐๐ สพส.

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครอง

เด็กเพื่อให้สามารถคุ้มครองป้องกัน

การตกเป็นเหยื่อของ	การใช้ความ

รุนแรงในเด็กและการค้ามนุษย์ 

โดยเฉพาะในแง่การบังคับใช้กฎหมาย 

และบทลงโทษ

๑.๕๐ สพส.

ปรับปรุงการเชื่อมโยงการทํางาน

ร่วมกันกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม	

(One	Stop	Crisis	Center:	OSCC)	

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการทํางาน 

ให้มากข้ึน	และมีมิติเชิงรุกมากข้ึน

๐.๐๐ สพส.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
 ตัวชี้วัด : ฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ
 มีความครอบคลุม          ร้อยละ ๕๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

พัฒนาฐานข้อมูลของ 

ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ

และแรงงานนอกระบบ

โดยให้บุคลากร	ของ

กรุงเทพมหานครมีส่วนร่วม	

(Database	Development)

๓.๒.๑.๑ จัดทําระบบฐานข้อมูล 

สําหรับผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ

และแรงงานนอกระบบ

๒.๐๐ สพส.

โครงการจัดการอบรม	เพื่อสร้าง

ความรู้	ความเข้าใจ	และความ

เชี่ยวชาญในการใช้และพัฒนา

ฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาส	ทาง

เศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ

โดยดูจากสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ที่

เข้ารับการอบรม	ผ่านการประเมิน

พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้และพัฒนา

ฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาส	ทาง

เศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ

๐.๕๐ สพส.

โครงการจัดอบรมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 

ทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้าใจ

และเพิ่มประสิทธิภาพขยายช่องทาง 

การประชาสัมพันธ์	เกี่ยวกับการ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูล

แรงงานนอกระบบ	โดยดูจากจํานวน 

ของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ

สามารถระบุโครงการ	ด้านการ

พัฒนาฐานข้อมูลและมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน

นอกระบบ

๐.๕๐ สพส.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการสร้างเครือข่าย	ทางด้าน

เศรษฐกิจในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง

เศรษฐกิจ	ในแต่ละเขตพื้นที่ของ

กรุงเทพมหานคร	โดยวัดจากจํานวน	 

ของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ 

เข้าร่วมเครือข่ายในแต่ละเขต 

ของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง

๐.๘๐ สพส.

สนับสนุนให้เกิดการแลก

เปลี่ยนข้อมูลทางด้านผู้ด้อย

โอกาสทางเศรษฐกิจและ

แรงงานนอกระบบกับหน่วย

งานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 

(Information	and	Data-

base	Sharing)

๓.๒.๑.๒ โครงการจัดสัมมนา	เพื่อ 

การแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่าง

กรุงเทพมหานครกับหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องวัดจากสัดส่วน

ของฐานข้อมูลของกรุงเทพ-				

มหานครและหน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้อง	ได้รับการพัฒนาและ 

แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

๐.๘๐ สพส.

โครงการร่วมมือระหว่าง

กรุงเทพมหานครและหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	จัดอบรมให้แก่ 

ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับ

การสร้างความตระหนัก	ในการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูล	

วัดจากสัดส่วนของฐานข้อมูล	ของ

กรุงเทพมหานครและหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา

และแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

๐.๘๐ สพส.

สร้างโอกาสในการเข้าถึง

แหล่งทุนเพื่อการประกอบ

อาชีพ

๓.๒.๑.๓ โครงการจัดตั้งกองทุนออมเพื่อการ

ประกอบอาชีพสําหรับผู้ด้อยโอกาส

ทางเศรษฐกิจและผู้ที่อยู่ 

ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ

๔๐.๐๐ สพส.

โครงการจัดตั้งกองทุนออม 

ให้กับแรงงานนอกระบบ

๘๐.๐๐ สพส.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

สร้างความร่วมมือกับธนาคาร

พาณิชย์และสถาบันการเงินสําหรับ 

การกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ

สําหรับผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ	

และผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจ 

นอกระบบ

๐.๐๐ สนค.

พัฒนาขีดความสามารถให้แก่ 

คณะทํางานของกองทุนต่าง	ๆ	ท่ีมีอยู่ 

ในชุมชน	เช่น	กองทุนบทบาทสตรี	

กองทุนหมู่บ้านฯ	เพื่อให้มีกระบวน

การทํางานที่เข้มแข็งและยั่งยืน

๑.๐๐ สพส.

พัฒนาคุณภาพผลผลิต 

และยกระดับการบริการ

๓.๒.๑.๔ โครงการพัฒนามาตรฐานสินค้า

ชุมชนและมาตรฐานบริการ	ที่

เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมพัฒนา

อาชีพของศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ

กรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการ	 

OTOP	กรุงเทพมหานคร	วัดจาก 

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้เข้ารับการ

อบรมและนําไปประกอบกิจการมี

มาตรฐานชุมชน	และมาตรฐาน

การบริการที่เหมาะสม

๒.๐๐ สพส.

จัดระเบียบและกําหนดเขตพื้นที่ร้าน 

ค้าขายริมทางให้กลายเป็นพื้นที่	

เพื่อการท่องเที่ยวและการจับจ่าย

๔๐.๐๐ สพส.สวท.

จัดทําการพัฒนาคุณภาพครบวงจร

ให้แก่ร้านค้าขายอาหารริมทางให้มี

คุณภาพ	สะอาด	ถูกสุขลักษณะ

๔๐.๐๐ สพส.สนอ.

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้ 

ตราสัญลักษณ์	ของกรุงเทพ 

มหานครในรูปแบบมหกรรมสินค้า

คุณภาพ	ตลาดนัดสินค้าคุณภาพฯ

๑๐๐.๐๐ สพส.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๓..๒๒ สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร 
มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
 ตัวชี้วัด : ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครมีรายได้ที่มั่นคง ร้อยละ ๓๐
 ตัวชี้วัด : ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครมีอาชีพที่มั่นคง ร้อยละ ๓๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

ดูแล	พัฒนา	และปรับปรุง

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ

อย่างครบวงจร	กล่าวคือ	 

มีการจัดการฝึกอบรม

พัฒนาอาชีพและจัดหา	

หรือมีกระบวนการ 

ให้เกิดการสร้างอาชีพ 

อย่างแท้จริง

๓.๒.๒.๑ โครงการอบรมสนับสนุนและ 

พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ 

อย่างครบวงจร	กล่าวคือมีการจัดการ 

ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ	และ 

จัดหาหรือมีกระบวนการให้เกิด

การสร้างอาชีพอย่างแท้จริงวัดจาก

สัดส่วนของผู้เข้าฝึกอบรมพัฒนา

อาชีพได้รับการเข้าทํางานตรงกับ

ความต้องการหรือผู้เข้ารับการฝึก

อบรมผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

๙๖.๐๐ สพส.

โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนา

อาชีพโดยให้ชุมชนในแต่ละเขตของ

กรุงเทพมหานคร	มีส่วนร่วมการ

พัฒนารูปแบบการอบรมและพัฒนา

อาชีพวัดจากสัดส่วนของผู้เข้าอบรม

สามารถนําความรู้ไปใช้ประกอบ

อาชีพได้จริง

๑๖.๐๐ สพส.

เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ

ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส	ทาง

เศรษฐกิจผ่านการพัฒนา

อาชีพ

๓.๒.๒.๒ โครงการพัฒนาและอบรมการสร้าง 

ตลาด	การสร้างเครื่องมือทางการ

ตลาดและการจัดหาตลาดวิชาชีพ

ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม	ในศูนย์ฝึก

อาชีพของกรุงเทพมหานคร 

และผู้ประกอบการ	OTOP	

กรุงเทพมหานคร	วัดจากสัดส่วน

ของผู้เข้าอบรมสามารถสร้างตลาด

เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือทางการ

ตลาด

๒.๐๐ สพส.



แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐136

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการฝึกอบรมและพัฒนา 

ความรู้การปฏิบัติกฎหมายและข้อบังคับ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการ	จําหน่ายในประเทศ 

การส่งออกสินค้า	การทํางานในด้าน 

บริการที่ต่างประเทศ	ของผู้เข้า

รับการอบรมจากศูนย์ฝึกอาชีพ

กรุงเทพมหานครและ	ผู้ประกอบการ	

OTOP	กรุงเทพมหานคร	ผู้เข้ารับ 

การอบรมมีความรู้ทักษะและทราบ

ถึงการปฏิบัติกฎหมายและข้อบังคับ

ที ่เกี ่ยวข้องกับการจําหน่ายใน

ประเทศ	การส่งออกสินค้า	การ 

ทํางานในด้านบริการที่ต่างประเทศ

๒.๐๐ สพส.

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๒.๓ จัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบ
 ตัวชี้วัด : สัดส่วนผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ
 ได้รับสวัสดิการจากการทำงาน        รอ้ยละ ๑๐๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

จัดหลักประกัน 

ความปลอดภัยในการทํางาน

๓.๒.๓.๑ ออกกฎข้อบังคับให้แรงงาน 

นอกระบบที่เข้าสู่ระบบประกันตน 

และได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับ 

ผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานในระบบ

๐.๒๐ สพส.

จัดประกันอุบัติเหตุ	เนื่องมาจาก 

การทํางานให้แก่แรงงานนอกระบบ

๘๐.๐๐ สพส.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๓.๑ เด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
 ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับการศึกษาระดับปฐมวัย
 และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปีและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 ครอบคลุมในทุกเขตพื้นที่         ร้อยละ ๓๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

ส่งเสริมการเพิ่มจํานวน

โรงเรียนที่เปิดการศึกษา

ภาคบังคับ	๙	ปี/หรือการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๒	ปี

๓.๓.๑.๑ เพิ ่มจํานวนเขตพื้นที ่ที ่มีโรงเรียน

สังกัด	กทม.	ที ่จัดการศึกษา	ขั ้น 

พื้นฐานครอบคลุมทุกระดับชั ้น	

(อนุบาล	–	มัธยมศึกษาปีที ่	๖)

๐.๐๐ สนศ.

สนับสนุนให้โรงเรียน	

กทม.	เป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ของชุมชน	

(โรงเรียนใกล้บ้าน)

๓.๓.๑.๒ จัดตั้งห้องสมุดชุมชนในพื้นที่	กทม. ๖๐.๘๐ สวท.	สนศ.

ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ตามอัธยาศัยให้กับ

ประชาชนชาวกรุงเทพฯ

๓.๓.๑.๓ พัฒนา/จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ 

ตามอัธยาศัยในพื้นที่	กทม.

๑๖๐.๐๐ สวท.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๓.๒ เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับโอกาสทางการศึกษา
 ตัวชี้วัด : โรงเรียนสังกัด กทม. จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ   ร้อยละ ๓๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

ส่งเสริมให้สถานศึกษา 

มีการจัด	IEP	เพื่อรองรับ

เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

ทุกประเภท 

ในโรงเรียนสังกัด	กทม.

๓.๓.๒.๑ ส่งเสริมการจัดทําแผนการเรียนรู้

รายบุคคล	(IEP)	ของนักเรียน 

ที่มีความต้องการพิเศษ 

แต่ละประเภท

๗๒.๐๐ สนศ.

ส่งเสริมให้สถานศึกษา 

จัดโปรแกรมการศึกษา

๓.๓.๒.๒ กําหนดให้สถานศึกษาจัดโปรแกรม

การศึกษารองรับ 

เด็กที่มีความต้องการ

๐.๐๐ สนศ.

โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษา

พิเศษ	ในสถานศึกษา

๗๒.๐๐ สนศ.

ส่งเสริมการพัฒนา

บุคลากรของโรงเรียนให้มี

ความรู้ความสามารถ 

ในการจัดการศึกษา 

สําหรับเด็ก	ที่มี 

ความต้องการพิเศษ

๓.๓.๒.๓ อบรมให้ความรู้แก่ครู	ด้านการจัด

การศึกษาสําหรับเด็ก 

ที่มีความต้องการพิเศษ		

๓๗.๕๐ สนศ.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๓.๓ การศึกษาที่จัดโดย กทม. เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ
 ตัวชี้วัด : โรงเรียนสังกัด กทม. มีผลทดสอบระดับชาติของนักเรียนสูงกว่า
 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศใน ๕ รายวิชาได้แก ่วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์
 วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาฯ และวิชาภาษาอังกฤษ     ร้อยละ ๑๕

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

ส่งเสริมและสนับสนุน 

การพัฒนาวิชาชีพ	(Pro-

fessional	Development	

Program)	แก่บุคลากร

ของโรงเรียนสังกัด	กทม.

๓.๓.๓.๑ จัดโครงการ	Coachingand	Men-

toring	ให้ครูได้รับการฝึกอบรม 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการ 

จัดการเรียนการสอน	อย่างมี

ประสิทธิภาพในทุก	ๆ	๑	ปี

๑๒๐.๐๐ สนศ.

ส่งเสริมและสนับสนุน 

การจัดห้องเรียน	ห้องสมุด 

ในโรงเรียนให้ทันสมัย	ที่

เอื้อต่อการศึกษา	ค้นคว้า

หาความรู้ให้กับนักเรียน

โรงเรียนสังกัด	กทม.

๓.๓.๓.๒ พัฒนาห้องเรียนและห้องสมุด	ใน

โรงเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓๐.๔๐ สนศ.

สนับสนุน	การให้ทุน 

การศึกษากับเด็กเรียนดี 

ให้รางวัลกับโรงเรียนสังกัด	 

กทม.	ที่มีคะแนน	O-Net	

สูงกว่าระดับประเทศ		

๕	รายวิชา

๓.๓.๓.๓ ให้ทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี

อย่างต่อเนื่อง

๒๔.๐๐ สนศ.

ส่งเสริมให้มีการ	จัด

หลักสูตรหลังเลิกเรียน	

(After-School	Program)	

สาํหรบัเดก็ทีม่ผีลการเรยีน 

ตํ่า	โดยเน้นการส่งเสริม 

เชิงวิชาการ

๓.๓.๓.๔ หลักสูตรหลังเลิกเรียน	สําหรับ

นักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่า		

๕๒.๘ สนศ.

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่

พัฒนาทักษะ	กระบวนการ

คิด	วิเคราะห์	และการ

แก้ปัญหาให้กับนักเรียน

โรงเรียนสังกัด	กทม.

๓.๓.๓.๕ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด	

วิเคราะห์	และการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน		

๑๖๐.๐๐ สนศ.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม 

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๔.๑ สร้างโอกาส/พื้นที่ให้เกิดการแสดงตัวของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ สู่สังคมสาธารณะ 
ในหลากหลายรูปแบบและช่องทาง
 ตัวชี้วัด : จำนวนการแสดงตัวของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ
 สู่สังคมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ    เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

จัดกิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่

และส่งเสริมวัฒนธรรม

และศิลปะ

๓.๔.๑.๑ จัดกิจกรรม	Event	ประจําปี 

ที่ส่งเสริมความหลากหลาย	ทาง

วัฒนธรรม	“Bangkok	Cultural	 

Festival”	เพ่ือเปิดพ้ืนท่ีให้แก่	กลุ่ม 

วัฒนธรรมต่าง	ๆ	ได้เข้ามาแสดงออก

๓๒.๐๐ สวท.

สนับสนุนการจัดกิจกรรม	ในวัน

สําคัญ	ที่สะท้อนถึงรูปแบบวิถีชีวิต

และประเพณีวัฒนธรรม	ของกลุ่ม

วัฒนธรรมที่โดดเด่น	โดยเฉพาะ

กลุ่มวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์	และ

ศาสนา

๒๐.๐๐ สวท.

สร้างพื้นที่เพื่อนําเสนอ

กิจกรรมทางวัฒนธรรม 

ในพื้นที่สาธารณะ

๓.๔.๑.๒ จัดการแข่งขันดนตรีแห่ง

กรุงเทพมหานคร	(Music	Com-

petition	of	Bangkok)	เพื่อเสริม

ภาพลักษณ์การเป็นพื้นที่ศูนย์กลาง

ด้านดนตรีศิลปะและการแสดง 

ในระดับอาเซียนและนานาชาติ

๖๐.๐๐ สวท.

สร้างพื้นที่รูปแบบใหม่ 

ในการนําเสนอกิจกรรม

ทางวัฒนธรรมท่ีชาวกรุงเทพฯ	 

สามารถเข้าถึงง่ายและ

สอดคล้องกับวิถีชีวิตใน

สังคมปัจจุบัน

๓.๔.๑.๓ จัดตั้งลานวัฒนธรรม 

ในสวนสาธารณะที่มีความเหมาะสม 

ในกรุงเทพฯ	และให้มีรายการ 

การแสดงในลานวัฒนธรรม

๒๐.๘๐ สวท.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๔.๒ มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองกรุงเทพในรูปแบบต่าง ๆ
 ตัวชี้วัด : ชาวกรุงเทพฯ มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองกรุงเทพในรูปแบบต่าง ๆ ร้อยละ ๓๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 

สู่การเป็นแหล่งเรียน

รู้ วั ฒ น ธ ร ร ม เ มื อ ง

กรุงเทพฯ

๓.๔.๒.๑ ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ของ

กรุงเทพมหานครในด้านเนื้อหา	และ 

สร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมให้เหมาะ 

กับการเรียนรู้วัฒนธรรมเมือง

กรุงเทพฯ	สําหรับสมาชิกในทุกช่วงวัย

๑๒๐.๐๐ สวท.

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

๒๐.๐๐ สวท.

       
        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๔.๓ พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม
 ตัวชี้วัด : จำนวนข้อมูลกลุ่ม/ชุมชนวัฒนธรรมที่ได้รับการรวบรวม เพื่อการจัดทำ
 ฐานข้อมูลเพื่อการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม       ร้อยละ ๓๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

สํารวจรวบรวมข้อมูล

กลุ่ม/ชุมชนวัฒนธรรม

และจัดทําระบบ 

ฐานข้อมูลวัฒนธรรม

และศูนย์ข้อมูล

๓.๔.๓.๑ สํารวจรวบรวมข้อมูลกลุ่ม/ชุมชน

วัฒนธรรม

๔๐.๐๐ สวท.

จัดทําระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรม 

และศูนย์ข้อมูล

๔๐.๐๐ สวท.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๔.๔ วางแนวทางสนับสนุนงานและแผนด้านวัฒนธรรม
 ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจต่อแนวทางการสนับสนุนงานและแผนด้านวัฒนธรรม   ร้อยละ ๓๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

สนับสนุนแนวทาง 

การพัฒนางาน 

ด้านวัฒนธรรม

๓.๔.๔.๑ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา

กิจกรรมด้านวัฒนธรรมกรุงเทพฯ	ซึ่ง 

ประกอบขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ	ตัวแทน

กลุ่มวัฒนธรรมต่าง	ๆ	รวมถึงสมาชิก	

จากเครือข่ายวัฒนธรรมระดับเขต

๓.๐๐ สวท.

จัดต้ังกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมระดับเขต	 

เพื่อเป็นตัวแทนในการดําเนินการ 

กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม	

รวมถึงการดําเนินการร่วมพัฒนา 

ฐานข้อมูลวัฒนธรรม

๓.๐๐ สวท.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ มหานครกะทัดรัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๔.๑ เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๑ สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมการขยายตัวของการใช้ที่ดิน และความหนาแน่น 
ประชากรในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน และเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง
 ตัวชี้วัด : ความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรในเขตกรุงเทพฯ 
 ชั้นในไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ คน/ตร.กม.       ๒๕,๐๐๐ คน/ตร.กม.

กลยุทธ์

รหัส

กลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี

มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

กําหนดมาตรการเชิงบวก

และมาตรการเชิงลบ	เพื่อ

สนับสนุนส่งเสริม	การใช้

ประโยชน์ที่ดิน	ตามผังเมือง

รวม	กรุงเทพมหานคร

๔.๑.๑.๑ โครงการปรับปรุงแก้ไขมาตรการ 

เชิงบวก	(สร้างแรงจูงใจโบนัสชดเชย)	

และมาตรการเชิงลบ	รวมทั้ง	การ

ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วม	ของ

ประชาชนในการพัฒนาเมือง

๘.๐๐ สผม.

ปรับปรุงกฎกระทรวง	ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวม	กรุงเทพมหานคร 

ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ 

และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

๔.๑.๑.๓ โครงการประเมินผลกฎกระทรวง	ให้ 

ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	

ฉบับปรับปรุงครั้งที่	๔	และโครงการ 

วางและจัดทําผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานครฉบับใหม่	 

(ปรับปรุงครั้งที่	๕)

๓.๐๐ สผม.

โครงการสํารวจเก็บข้อมูล	และการ

ประเมินผลการปฏิบัติตามผังเมืองรวม 

กรุงเทพมหานครจําแนกตามพื้นที่	

Zoning	เขตชั้นใน	ชั้นกลาง	และ

ชานเมือง

๕๐.๐๐ สผม.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน และเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง
 ตัวชี้วัด : ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน
 ลดลงจาก ๖๐ นาที เป็น ๓๐ นาที        ร้อยละ ๖๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ 

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ 

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

ปรับปรุงพื้นที่เฉพาะแห่ง	

(Project	Plan)	และแผน

ฟื้นฟูเมือง	(Urban	 

Regeneration)	ในเขตพื้นที่

กรุงเทพฯ	ชั้นใน	และเขต

พื้นที่กรุงเทพฯ	ชั้นกลาง

๔.๑.๒.๑ โครงการรับฟังข้อคิดเห็นเสนอแนะ

จากประชาชนในการปรับปรุงพื้นที่

เฉพาะแห่ง	(Project	Plan)	และ

แผนฟื้นฟูเมือง	(Urban	Regen-

eration)	ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ	 

ชั้นในและชั้นกลาง	(แผนแม่บทและ

โครงการนําร่อง	ไม่น้อยกว่า	 

๑๐	บริเวณ)

๑๐.๐๐ สผม.

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๓ รักษาสัดส่วนการใช้ที่ดินแบบผสมผสานทั้งแนวราบและแนวตั้งให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
 ตัวชี้วัด : ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน
 ลดลงจาก ๖๐ นาที เป็น ๓๐ นาที        ร้อยละ ๖๐
 ตัวชี้วัด : ระยะทางเฉลี่ยระหว่างแหล่งชุมชน กับแหล่งสาธารณูปการหลักต่าง ๆ
 ของเมืองสามารถเข้าถึงได้ภายในระยะทาง ๕ กม.      ร้อยละ ๒๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

สร้างแผนพัฒนาพื้นที่

แบบผสมผสาน	(Mixed	-	

Used	Development)

๔.๑.๓.๑ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

ให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการใช้ท่ีดิน 

แบบผสมผสาน	(Mixed	-	Used	

Development)

๘.๐๐ สผม.

จัดทําแผนพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสาน	

(Mixed	-	Used	Development)

๑๖.๐๐ สผม.

โครงการศึกษาสํารวจแนวเขต

กรุงเทพมหานคร

๓๐.๐๐ สผม.

โครงการจัดทําระบบข้อมูล

สาธารณูปโภค	ด้วยแผนที่เชิงเลข

ความละเอียดสูง

๙๖๐.๐๐ สผม.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๔ ส่งเสริมการใช้พื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน
 ตัวชี้วัด : ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน
 ลดลงจาก ๖๐ นาที เป็น ๓๐ นาที        ร้อยละ ๖๐
 ตัวชี้วัด : ระยะทางเฉลี่ยระหว่างแหล่งชุมชนกับแหล่งสาธารณูปการหลักต่าง ๆ
 ของเมือง สามารถเข้าถึงได้ภายในระยะทาง ๕ กม.      ร้อยละ ๒๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่

ที่มีศักยภาพรอบสถานี

ขนส่งมวลชน	(TOD)

๔.๑.๔.๑ โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนา

พื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานี

ขนส่งมวลชน	(TOD)	และจัดทํา

มาตรการส่งเสริมการพัฒนา

๑๐.๐๐ สผม.

โครงการศึกษา	กําหนดมาตรการ

ทางกฎหมายเพื่อควบคุมและส่งเสริม	

ศักยภาพรอบบริเวณสถานี 

ขนส่งมวลชน	(TOD)

๔.๐๐ สผม.

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๕ พัฒนาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมให้เกิดการเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ
 ตัวชี้วัด : ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน
 ลดลงจาก ๖๐ นาที เป็น ๓๐ นาที        ร้อยละ ๖๐
 ตัวชี้วัด : ระยะทางเฉลี่ยระหว่างแหล่งชุมชน กับแหล่งสาธารณูปการหลักต่าง ๆ 
 ของเมือง สามารถเข้าถึงได้ภายในระยะทาง ๕ กม.      ร้อยละ ๒๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

พัฒนาพื้นที่เฉพาะแห่ง	

(Project	Plan)	บริเวณ

พื้นที่ปิดล้อมในเขตพื้นที่

กรุงเทพฯ	ชั้นใน	และ

กรุงเทพฯ	ชั้นกลาง

๔.๑.๕.๑ โครงการศึกษา	และวางแผนพัฒนา

พื้นที่ปิดล้อมในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ	

ชั้นใน	และกรุงเทพฯ	ชั้นกลาง

๑๕.๐๐ สผม.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๔.๒ กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย (Sub Center) เป็นระบบ 
ตามลำดับความสำคัญและศักยภาพพื้นที่ เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๒.๑ ให้มีการจัดตั้ง BRA (Bangkok Regional Authority) เพื่อทำหน้าที่พัฒนา 
เมืองเครือข่าย
 ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองเครือข่าย (ศูนย์ชุมชนย่อย) ที่มีศักยภาพและองค์ประกอบ
 ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน      ๕

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

พัฒนาศูนย์ชุมชน	 

(Sub	Center)	ให้กระจาย 

ท่ัวถึงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

อย่างเป็นระบบ	ตามลําดับ 

ความสําคัญของศูนย์ฯ

๔.๒.๑.๑ โครงการจัดทําแผนแม่บท	(Master	

Plan)	การพัฒนาเมืองเครือข่าย	

(ศูนย์ชุมชนย่อย)

๕.๐๐ สผม.

โครงการจัดทําแผนแม่บท	การจัด 

ตั้งองค์กรพัฒนาเมือง	(Urban	

Development	Cooperation	:	

UDC)

๑๕.๐๐ สผม.

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๒.๒ ยกระดับ และปรับปรุงชุมชนระดับย่านและพื้นที่ ที่มีศักยภาพทางด้านการเชื่อมโยง
ที่มีองค์ประกอบครบครัน ให้เป็นเมืองเครือข่าย
 ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองเครือข่าย (ศูนย์ชุมชนย่อย) ที่มีศักยภาพและองค์ประกอบ
 ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน      ๕ 

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

ปรับปรุงชุมชนระดับย่าน	 

และพัฒนาพื้นที่ที่มี

ศักยภาพ	ทางด้านการ

เชื่อมโยงที่มีองค์ประกอบ

ครบครันให้เป็นเมืองเครือข่าย

๔.๒.๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย	 ๑๖.๐๐ สผม.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๒.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง เพื่อรองรับจำ นวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
 ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากร ต่อโครงสร้างพื้นฐานหลัก และสาธารณูปการของเมือง
 ที่สามารถรองรับ การเพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคต (ร้อยละ)     ร้อยละ ๗๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รบัผดิชอบหลกั

กําหนดมาตรการ	ทาง

โครงสร้างพื้นฐาน	เพื่อ

รองรับปริมาณประชากรที่

เพิ่มขึ้นของเมืองเครือข่าย

๔.๒.๔.๑ โครงการสํารวจ	ทําฐานข้อมูล	

และประเมินการใช้งาน	โครงสร้าง

พื้นฐานด้านต่าง	ๆ	ของประชากร	

ตามประเภทสาธารณูปการ

๒๐.๐๐ สผม.

โครงการจัดทําแผนพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานของเมือง	เพื่อ

รองรับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

๑๐.๐๐ สผม.

         ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘   ๒๕๕๙    ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๒.๕ ส่งเสริมการเชื่อมโยงเมืองเครือข่าย กับเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง และกรุงเทพฯ ชั้นใน
 ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากร ต่อโครงสร้างพื้นฐานหลัก และสาธารณูปการของเมือง
 ที่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากร ในอนาคต (ร้อยละ)     ร้อยละ ๗๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก

ส่งเสริมการเชื่อมโยงเมือง

เครือข่ายกับเขตกรุงเทพฯ

ชั้นกลาง	และกรุงเทพฯ

ชั้นใน

๔.๒.๕.๑ โครงการจัดทําแผนพัฒนา	การ

เชื่อมโยงเมืองเครือข่าย	กับเขต

กรุงเทพฯ	ชั้นกลาง	และกรุงเทพฯ

ชั้นใน

๘.๐๐ สผม.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ มหานครแห่งประชาธิปไตย

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๑ มหานครกรุงเทพฯ แบบบูรณาการ

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๑.๑ ปรับปรุงกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้มีบทบาท อำนาจ หน้าที่ 
และโครงสร้างการบริหาร เพื่อรองรับการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
 ตัวชี้วัด : จัดทำร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ)    ๑๐๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

จ้างที่ปรึกษาศึกษา

โครงสร้าง	บทบาท	

อํานาจ	หน้าที่ของ

กรุงเทพมหานคร

๕.๑.๑.๑ โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งองค์กร

ปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ

๒๐.๐๐ สยป.

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๒.๑ จัดตั้งสภาประชาชนกรุงเทพมหานคร และสภาประชาชนระดับเขต ให้เป็นเวทีรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน การนำเสนอข้อมูลการจัดทำกิจการสาธารณะ และการจัดทำงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
และสำนักงานเขต
 ตัวชี้วัด : การประชุมสภาประชาชนกรุงเทพมหานคร     ๑๐ ครั้ง/ปี
 ตัวชี้วัด : การประชุม “สภาประชาชนระดับเขต” ๕๐ เขต    ๑๒ ครั้ง/ปี/เขต

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ 

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ 

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙  

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

จัดตั้ง	“สภาประชาชน

กรุงเทพมหานคร”	และ	

“สภาประชาชนระดับเขต” 

ทั้ง	๕๐	เขต

๕.๒.๑.๑ จัดตั้งและจัดประชุม	 

“สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

๑๖.๘๐ สนป.	(สปท.)

จัดตั้งและจัดประชุม	 

“สภาประชาชนระดับเขต”		 

เดือนละ	๑	ครั้ง	๕๐	เขต

๒๘.๘๐ สนป.	(สปท.)
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๒.๒ มีการจัดทำ “ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม” ทั้งในระดับ “เขต” และ ระดับ 
“กรุงเทพมหานคร”
 ตัวชี้วัด : รายงานผลการศึกษาวิจัย แนวทางการใช้ระบบภาษีเพื่อการพัฒนา 
 และการจัดทำระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม      ๑ ฉบับ

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

ศึกษา	วิจัยแนวทางการใช้

ระบบภาษีเพื่อการพัฒนา	

และการจัดทําระบบ 

งบประมาณแบบมีส่วนร่วม

๕.๒.๒.๑ โครงการ	“วิจัยแนวทางการใช้ระบบ

ภาษีเพื่อการพัฒนา	และการจัดทํา

งบประมาณแบบมีส่วนร่วม”

๕.๐๐ สยป.สนค.

สงม.

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๓ การกระจายอำนาจสู่ประชาชน

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๓.๑ ปรับโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานครให้เป็นระบบสองชั้น (Two Tiers) 
และมีการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับล่าง เป็นเทศบาลนคร
 ตัวชี้วัด : ร่างแก้ไขกฎหมายบริหารราชการกรุงเทพมหานคร     รอ้ยละ ๑๐๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

ช้ีแจง	รับฟังความเห็น	และ 

ข้อเสนอ	โครงสร้างอํานาจ 

หน้าที่	กรุงเทพมหานคร	

(นักการเมือง	ผู ้บริหาร		

ข้าราชการ)

๕.๓.๑.๑ โครงการจัดประชุม	รับฟังความเห็น	

และข้อเสนอโครงสร้าง	อํานาจหน้าที่

กรุงเทพมหานคร	 

(นักการเมือง	ผู้บริหาร	ข้าราชการ)

๑.๐๐ สยป.

ชี้แจง	รับฟังความเห็น	และ

ข้อเสนอโครงสร้าง	อํานาจ

หน้าที่กรุงเทพมหานคร	

(ประชาชน	 กลุ่ม	 องค์กร	

ชุมชน)

๕.๓.๑.๒ โครงการจัดประชุม	รับฟังความเห็น	

และข้อเสนอโครงสร้าง	อํานาจหน้าที่

กรุงเทพมหานคร	 

(ประชาชน	กลุ่ม	องค์กร	ชุมชน)

๑๕.๐๐ สยป.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เปา้ประสงค์ (Objective) ๕.๓.๒ เพิม่อำนาจ หนา้ที ่ของกรงุเทพมหานครในการทำกจิการสาธารณะเพ่ือ “ใหก้รงุเทพมหานคร
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร”
 ตัวชี้วัด : แก้ไขและปรับปรุง อำนาจ หน้าที่ ที่บัญญัติในกฎหมาย
 การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร       รอ้ยละ ๑๐๐
 ตัวชี้วัด : รับการถ่ายโอนภารกิจ อำนาจ หน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจ   รอ้ยละ ๑๐๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

แก้ไขพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	

๒๕๒๘	มาตรา	๘๙

๕.๓.๒.๑ จ้างที่ปรึกษาจัดทําร่างแก้ไข

กฎหมายระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร

๕.๐๐ สยป.

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๔ การเมืองสีขาว

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงานและข้าราชการ กทม.
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของความเชื่อมั่นของประชาชน      ร้อยละ ๖๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

จ้างสถาบันการศึกษา

สํารวจความคิดเห็น

ประชาชนต่อความเชื่อมั่น

ต่อความซื่อสัตย์สุจริตของ

หน่วยงานและข้าราชการ	

กทม.	ระดับเขต

๕.๔.๑.๑ โครงการสํารวจความเชื่อมั่น	ของ

ประชาชน	ต่อความซื่อสัตย์สุจริตของ

หน่วยงานและข้าราชการ	กทม.

๒.๐๐ ส.กก.
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๖. มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๑ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการลงทุนในภูมิภาค

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๑.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม
เกษตร อาหารแปรรูปและบริการสีเขียว
 ตัวชี้วัด : ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร 
 อาหารแปรรูป และบริการสีเขียวมีความครอบคลุม      ร้อยละ ๕๐
 

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับ

การซื้อขายแลกเปลี่ยน

สินค้าเกษตร	สินค้า

อุตสาหกรรมเกษตร	

อาหารแปรรูป	และ

บริการสีเขียว

โดยให้บุคลากรของ

กรุงเทพมหานคร

มีส่วนร่วม

(Database	Develop-

ment)

๖.๑.๑.๑ โครงการจัดการอบรมเพื่อสร้าง 

ความรู้	ความเข้าใจ	และความ

เชี่ยวชาญในการใช้และพัฒนา 

ฐานข้อมูล	เกี่ยวกับการซื้อขาย

แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร	สินค้า

อุตสาหกรรมเกษตร	อาหารแปรรูป

และบริการสีเขียว

๐.๘๐ สพส.

โครงการจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบ

การด้านสินค้าเกษตร	เพื่อสร้าง	

ความเข้าใจ	และเพิ่มประสิทธิภาพ	

ขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ฐานข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายแลกเปล่ียน 

สินค้าเกษตร	สินค้าอุตสาหกรรม

เกษตร	และอาหารแปรรูป

๐.๘๐ สพส.

โครงการสร้างเครือข่ายทางด้าน

เศรษฐกิจในกลุ่มผู้ประกอบการ 

ด้านสินค้าเกษตรในแต่ละเขตพื้นที่

ของกรุงเทพมหานคร

๐.๘๐ สพส.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

โครงการติดตามและประเมินผล 

การจัดทําและการพัฒนาฐานข้อมูล

สินค้าเกษตร

๐.๘๐ สพส.

สนับสนุนให้เกิดการ 

แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

การซื้อขายแลกเปลี่ยน

สินค้าเกษตร	สินค้า

อุตสาหกรรมเกษตร	

อาหารแปรรูป	และ

บริการสีเขียวกับหน่วย

งานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	

(Information	and	Data-

base	Sharing)

๖.๑.๑.๒ โครงการจัดสัมมนาเพ่ือการแลกเปล่ียน 

ฐานข้อมูลระหว่างกรุงเทพมหานคร

กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

๐.๘๐ สพส.

โครงการสนับสนุน	ประสานงาน	

รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน	และข้อมูล

ที่จําเป็นสําหรับฐานข้อมูล	ของ

กรุงเทพมหานครและฐานข้อมูล 

ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

๐.๘๐ สพส.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๑.๒ พัฒนาระบบการจัดการทางด้านการผลิต การเงิน การตลาด และการบรรจุภัณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และบริการสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร
 ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร
 และบริการสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร มีความเข้าใจรวมทั้งมีความสามารถ
 ในการปรับใช้เครื่องมือทางการผลิต การเงิน การตลาด และการบรรจุภัณฑ์   ร้อยละ ๓๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

สนับสนุนความรู้	ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการปรับใช้

เครื่องมือทางการผลิต	 

การเงิน	การตลาด	และ

การบรรจุภัณฑ์ 

ในสินค้าเกษตร	สินค้า

อุตสาหกรรมเกษตร	และ

บริการสีเขียวในเขต

กรุงเทพมหานคร

๖.๑.๒.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ	 

ที่จําเป็นในการใช้เครื่องมือ 

ทางการผลิต	การเงิน	การตลาด	

และการบรรจุภัณฑ์	อย่างแท้จริง

๐.๘๐ สพส.

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยี 

ด้านการเกษตร

๑.๐๐ สพส.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

โครงการพัฒนาศักยภาพ	และ

บุคลากรด้านการเกษตร	ภายใต้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		

๑.๒๐ สพส.

โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่

การเกษตร	มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์

๐.๕๐ สพส.

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

กรุงเทพมหานคร

๓.๕๐ สพส.

โครงการจัดอบรมตามหลักสูตรของ

โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่

๐.๘๐ สพส.

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรและเกษตร 

ตามแนวพระราชดําริ

๐.๘๐ สพส.

สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ 

ระหว่างกรุงเทพมหานคร	

ภาคเอกชน	และหน่วย

งานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

๖.๑.๒.๒ โครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนา 

วิสาหกิจ	โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม 

และสังคมเมือง

๐.๘๐ สพส.

โครงการสัมมนา	เพื่อให้เกิด 

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	ได้แก่	

กรุงเทพมหานคร	และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน	และ

ประชาชน	ตลอดจนชุมชนที่เกี่ยวข้อง

๐.๘๐ สพส.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๒ ศูนย์กลางการค้า การเงิน และการลงทุน

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๒.๑ สนับสนุนให้เกิดพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงิน
และการลงทุนอย่างเป็นระบบ
 ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการ หรือบริษัทไทย และบริษัทต่างชาติขอจดทะเบียนสำหรับ
 การทำธุรกรรมทางการเงิน และการลงทุนเพิ่มขึ้น      ร้อยละ ๑๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ 

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ 

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙  

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

ดูแล	พัฒนา	และ

สนับสนุนทางด้านพื้นที่

และสิ่งอํานวยความสะดวก

สําหรับการทําธุรกรรม

ทางการเงินและการลงทุน

อย่างเป็นระบบ

๖.๒.๑.๑ โครงการสํารวจพื้นที่และสิ่งอํานวย

ความสะดวก	ของกรุงเทพมหานคร 

ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

๑.๕๐ สนค.

โครงการจัดทําแผนการพัฒนาพื้นที่

และสิ่งอํานวยความสะดวก	สําหรับ

การทําธุรกรรมทางการเงินและ 

การลงทุน

๐.๘๐๐ สนค.

สนับสนุน	ประสานงาน	

ให้เกิดการใช้และพัฒนา

พื้นที่	และสิ่งอํานวย 

ความสะดวกสําหรับการทํา 

ธุรกรรมทางการเงินและ

การลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม

๖.๒.๑.๒ โครงจัดการสัมมนา	เพื่อการ 

ประสานงานให้เกิดการใช้และพัฒนา

พื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวก	

ตลอดจนสนับสนุนให้มีปรับปรุง

กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่

เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมทางการ

เงินและการลงทุนให้มีความชัดเจน

๐.๘๐ สนค.

โครงการจัดทําแผนการใช้พื้นที่

และสิ่งอํานวยความสะดวก	ของ

กรุงเทพมหานครเพื่อใช้สําหรับ 

การอํานวยความสะดวกในการจัดหา

พื้นที่สําหรับการสนับสนุนการลงทุน

๐.๑๐ สนค.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ 

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ 

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙  

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

โครงการจัดทํา	Task	Force	เพื่อ

ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ

หรือเอกชนเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ 

เพื่อการสนับสนุนการลงทุน

๐.๑๐ สนค.

ประสานงาน	และ

สนบัสนนุใหม้กีารปรบัปรงุ

กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง	ๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับ	การทํา 

ธุรกรรมทางการเงินและ

การลงทุนให้มี	ความชัดเจน	

เพื่ออํานวยความสะดวก 

ในการทําธุรกรรมทาง 

การเงินระหว่างประเทศ

๖.๒.๑.๓ โครงการจัดการศึกษาและสัมมนา

เพื่อหาแนวทางการแก้ไขกฎเกณฑ์

และข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง 

กับการทําธุรกรรมทางการเงิน	และ

การลงทุนให้มีความชัดเจน	เพื่อ 

อํานวยความสะดวกในการทํา

ธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ

๐.๘๐ สนค.

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๒.๒ สนับสนุนและพัฒนา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขั้นสูงในกรุงเทพมหานคร
 ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการที่เข้าอบรมมีทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะ
 ทางด้านภาษา เพื่อรองรับการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    ร้อยละ ๗๐
 ตัวชี้วัด : แรงงานฝีมือ แรงงานขั้นสูง ในกรุงเทพมหานครที่เข้าอบรม มีทักษะ
 ที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะทางด้านภาษา
 เพื่อรองรับการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน       ร้อยละ ๗๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

สนับสนุนให้เกิด	ความ 

ร่วมมือระหว่างภาครัฐ	

ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับภาคเอกชน	และ

ประชาชนตลอดจนชุมชน

ที่เกี่ยวข้อง

๖.๒.๒.๑ โครงการสนับสนุนการฝึกอบรม

พัฒนาทักษะที่จําเป็น	ในการใช้

ประกอบอาชีพของแรงงานฝีมือ

แรงงานขั้นสูง	ในกรุงเทพมหานคร

๑.๕๐ สพส.

โครงการสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย

การพัฒนาทักษะในการประกอบ

อาชีพ	ตลอดจนทักษะทางด้านภาษา

๐.๘๐ สพส.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๒.๓ สนับสนุนให้เกิดการจัดหาพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดตั้งสำนักงาน
ระดับภูมิภาค ขององค์การระหว่างประเทศและธุรกิจนานาชาติ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
 ตัวชี้วัด : พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับจัดตั้งสำนักงานระดับภูมิภาค
 ขององค์การระหว่างประเทศและธุรกิจนานาชาติ ได้รับการจัดการอย่างความเหมาะสม      เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

ประสานงาน	และสนับสนุน 

ให้มีปรับปรุงกฎเกณฑ์และ

ข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

กับจัดตั้งสํานักงานและ

การจัดประชุม	โดยมี

กรุงเทพเป็นศูนย์กลาง

๖.๒.๓.๑ โครงการสํารวจพื้นที่และสิ่งอํานวย

ความสะดวกของกรุงเทพมหานคร

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสํานักงาน

ระดับภูมิภาค

๐.๘๐ สนค.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๓ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๓.๓ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถทำรายได้ให้กับชาวกรุงเทพฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐ ของ “มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมของกรุงเทพมหานคร”
 ตัวชี้วัด : รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของชาวกรุงเทพฯ 
 (ร้อยละมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกรุงเทพมหานคร)     ๕.๘๖

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

พัฒนาตลาด 

การท่องเท่ียวเมืองกรุงเทพฯ	 

ให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมายมากยิ่งขึ้น

๖.๓.๓.๑ โครงการ	Bangkok	Smile	Branding ๔๒.๐๐ สวท.

ยกระดับคุณภาพบริการ

ด้านการท่องเที่ยว	เมือง

กรุงเทพฯ	สู่ระดับโลก

๖.๓.๓.๒ โครงการส่งเสริมมาตรฐานบริการ 

ด้านการท่องเที่ยว

๖๐.๐๐ สวท.

โครงการห้องนํ้าสะอาด	สําหรับ 

นักท่องเที่ยว

๑๐๐.๐๐ สวท.

โครงการอาสาสมัคร	Bangkok	Smile ๒๘.๐๐ สวท.

ส่งเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว

ใหม่	ๆ	เพิ่มขึ้น

๖.๓.๓.๓ โครงการนั่งรถเมล์	เรือ	รถราง	

จักรยาน	และเดินชมเมืองกรุงเทพฯ

๖๒.๐๐ สวท.

โครงการส่งเสริมและพัฒนา	 

Packages	การท่องเที่ยว

๔๘.๐๐ สวท.

โครงการ	“ย้อนรอยแหล่งวัฒนธรรม

เมืองกรุงเทพ”

๖๐.๐๐ สวท.

เพ่ิมช่องทางการรับข้อมูล 

ข่าวสารการท่องเที่ยว

ของนักท่องเที่ยว

นานาชาติ

๖.๓.๓.๔ โครงการพัฒนา	Software	Bangkok	

Smile	Application

๒๐.๐๐ สวท.

โครงการจัดทําแผนที่ความรู้ 

เก่ียวกับมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

สวท.

เพิ่มศักยภาพ 

กองการท่องเที่ยว

๖.๓.๓.๕ ปรับโครงสร้างและบทบาทองค์กร 

ด้านการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร

๔๔.๐๐ สวท.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๔ ศูนย์กลางธุรกิจตามฐานนวัตกรรม – วัฒนธรรม

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๔.๑  สนับสนุนให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการจัดงานแสดงผลงานกลุ่มธุรกิจ
ตามฐานนวัตกรรม - วัฒนธรรม
 ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานแสดงผลงานกลุ่มธุรกิจ
 ตามฐานนวัตกรรม - วัฒนธรรม        ร้อยละ ๑๐
 ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับตลาดแฟชั่น 
 และเครื่องประดับนานาชาติ เข้าร่วมการจัดแสดงผลงาน     ร้อยละ ๑๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

สนับสนุน	ประสานงาน	

ให้เกิดการใช้และพัฒนา

สินค้าและบริการ 

ในกลุ่มธุรกิจ	ตาม 

ฐานนวัตกรรม	-	

วัฒนธรรม	ที่จัดแสดง

๖.๔.๑.๑ โครงการจัดทําแผนการพัฒนา 

การจัดแสดงผลงานกลุ่มธุรกิจ 

ตามฐานนวัตกรรม	-	วัฒนธรรม

๑.๕๐ สวท.

โครงการประสานงาน	ในการจัด

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการเชื่อมโยง	กับ

วัฒนธรรมไทย	ตลอดจนให้ความรู้

แก่ผู้ประกอบการและสร้างเครือข่าย

เชื่อมโยงในระดับนานาชาติ	รวมถึง

การจัดหาช่องทางการตลาด 

สําหรับอุตสาหกรรม

๐.๘๐ สวท.

โครงการประสานงาน	ในการจัด

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการ	เชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม	ตลอดจน 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ	 

และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 

และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง	ในระดับ

นานาชาติรวมถึงการจัดหาช่องทาง

การตลาดสําหรับอุตสาหกรรม

๐.๘๐ สวท.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๕ ศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการ 

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๕.๑ สนับสนุนให้เกิดการจัดหาพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับจัดประชุมนิทรรศการ
และการแสดงสินค้า
 ตัวชี้วัด : พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับจัดตั้งสำนักงานระดับภูมิภาค
 ขององค์การระหว่างประเทศและธุรกิจนานาชาติ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม      เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
 ตัวช้ีวัด : พ้ืนท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับจัดประชุมนิทรรศการและการแสดงสินค้า     เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

ประสานงาน	และ

สนับสนุนให้มีปรับปรุง 

กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง	ๆ	 

ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดประชุม 

โดยมีกรุงเทพฯ	 

เป็นศูนย์กลาง

๖.๕.๑.๑ โครงการสํารวจพื้นที่และ 

สิ่งอํานวยความสะดวกของ

กรุงเทพมหานคร 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม	

นิทรรศการ	และการแสดงสินค้า

๐.๘๐ สนค.

โครงการจัดการสัมมนาเพื่อ 

การประสานงาน	ให้เกิดการใช้	และ

พัฒนาพ้ืนท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก	 

ตลอดจนสนับสนุนให้มี 

การปรับปรุงกฎเกณฑ์และข้อบังคับ

ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม	

นิทรรศการ	และการแสดงสินค้า 

ให้มีความชัดเจน

๐.๘๐ สนค.

ประสานงาน	และ

สนับสนุนให้

กรุงเทพมหานคร	เป็น

ศูนย์กลางของเมืองในการ

จัดประชุมในระดับภูมิภาค

๖.๕.๑.๒ โครงการจัดทําแผนการพัฒนา

การจัดประชุม	นิทรรศการ	และ 

การแสดงสินค้าโดยกรุงเทพมหานคร

เป็นศูนย์กลางในการประชุม 

ของประเทศไทย

๐.๘๐ สนค.

ประสานงาน	และ

สนับสนุนให้

กรุงเทพมหานคร	เป็น

ศูนย์กลางของเมืองในการ

จัดประชุมในระดับโลก

๖.๕.๑.๓ โครงการจัดทําแผนการใช้พื้นที่ 

และสิ่งอํานวยความสะดวก 

ของกรุงเทพมหานคร	เพื่อใช้สําหรับ 

การอํานวยความสะดวกในการจัดหา

พื้นที่สําหรับการสนับสนุน	การ 

จัดประชุม	นิทรรศการ	และ 

การแสดงสินค้า

๐.๘๐ สนค.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ การบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๒ การบริหารแผนและประเมินผล

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๒.๑  ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เห็นความสำคัญ และ
นำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี มาใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนากรุงเทพมหานคร
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของมาตรการโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ถูกบรรจุในร่าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณ         ๕๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ 

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ 

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙  

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

เสริมสร้างความเข้าใจ 

ใหผู้บ้รหิารกรงุเทพมหานคร 

และ	สมาชิกสภา	

กรุงเทพมหานคร	และ

สมาชิกสภาเขต	เกี่ยวกับ 

การบริหารแผนแบบใหม่ 

เพื่อร่วมกันผลักดันโครงการ

ในแผนฯ	ไปสู่การปฏิบัติ

๗.๒.๑.๑ โครงการเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจด้านการบริหาร

แผนแบบใหม่	สําหรับผู้บริหาร

กรุงเทพมหานคร/สมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร/	สมาชิกสภาเขต

๒๘.๐๐ สยป.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๒.๒  มีการจัดทำและปรับปรุงแผน กลยุทธ์ และโครงการ ในแต่ละระดับเพื่อขับเคลื่อน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของกลยุทธ์ที่นำไปปฏิบัติและบรรลุเป้าหมาย (รายแผน)   ร้อยละ ๖๕

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

ให้มีการจัดทําแผนในทุกระดับ 

ท่ีเช่ือมโยงกับแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี 

และให้หน่วยงานจัดทําแผน

เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน 

และระดับพ้ืนท่ี

๗.๒.๒.๑ โครงการจัดทําแผนบูรณาการ 

ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

(จัดทําแผนระดับกรุงเทพมหานคร)

๑๒.๐๐ สยป.

ส่งเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ของหน่วยงาน

๑๐.๐๐ สยป.

โครงการจัดทําแผนเฉพาะด้าน ๕.๐๐ สยป.

โครงการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่/

ระดับกลุ่มเขต

๒๐.๐๐ สยป.

โครงการวางแผนแก้ไขปัญหา

เฉพาะพื้นที่/กลุ่มเขต

๕.๐๐ สยป.

โครงการจัดทําแผนพัฒนาระดับ

ชุมชน

๒๔.๐๐ สยป.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เปา้ประสงค ์(Objective) ๗.๒.๓ ปรบัแนวทางการทำงานเพือ่ใหห้นว่ยงานมคีวามสามารถในการวางแผน กำหนดกลยทุธ์
และเสนอโครงการ เพื่อขับเคลื่อนแผนได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
 ตัวชี้วัด : สัดส่วนโครงการที่ได้รับการประเมินว่าสำเร็จตามวัตถุประสงค์   ร้อยละ ๖๕

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

ปรับแนวทางการทํางาน 

เพื่อให้การวางแผน 

การจัดสรรงบประมาณ	

และการหารายได้	มีการ 

ทํางานที่สอดคล้องกัน

๗.๒.๓.๑ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบูรณาการ

แผนงานแผนเงินและการหารายได้

ของกรุงเทพมหานคร

(คณะกรรมการประกอบด้วย 

ผู้บริหารสํานักยุทธศาสตร์ฯ	สํานัก

งบประมาณฯ	และสํานักการคลัง

เป็นอย่างน้อย)

๐.๐๐ สยป.

มีการประชุมคณะกรรมการ	เพื่อ

บูรณาการแผนงานแผนเงิน	และ 

การหารายได้ของกรุงเทพมหานคร

(คณะกรรมการประกอบด้วย 

ผู้บริหารสํานักยุทธศาสตร์ฯ	สํานัก

งบประมาณฯ	และสํานักการคลัง

เป็นอย่างน้อย)

๒.๐๐ สยป.

จัดประชุมคณะกรรมการ	ของ 

สํานักยุทธศาสตร์ฯ	พิจารณา 

จัดลําดับความสําคัญของโครงการ

ตามแผนพัฒนา	ระยะ	๒๐	ปี	เพื่อ

บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 

กรุงเทพมหานคร	ประจําปี	 

และขอจัดสรรงบประมาณรายปี

๑.๒๐ สยป.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

เสริมสร้างความรู้บุคลากร

ของกรุงเทพมหานคร	ซึ่ง 

กํากับ/จัดทําแผนของ 

หน่วยงานให้มีความเข้าใจ

และเห็นความสําคัญ	ของ

กระบวนการจัดทํา	บริหาร

แผนและติดตามประเมินผล

๗.๒.๓.๒ โครงการเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจด้านการจัดทํา	และ

บริหารแผนสําหรับนักวิเคราะห์

นโยบายและแผน	และผู้รับผิดชอบ

กํากับดูแล/จัดทําแผน 

ของหน่วยงาน

๘.๕๐ สยป.

โครงการเสริมสร้างความรู้ 

สําหรับผู้รับผิดชอบกํากับดูแล 

การจัดทําแผนของหน่วยงาน 

ด้านการวางแผนพัฒนาเขต 

สู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๖.๕๐ สยป.

พัฒนาเครือข่าย 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กรุงเทพมหานคร

๗.๒.๓.๓ โครงการประสานความร่วมมือ

ในการปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์

ของกรุงเทพมหานคร	(จัดประชุม/

สัมมนาแนวดิ่งนักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนของกรุงเทพมหานคร 

ทุก	๓	เดือน)

๑.๕๐ สยป.

         ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๒.๔ มาตรการและโครงการในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปีได้รับงบประมาณ 
ประจำปีในการขับเคลื่อนแผน
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของมาตรการและโครงการภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
 ระยะ ๒๐ ปี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ       ร้อยละ ๕๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

สร้างกระบวนการ 

การทํางานแนวใหม่ของ 

สํานักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล

๗.๒.๔.๑ ปรับโครงสร้างสํานักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

๐.๐๐ สยป.

สร้างยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน

เชิงรุก

๕.๐๐ สยป.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๒.๕ มีการประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ที่มีมาตรฐาน 
รายงานต่อสภากรุงเทพมหานครและประชาชน
 ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการประเมินผล (โครงการ)           ๒๐๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

สร้างระบบการประเมินผล

ของกรุงเทพมหานคร

๗.๒.๕.๑ โครงการจัดทําระบบประเมินผล

ของกรุงเทพมหานคร

๔๐.๐๐ สยป.

สร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดเมือง

ที่มีมาตรฐาน	และมี 

การปรับปรุงข้อมูล 

ให้เป็นปัจจุบัน

๗.๒.๕.๒ โครงการจัดทําฐานข้อมูลรายได้

เพื่อการประเมินผล

๓๖.๐๐ สยป.

พัฒนาศักยภาพ	ในการ

ประเมินและรายงานผล

การปฏิบัติราชการ/พัฒนา

กรุงเทพฯ

๗.๒.๕.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการจัดทํารายงาน	การปฏิบัติ

ราชการของกรุงเทพมหานคร

๔.๘๐ สยป.

ประเมินผลโครงการ 

ขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อ

ยุทธศาสตร์

๗.๒.๕.๕ โครงการประเมินผลโครงการ 

ขนาดใหญ่

๔.๘๐ สยป.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๑ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการ 
ในแต่ละสายงาน ให้สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย
 ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
 กรุงเทพมหานครประจำปี             ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี

มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - 

๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

เพิ่มสมรรถนะ	ของ

บุคลากร	ให้มุ่งสู่ความ

เป็นมืออาชีพ

๗.๓.๑.๑ โครงการศึกษาทบทวนและปรับปรุง

สมรรถนะหลัก

๒.๐๐ สกก.

โครงการศึกษาทบทวนและปรับปรุง 

สมรรถนะประจําสายงาน	(ครบทุกสายงาน)

๑๗.๐๐ สกก.

โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก	

และสมรรถนะประจํากลุ่มงาน 

ตามความจําเป็นและเหมาะสม

๒๕๐.๐๐ สกก.

พัฒนาศักยภาพ	ของ 

ผู้บริหารทุกระดับให้ 

มุ่งสู่มหานครแห่งเอเชีย

๗.๓.๑.๒ โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นํา

ทุกระดับเกี่ยวกับแผนวิสัยทัศน์	๒๐	ปี	ของ

กรุงเทพมหานคร

๐.๒๐ สนป.(สพข.)

โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้นําการเปล่ียนแปลง	

สู่มหานครแห่งเอเชีย

๐.๒๐ สนป.(สพข.)

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนําร่อง 

เพื่อพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

สู่มหานครแห่งเอเชีย

๒๐.๐๐ สนป.(สพข.)

พัฒนาคุณภาพ 

การให้บริการ	ด้วย

ความอบอุ่นเป็นมิตร

แก่คนทุกชาติทุกภาษา

ทุกวัฒนธรรม

๗.๓.๑.๔ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร 

ในด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ

๓๐.๐๐ สนป.(สพข.)
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี

มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - 

๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการ	(แก่บุคลากรในสายงาน 

ที่ต้องให้บริการประชาชนโดยตรง)

๒๐.๐๐ สนป.(สพข.)

โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้มีทักษะ

ด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน/การให้บริการ

๕.๐๐ สนป.(สพข.)

โครงการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ 

ในการรับบริการ	จากผู้รับบริการ	ที่มี 

ความหลากหลาย

๒.๐๐ สนป.(สพข.)

โครงการจัดทําสื่อสารสนเทศ	ในการ 

ให้บริการเป็นภาษาต่างประเทศ

๓๐.๐๐ สนป.(สพข.)

โครงการจัดทําผลงานวิจัยของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน	หรือการ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการ	(ไม่น้อยกว่า

สํานัก/หน่วยงานละ	๑	เล่ม	ต่อปี)

๕.๐๐ สนป.(สพข.)

สนับสนุนการใช้คลัง

ความรู้ที่เอื้อต่อการ

พัฒนาขีดสมรรถนะ

ของบุคลากร

๗.๓.๑.๕ โครงการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสร้างคลังความรู้ 

ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร	ให้ครบ 

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

๑๐.๐๐ สนป.(สพข.)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อรวบรวมและจัดทําคลังความรู้ 

ประจําหน่วยงานนําร่อง

๑๐.๐๐ สนป.(สพข.)



แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐168

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๒ ยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
 ตัวชี้วัด : ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ ๖๐
 ของกรุงเทพมหานคร         
 ตัวชี้วัด : จำ นวนบุคลากรที่กระทำ ผิดและถูกดำ เนินการทางวินัย   ลดลงไม่น้อยกว่า
           รอ้ยละ ๕ เมือ่เทยีบกบั
           ปีที่ผ่านมา

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รบัผดิชอบหลกั

พัฒนาและขับเคลื่อน

มาตรฐานจริยธรรมข้อบังคับ

จรรยาและวินัยข้าราชการ

อย่างเป็นรูปธรรม

๗.๓.๒.๑ โครงการจัดทํามาตรฐาน

จริยธรรม	ข้อบังคับ	จรรยา	และ

วินัยข้าราชการของบุคลากร

กรุงเทพมหานคร

๒.๐๐ สกก.

โครงการจัดทําหลักเกณฑ์แนวทาง

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	และ

จรรยาบรรณในแต่ละวิชาชีพ

๗.๐๐ สกก.

โครงการศึกษาวิจัยจัดทําตัวชี้วัด

พฤติกรรมตามมาตรฐานจริยธรรม

ข้อบังคับจรรยาและวินัยข้าราชการ

ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร

๓.๐๐ สกก.

ลดปัจจัยเสี่ยงในการทุจริต

คอร์รัปชั่น	และการ

กระทําผิดวินัยของบุคลากร

๗.๓.๒.๒ โครงการวิเคราะห์ทบทวน

กฎระเบียบ	เพื่อลดช่องโหว่

ในการกระทําผิดกฎหมาย

๐.๐๐ สกก.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รบัผดิชอบหลกั

จัดทําแผนความเสี่ยงและมาตรการ

ควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชัน

๐.๐๐ สกก.

โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการลด

การกระทําผิดวินัยของบุคลากร

๐.๒๐ สกก.

ปลูกฝังอุดมการณ์

และปรัชญา	การเป็น

ข้าราชการที่มีเกียรติและ

ศักดิ์ศรีและเชิดชูยกย่อง

ผู้เป็นต้นแบบ

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

๗.๓.๒.๓ โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร

กรุงเทพมหานคร

๖๐.๐๐ สกก.

โครงการมหกรรมยกย่องเชิดชู

ผู้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม

และถ่ายทอดประสบการณ์	การเป็น

ข้าราชการ/บุคลากรที่ดี	(ทั้งในระดับ

สํานักและสํานักงานเขต)

๓.๐๐ สกก.



แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐170

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙    ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๓ พัฒนากลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง  
และดึงดูดผู้มีความรู้ ความสามารถ
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล   ร้อยละ ๗๐
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรุงเทพมหานคร   ร้อยละ ๗๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ 

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ 

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

จัดสรรกําลังคน	ให้

สอดคล้องตามความจําเป็น 

และภารกิจเชิงพื้นที่ 

ของกรุงเทพมหานคร

๗.๓.๓.๑ โครงการวิเคราะห์อัตรากําลังคน 

ในระยะ	๒๐	ปี

๐.๐๐ สกก.

โครงการทบทวนวิเคราะห์ 

กระบวนงานทุกกระบวนงาน	เพื่อ

พิจารณาปรับลดกระบวนงานหรือ

ลดคนในกระบวนงานที่ไม่จําเป็น

สกก.

ส่งเสริมการสร้าง 

ความก้าวหน้า 

ในสายอาชีพของบุคลากร

๗.๓.๓.๒ โครงการจัดทําเส้นทาง 

ความก้าวหน้าในอาชีพ 

ของสายงานหลัก

๑๐.๐๐ สกก.

โครงการจัดทําเส้นทาง 

ความก้าวหน้าในอาชีพ 

ของทุกสายงาน

๒๐.๐๐ สกก.

ส่งเสริมการดําเนินการ

ตามกรอบมาตรฐาน 

ความสําเร็จด้านการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล	 

(HR	Scorecard)	และ

สนับสนุนการเป็น 

หน่วยงานต้นแบบด้าน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล

๗.๓.๓.๓ โครงการจัดทํากรอบมาตรฐาน 

ความสําเร็จด้านการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของ

กรุงเทพมหานคร	

(BMA	-	HR	-	Scorecard)

๐.๐๐ สกก.

โครงการจัดทําคู่มือกรอบมาตรฐาน 

ความสําเร็จด้านการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล

สกก.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ 

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ 

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

โครงการวิเคราะห์ตําแหน่งสําคัญ 

ที่มีแนวโน้มขาดแคลนบุคลากร 

ในอนาคต

๐.๐๐ สกก.

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา

แนวทางการขยายอายุเกษียณ	และ

การวางแผนทดแทนตําแหน่ง

(Succession	Plan)

๒.๐๐ สกก.

โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูล

สารสนเทศด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล	(Human	 

Resource	Information	System) 

กับทุกสํานัก/หน่วยงาน 

ในกรุงเทพมหานคร

๒๐.๐๐ สกก.

โครงการวางระบบการนําเข้าข้อมูล

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

๑๐.๐๐ สกก.

โครงการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพ 

ผู้ปฏิบัติงานด้าน	HR

๐.๐๐ สกก.

สรรหาคัดเลือกและพัฒนา

บุคลากรผู้มีศักยภาพ

สูง(Talent	Management)

๗.๓.๓.๔ กําหนดแนวทางการสรรหา	และ 

คัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง

๐.๐๐ สกก.

โครงการศึกษาวิจัยจัดทําช่องทาง

ความก้าวหน้าในอาชีพ	สําหรับ 

ผู้มีศักยภาพสูง

๔.๐๐ สกก.

 



แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐172

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๔ ส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะและสร้างความผาสุกของบุคลากร
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการทำ งานตามเกณฑ์องค์กรสุขภาวะ
(Happy Workplace Index)         ร้อยละ ๗๐

กลยุทธ์

รหัส

กลยุทธ์ตาม

แผนฯ๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รบัผดิชอบหลกั

พัฒนาสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพที่เอื้อต่อ

การสร้างบรรยากาศ

การทํางานที่มีความสุข

๗.๓.๔.๑ โครงการกําหนดมาตรฐาน

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	ในการ

ทํางานของกรุงเทพมหานคร	

(เช่น	ขนาดพื้นที่ค่าของแสงสว่าง

เสียง	และคุณภาพอากาศ)

๐.๒๐ สกก.

โครงการปรับปรุงและจัดสภาพแวดล้อม

การทํางานให้เหมาะสมและ

ส	ร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทํางาน

๑๐๐.๐๐ สกก.

เสริมสร้างความสมดุล

ในชีวิตตามแนวคิด

องค์กรสุขภาวะ	(Happy	

Workplace)

๗.๓.๔.๒ โครงการศึกษารูปแบบเวลาการทํางาน

แบบยืดหยุ่น

๑๐.๐๐ สกก.

สนับสนุน	การให้

สิทธิประโยชน์เกื้อกูล

ที่สอดคล้องกับตลาด

แรงงาน	และความ

หลากหลายของบุคลากร

๗.๓.๔.๓ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเทียบเคียง

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล

ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร

กับองค์กรชั้นนําและตลาดแรงงาน

๑๐.๐๐ สกก.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๔ การคลังและงบประมาณ
       
        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 ตัวชี้วัด : จัดทำ แผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร   มี
 ตัวชี้วัด : สัดส่วนภาระหนี้ระยะยาวต่อรายได้รวมของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ)   <๕๐
 ตัวชี้วัด : สัดส่วนรายได้จากภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเองต่อรายได้รวม (ร้อยละ)   > ๓๐
 ตัวชี้วัด : สัดส่วนของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างชำ ระต่อรายได้ภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง (ร้อยละ) <๑๐
 ตัวชี้วัด : อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ของกรุงเทพมหานคร   ๒ - ๓ เท่า
 ตัวชี้วัด : ระดับเงินสะสมต่อรายจ่ายประจําปีของกรุงเทพมหานคร    > ๕ %  
 

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รบัผดิชอบหลกั

การพัฒนาประสิทธิภาพ

ในการจัดทํางบประมาณ

และการบริหารรายจ่าย

๗.๔.๑.๑ พัฒนาระบบข้อมูลต้นทุน

การจัดบริการสาธารณะ

ประเภทสําคัญ

๐.๐๐ สงม.

พัฒนาระบบการวางแผน

และการจัดทํางบประมาณ

แบบมีส่วนร่วม

๐.๐๐ สงม.

จัดตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน

๐.๐๐ สนป.(สตน.)

พัฒนาระบบข้อมูล/ช่องทางการเผยแพร่

ข้อมูลด้านการเงินการคลังและ

การใช้จ่ายงบประมาณสู่สาธารณะ

๐.๐๐ สงม.

พัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติ

ในการก่อหนี้เพื่อการลงทุน

๐.๐๐ สงม.

ประเมินขีดความสามารถ

ในการก่อหน้ีของกรุงเทพมหานคร

๐.๐๐ สงม.

พัฒนาฐานข้อมูล

เก่ียวกับการกู้เงิน	แหล่งเงินกู้

และการบริหารสัญญาเงินกู้

๐.๐๐ สงม.

ปรับปรุงประสิทธิภาพการ

บริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

๗.๔.๑.๒ สํารวจและจัดทําแผนที่ภาษี ๐.๐๐ สนค.

จัดทําแผนพัฒนารายได้

ของกรุงเทพมหานคร

๐.๐๐ สนค.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รบัผดิชอบหลกั

พัฒนาระบบข้อมูลลูกหน้ีภาษีท้องถ่ิน

และมาตรการเร่งรัดการจัดเก็บ

รายได้/ภาษีท้องถิ่น

๐.๐๐ สนค.

พัฒนาระบบข้อมูลผู้รับเหมา/

Contractors

๐.๐๐ สนค.

พัฒนารายได้จากแหล่งภาษี/

ฐานภาษีประเภทใหม่

๐.๐๐ สนค.

พัฒนาแผนการลงทุน/

การร่วมทุนและการใช้ประโยชน์

จากทรัพย์สินของ	กทม.

๐.๐๐ สนค.

พัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง

ในระดับ	กทม.

๐.๐๐ สนค.

ผลักดันการใช้มาตรการทางภาษี

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา

กรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย

มหานครปลอดภัย	และมหานคร

กะทัดรัด	อาทิ	ภาษีสิ่งแวดล้อม	

ค่าธรรมเนียมการบําบัดนํ้าเสีย	

ภาษีเพื่อการปลูกสร้าง

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

๐.๐๐ สนค.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๔.๒ กรงุเทพมหานครสามารถบรหิารงบประมาณรายรบั - รายจา่ย และการบรหิารการเงนิ
การบัญชีแบบองค์รวม (Comprehensive Revenue, Spending and Financial Management) 
และพัฒนาตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลังและการงบประมาณในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
 ตัวชี้วัด : มีระบบงบประมาณรายจ่ายและการควบคุมการเบิกจ่าย แบบเป็นองค์รวม
 ของกรุงเทพมหานคร          มี
 ตัวชี้วัด : มีระบบบริหารงบประมาณรายรับ แบบเป็นองค์รวมและสามารถแสดงยอดรายรับ
 ทั้งจากในงบประมาณและนอกงบประมาณได้        มี
 ตัวชี้วัด : มีระบบข้อมูลทางการเงินการบัญชีและทรัพย์สิน แบบองค์รวมของกรุงเทพมหานคร
 และสามารถรายงานฐานะทางการเงิน แบบองค์รวมของกรุงเทพมหานคร 
 (Consolidated BMA’s Financial Reports) ภายใน ๙๐ วัน หลังจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ มี
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินนอกระบบงบประมาณ ที่ไม่ได้ถูกแสดงในรายจ่ายรวม
 ของกรุงเทพมหานคร ต่อรายจ่ายรวมทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร           <๒๕
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้ ที่มิได้ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณ ต่อรายได้รวมทั้งหมด
 ของกรุงเทพมหานคร               <๒๕

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รบัผดิชอบหลกั

การพัฒนาระบบข้อมูล

เศรษฐกิจการคลัง

ท่ีจําเป็นสําหรับสนับสนุน

การพัฒนารายได้	และ

การวางแผนงบประมาณ

เพื่อการลงทุน	และ

การจัดบริการสาธารณะ

๗.๔.๒.๑ จัดทํากรอบวินัยทางการเงิน

การคลังของ	กทม.

สนค.

จัดทําแผนการเงินการคลังเพ่ือ

การลงทุนในระยะยาว	(Fiscal	Plan)

๐.๐๐ สนค.

พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารงบประมาณ

และการเงินการบัญชี

ตามมาตรฐานที่ยอมรับ

๐.๐๐ สนค.

ตรวจสอบและปรับปรุง

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

และระบบการบริหารพัสดุ

ของหน่วยเบิกจ่าย

สนค.
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กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รบัผดิชอบหลกั

ปรับปรุงและพัฒนา

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

และการเบิกจ่ายเงิน

สงม.

จัดทําแผนงบประมาณแบบองค์รวม	

(รายรับ	-	รายจ่ายที่มองไม่เห็น)	

สงม.

พัฒนาระบบข้อมูล

เศรษฐกิจการคลัง

ท่ีจําเป็นเพ่ือการตัดสินใจ

๗.๔.๒.๒ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

ทางการเงินการคลัง	

๐.๐๐ สนค.

รวบรวมข้อมูล	รายรับ	รายจ่าย

นอกระบบงบประมาณ

๐.๐๐ สงม.

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาระหนี้สิน/

ภาระผูกพัน	ของกรุงเทพมหานคร	

๐.๐๐ สงม.

จัดทําแผนและพัฒนามาตรฐาน

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

๐.๐๐ สนป.(สตน.)

ตรวจสอบและปรับปรุง	ระบบ

การบันทึกบัญชี	การปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทางการบัญชี	และการรายงาน

ข้อมูลทางการเงิน	การบัญชี

ของหน่วยเบิกจ่าย

๐.๐๐ สนค.

ปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูล

ทางการเงินการคลัง	การบัญชี	

และงบประมาณเพื่อสนับสนุน

การตัดสินใจลงทุน/การก่อหนี้

๐.๐๐ สงม.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๔.๓ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหารการเงินการคลัง
และการงบประมาณในเชิงรุก
 ตัวชี้วัด : มีแผนการตรวจสอบและแผนการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ตามแนวทาง
 ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดขึ้น        มี
 ร้อยละของหน่วยรับตรวจ ที่ถูกสุ่มตรวจต่อปี เทียบกับจำนวนหน่วยรับตรวจทั้งหมด        >๒๕
 ร้อยละของข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ที่ได้รับการนำไปปฏิบัติโดยหน่วยรับตรวจ         >๕๐
 รายงานทางการเงินการบัญชีของ กทม. ได้รับการรับรองการตรวจสอบ
 จาก สตง. หรือผู้ตรวจบัญชีที่รับอนุญาต             ทุกปี
 ร้อยละของบัญชี ที่บันทึกรายการไม่ตรงตามรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ         <๒๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

พัฒนาศักยภาพ 

ในการใช้ประโยชน์ 

จากทรัพย์สินและท่ีดินต่าง	ๆ	 

ของกรุงเทพมหานคร

และพัฒนารูปแบบและ/

หรือช่องทางการลงทุน

หรือการร่วมทุน	ใน

กิจการที่เกี่ยวเนื่อง 

กับการให้บริการสาธารณะ 

ของกรุงเทพมหานคร

๗.๔.๓.๑		 การปรับปรุงและพัฒนา

ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์

จากทรัพย์สินของ	กทม.

๐.๐๐ สนค.

ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ 

การจัดซื้อจัดจ้าง	และระบบ 

การบริหารพัสดุ	ของหน่วยเบิกจ่าย

๐.๐๐ สงม.

พัฒนารายได้ภาษีอากร

ประเภทใหม่ 

ให้กับกรุงเทพมหานคร

๗.๔.๓.๒ จัดตั้งคณะกรรมการ	เพื่อศึกษา

แนวทางการปรับปรุง	ส่วนแบ่ง

ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล

๐.๐๐ สนค.

เพิ่มประเภทรายได้ 

จากการก่อหนี้ 

เพ่ือการลงทุนในระยะยาว	

(Debt	Financing)

๗.๔.๓.๓ ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุน

การตัดสินใจทางการเงินการคลัง

ของ	กทม.

๐.๐๐ สนค.	สงม.

จัดทําแผนการระดมทุน 

จากตลาดเงินตลาดทุน

๐.๐๐ สนค.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ

        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๕.๑ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน
 ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
 มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ แก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีระบบไอทีตอบสนองต่อการบริการประชาชนได้  ร้อยละ ๕๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

เพิ่มระบบสารสนเทศและ/

หรือระบบภูมิสารสนเทศ

เพื่อบริการประชาชน 

หรือหน่วยงานภาครัฐ	

(e-Service/m-Service)

๗.๕.๑.๑ Smart	Traffic	Management ๘๐.๐๐ สยป.

ระบบ	Cloud	เพื่อการศึกษา ๒๔.๐๐ สยป.

พัฒนา	IT	สําหรับผู้สูงอายุ 

และผู้พิการ

๔๐.๐๐ สยป.

เพิ่มระบบโครงข่ายไร้สาย

เพื่อให้บริการประชาชน 

นักท่องเที่ยวและนักลงทุน

เข้าถึงข้อมูลได้ทั่วถึง

๗.๕.๑.๒ โครงการพัฒนา 

ระบบโครงข่ายไร้สาย

๔๐.๐๐ สยป.

โครงการพัฒนาระบบ	BMA	

Private	Cloud	Computing

๘๐.๐๐ สยป.

โครงการ	One	Smart	Card	

System	for	Every	Service

๘๐.๐๐ สยป.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เปา้ประสงค ์(Objective) ๗.๕.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร
 ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้
 ในการปฏิบัติงาน สำหรับภาระหน้าที่หลักของกรุงเทพมหานคร และใช้ในการบริหารงาน
 สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีระบบไอที
 ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานและการบริหารงานได้      ร้อยละ ๓๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

พัฒนาระบบฐานคลังข้อมูล	

(Data	Warehouse)

๗.๕.๒.๑ โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล

กรุงเทพมหานคร

๘๐.๐๐ สยป.

พัฒนาระบบสารสนเทศ

สนับสนุนผู้บริหาร	(EIS)	ของ

แต่ละหน่วยงานและ/หรือกลุ่ม

ภารกิจ

๗.๕.๒.๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

สนับสนุนผู้บริหาร

๘๐.๐๐ สยป.

โครงการพัฒนาระบบ	BMA	

Private	Cloud	Computing

๘๐.๐๐ สยป.

โครงการ	One	Smart	Card	

System	for	Every	Service

๘๐.๐๐ สยป.
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        ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
เปา้ประสงค ์(Objective) ๗.๕.๓ เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร กทม. ด้านการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ตัวชี้วัด : บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร้อยละ ๗๐
 ตัวชี้วัด : บุคลากรตำแหน่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สายคอมพิวเตอร์ แต่ถูกมอบหมายงานด้านไอที
 สามารถเติบโตก้าวหน้าตามสายงานได้       ร้อยละ ๗๐

กลยุทธ์

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐ ปี
มาตรการ/โครงการ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

(ล้านบาท)

หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้กับบุคลากร 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างสม่ําเสมอ	และให้สามารถ 

ทันต่อวิทยาการ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป

๗.๕.๓.๑ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

๘.๐๐ สยป.

โครงการอบรมความรู้กฎหมาย

พ.ร.บ.	คอมพิวเตอร์

๘.๐๐ สยป.

ปรับปรุงตําแหน่งบุคลากร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติของบุคลากร	และ

เส้นทางการเติบโต 

ตามสายงาน	(Career	Path)	 

ของหน่วยงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของกรุงเทพมหานคร 

และหน่วยงานอ่ืน	ๆ	ท่ีเก่ียวข้อง

๗.๕.๓.๒ โครงการปรับแก้ระเบียบ	กฎ 

ขั้นตอน	ในการปฏิบัติงาน 

และปรับองค์กรเพื่อรองรับ 

การประยุกต์ใช้ไอซีที

๔๐.๐๐ สยป.



แผนการดำ เนินงาน 181



แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐182

๓.๓
การนํา ภารกิจประจํา 

ของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ไปสู่การปฏิบัติ

(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

	 การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน	

การทะเบยีนตามทีก่ฎหมายกาํหนด	การปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย	 การรักษาความสะอาดและ

ความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง	การผงัเมอืง

การจัดให้มี	 และบํารุงรักษา	 ทางบก	 ทางนํ้า

และทางระบายน้ํา	 การวิศวกรรมจราจรการขนส่ง

การจัดให้มีและควบคุมตลาด	ท่าเทียบเรือท่าข้าม	และ

ท่ีจอดรถ	การดแูลรกัษาทีส่าธารณะ	การควบคมุอาคาร

การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด	 และจัดการเกี่ยวกับ

ที่อยู่อาศัย	 การจัดให้มีและบํารุงรักษา	 สถานที่

พักผ่อนหย่อนใจ	การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การสาธารณูปโภค	การสาธารณสุข	การอนามัย

ครอบครัว	และการรักษาพยาบาล	การจัดให้มี

และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน	การควบคุม	การ

เล้ียงสัตว์	การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์	การควบคุม

ความปลอดภัย	 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 และ
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การอนามัยในโรงมหรสพ	และสาธารณสถานอื่น	ๆ	

การจัดการศึกษา	การสาธารณูปการ	การสังคมสงเคราะห์

การสง่เสรมิการกฬีา	การสง่เสรมิการประกอบอาชพี

การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร	 การจัดทําแผน

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง	การส่งเสริมการท่องเที่ยว	

การบํารุงรักษาศิลปะ	 จารีตประเพณีภูมิปัญญา

ทอ้งถิน่	และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่	การสง่เสรมิ

ประชาธิปไตย	 ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน	สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของราษฎร	ใน

การพัฒนาท้องถ่ิน	การกําจัดมูลฝอยส่ิงปฏิกูล	และน้ําเสีย	

การจัดการ	 การบํารุงรักษา	 และการใช้ประโยชน์

จากปา่ไม้	ทีดิ่น	ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	

การรกัษาพยาบาล	การปอ้งกนัและควบคมุโรคตดิตอ่	

	 ท้ังน้ีแต่ละหน่วยงาน	จะแสดงแผนการดําเนิน

ภารกิจประจําของแต่ละปีไว้ในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีของหน่วยงาน
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	 การบริหารแผนการบริหารราชการกรุงเทพ 

มหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐	หมายถงึการเสรมิสรา้ง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระของแผนฯ	 และการ 

ส่งเสริม	สนับสนุน	รวมทั้งผลักดันเพื่อให้หน่วยงาน 

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	 นําพันธกิจในความ 

รับผิดชอบทีป่รากฏในแผนฯ	นีไ้ปสูก่ารปฏบิตั	ิรวมทัง้ 

สร้างความร่วมมือกับประชาชน	ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	 

และเอกชนที่ดํ า เนินกิจการในพื้นที่กรุงเทพฯ	

เพื ่อบูรณาการ	 ให้การพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ	 

บรรลุเป้าหมายของแต่ละระดับ	 มีความสอดคล้อง 

และเชื่อมโยงกันอย่างมีเอกภาพ	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ	จะเกิดจากการปฏิบัติงานที่ 

ประสานกัน	ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

และประชาสงัคมทกุภาคสว่น	ตลอดจนมกีารตดิตาม

และประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง

	 ดังนั้น	การบริหารจัดการแผนฯ	จึงจะต้องมี 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

ประ จํ า ปี แล ะ จัด ฝึกอบรม / สัมมนา /ปร ะ ชุม 

เชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	แก่ผู้เก่ียวข้อง	

ประกอบกบัคณะผูบ้รหิารกรงุเทพมหานครทกุระดบั 

ตอ้งใหค้วามสําคญัตอ่การจดัสรรงบประมาณรายจา่ย 

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และส่งเสริม	ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ปฏิบัติงานตามแผนฯ	รวมทั้งติดตามประเมินผล 

การ ดํา เ นิน โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร มต าม แ ผน ฯ	 

ในความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง
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 แนวทางการบริหารแผนการบริหารราชการ 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติ

	 ๑.	สาํนกัยุทธศาสตร์และประเมินผล	จัดทาํแผน 

ปฏบิติัราชการกรงุเทพมหานคร	รายป	ีพ.ศ.	๒๕๕๖	-	

๒๕๖๐	โดยมแีผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	 

พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐	เป็นพื้นฐาน

	 ๒.	การสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหาร	ขา้ราชการ

และบุคลากรของกรุงเทพมหานครทุกหน่วยงาน

ทุกระดับ	 เพื่อการนําพันธกิจในความรับผิดชอบ 

ที่ปรากฏในแผนฯ	กระจายไปสูก่ารปฏบิตัติามสดัสว่น

ของงานที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งการติดตาม	ประเมินผล

และรายงานผล	 อาจดําเนินการโดยการจัดประชุม

ชี้แจง/ฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ

วิธีการอื่น	ๆ	ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
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	 ๓.	 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการนําแผนฯ	 

ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	กล่าวคือผู้บริหารของทุกหน่วยงาน 

ต้องให้ความสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ประจาํปขีองหน่วยงาน	รวมทัง้ตดิตามความกา้วหนา้ 

และประเมินผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนฯ	ทุกเดือน		ตลอดจนให้ผลตอบแทนในการปฏิบัติงาน 

ระดับบุคคลตามผลสัมฤทธ์ิของงานรายบุคคล 

และหน่วยงานอย่างเข้มแข็ง

	 ๔.	 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการนําแผนฯ	 

ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน	อาจดําเนินการจูงใจ 

ผูป้ฏิบตังิาน	ภายในหน่วยงานโดยการใหร้างวลัพเิศษ
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แกบ่คุคล/ฝา่ย/กลุ่มงานท่ีสามารถดาํเนนิการไดบ้รรลุ

เป้าหมายสูงสุด	ตามเงื ่อนไขที่หน่วยงานกําหนด 

เพื่อท้าทายให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนางาน

	 ๕.	 การติดตามและประเมินผลแผน	การ 

บรหิารราชการกรงุเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐	 

จะดําเนินการ	 โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน

ปฏิบัติราชการประจําปี	 ของทุกหน่วยงานในสังกัด

กรุงเทพมหานคร	รายปี	ตั้งแต่ปี	๒๕๕๖	ถึง	๒๕๖๐	

และสิ้นสุดแผน



ภาคผนวก
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แผนการเงินการคลังเพื่อการลงทุนในระยะยาว
ตามประเด็นวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕

	 เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการดําเนินการตาม 

วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	๒๕๗๕	หรือแผนวิสัยทัศน์ของประชาชน 

เพ่ือการพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๗๕)	 

มีความเป็นไปได้ในการดําเนินการด้านการเงินการคลัง	 

จงึมคีวามจาํเปน็ตอ้งจดัทาํแผนการลงทนุสาํหรบัการ 

ดาํเนินการโครงการพัฒนาในด้านต่าง	ๆ 	ให้เกิดขึ้น 

ได้อย่างต่อเนื ่อง	 ดังนั ้น	 เนื ้อหาในส่วนนี ้ 

จึงประกอบไปด้วยการประมาณการด้านต่าง	ๆ	 

ที่จําเป็น	ดังนี้

	 ๑.	Baseline	Scenario		หรอืการประมาณ	การ 

ขอ้มลูฐาน	ซึง่ไดแ้กก่ารประเมนิระดบัรายรบั	-	รายจา่ย 

ในสภาวะปกติของกรุงเทพมหานครช่วงระยะ	๒๐	ปี	 

โดยที่มิได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน 

และนโยบายการพัฒนารายได้ใหม่	ๆ	แต่อย่างใด	 

ทั้งนี้ในการประมาณการ	 จะมีสมมติฐานว่าสภาวะ

เศรษฐกิจและสังคม	ของกรุงเทพมหานครจะเจริญ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง	 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ก่อให้เกิด 

การชะลอตัวแต่อย่างใด	และใช้เทคนิคการประมาณการ 

ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่	 ของอัตราการเปลี่ยนแปลง	 

ย้อนหลังระยะ		๓		ปี		(3	Year	moving	average	of	percentage	 

change)

	 ๒.	Planned	Expenditure	Need		หรือการ 

คาดการณ์รายจ่าย	ที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ 
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ลงทุน	เพื ่อการบรรลุว ิส ัยทัศน์กรุงเทพฯ	๒๕๗๕	 

ซ่ึงจะใชข้อ้มลูประมาณการรายจ่ายในดา้นตา่ง	ๆ 	เพ่ือ 

การบรรลุเป้าหมาย	 สู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย

ของกรุงเทพมหานครในรอบ	 ๒๐	 ปี	 ดังที่ปรากฏ 

ในเนื้อหาส่วนอื่น	ๆ	ของแผนฯ	ฉบับนี้แล้ว

	 ๓.	 Planned	 Fiscal	 Capacity	 หรือการ

ประเมินศักยภาพด้านการเงินการคลัง	 สําหรับ 

การดําเนินโครงการลงทุนของกรุงเทพมหานคร 

ในรอบ	๒๐	ปี	ท้ังน้ีการประเมินศักยภาพทางการคลังน้ัน 

จะพจิารณาจากแหลง่รายรบัหลกั	๔	แหลง่คอื	(i)	รายได ้

จากภาษีอากรท้องถิ่น	ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง	

(รวมค่าบริการ	ค่าธรรมเนียม	และรายได้เบ็ดเตล็ด)	

(ii)	 รายได้จากทรัพย์สินและการลงทุน	 (iii)	 รายได้ 

จากภาษแีบง่/ภาษีจัดสรร	และเงนิอดุหนนุจากรฐับาล	 

และ	(iv)	รายรับจากการก่อหน้ีระยะยาว	โดยจะกําหนดสมมติฐาน 

การประเมนิ	ควบคูไ่ปกับการดาํเนนิการพฒันารายได/้ 

รายรบั	ในแตล่ะประเภท	ตามแนวทางการดาํเนนิการ

ที่ได้นําเสนอไว้แล้วข้างต้น

	 ทั้งนี้ข้อมูลฐานที่ใช้ประมาณการด้านต่าง	 ๆ	 

จะมาจากผลการจัดเก็บรายไดจ้ริง	และการใชจ้า่ยจรงิ 

ของกรงุเทพมหานคร	ตัง้แตช่ว่งปงีบประมาณ	๒๕๔๒	

–	๒๕๕๔	(หรือ	๑๓	ป)ี	เนือ่งจากเปน็ชว่งเวลา	หลงัจาก 

ที่มีการกระจายอํานาจของไทยตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	 

เป็นต้นมา	ท่ีส่งผลให้โครงสร้างรายได้ของกรุงเทพมหานคร 

เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 และใช้เทคนิคการประมาณการ 
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ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่	ของอัตราการเปลี่ยนแปลง 

ย้อนหลังระยะ	 ๓	 ปี	 (3	Year	moving	 average	

of	percentage	change)	เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่นั้น 

มีจํานวนจํากัด	(จํานวน	๑๓	หน่วยปี)	ผลการประมาณการ 

ในแต่ละด้านมีดังนี้

การประมาณการขอ้มลูฐานดา้นรายรบั - รายจา่ย 
(Baseline Scenario)

	 ผลการประมาณการรายรับแต่ละประเภท

และการใช้จ่ายของกรุงเทพมหานครระหว่าง

ปงีบประมาณ	๒๕๕๗	ถงึ	๒๕๗๕	แสดงดงัตารางที	่๑	 

หนา้ถัดไป	ในภาพรวมนัน้	จะเหน็ไดว่้าประมาณรายได ้

ของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่าง

ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๗	 ถึง	 ๒๕๗๕	 จากจํานวน	 

๖๘,๗๒๒	ลา้นบาท	ในปงีบประมาณ	๒๕๕๗	เพิม่เปน็ 

ประมาณ	๑๔๔,๕๓๖.๑	ลา้นบาท	ในปงีบประมาณ	๒๕๗๕	 

หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา	ร้อยละ	๔.๒	ต่อปีโดยเฉลี่ย 

ในทางกลับกัน	 เมื่อเทียบกับประมาณการรายจ่าย 

โดย ใ ช้ ข้ อมู ลการ เบิ ก จ่ ายจริ ง ย้ อนหลั งของ

กร ุงเทพมหานคร	 ซ ึ ่ งสามารถด ําเน ินการ 

ได้ประมาณ	ร้อยละ	๘๕	ของประมาณการรายรบัตอ่ป	ี 

โดยเฉล่ียเท่านั้น	หรือประมาณ	๕๔,๑๗๔.๐	ล้านบาท 

ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๗	 เป็นจํานวนประมาณ	

๑๑๖,๕๓๘.๗	 ล้านบาทในปีงบประมาณ	๒๕๗๕	 

หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ	 ๔.๔	 ต่อปี	 

ดังน้ัน	จะเห็นได้ว่า	การเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

ส่งผลทําให้กรุงเทพมหานคร	มีงบประมาณจํานวนหน่ึง 

สําหรับนําไปจัดทําโครงการพัฒนา	หรือโครงการลงทุนเพ่ิมเติม 

ได้ประมาณ	 ๑๓.๖	 ถึง	 ๒๗.๙	 พันล้านบาทต่อปี 

โดยที่ไม่จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนนโยบายด้านรายได้ 

แต่ประการใด

	 นอกจากน้ี	หากจัดแบ่งประมาณการดุลงบประมาณ 

ของกรุงเทพมหานคร	 จําแนกตามช่วงระยะเวลา

ของการจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	

๒๐	 ปีฯ	 ออกเป็น	 ๔	 ช่วง	 จะพบว่าในช่วงที่	 ๑	 

(พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๖๐)	กรงุเทพมหานครจะมงีบประมาณ 

สําหรับดําเนินการพัฒนาประมาณ	๕๙,๘๙๐.๒	ล้านบาท	 

(ราคา	Nominal	Price)	สว่นชว่งที	่๒	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๕)	 

กรงุเทพมหานคร	จะมงีบประมาณสาํหรบัดาํเนนิการ 

พัฒนาเพิ่มเติมได้ประมาณ	 ๙๒,๑๐๙.๑	 ล้านบาท	 

(ราคา	Nominal	Price)	ช่วงท่ี	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๖	-	๒๕๗๐)		 

กรงุเทพมหานคร	จะมงีบประมาณสาํหรบัดาํเนนิการ 

พัฒนาเพ่ิมขึน้ไดป้ระมาณ	๑๑๒,๑๙๘.๔	ล้านบาท	(ราคา	

Nominal	Price)	และในชว่งที	่๔	(พ.ศ.	๒๕๗๑	-	๒๕๗๕)	 

กรงุเทพมหานคร	จะมงีบประมาณสาํหรบัดาํเนนิการ 

พัฒนาเพิ่มเติมประมาณ	 ๑๓๒,๐๓๖.๗	 ล้านบาท	

(ราคา	Nominal	Price)
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ตารางท่ี ๑ การประมาณการข้อมูลฐานด้านรายรับ	-	รายจ่ายของกรุงเทพมหานคร	ปีงบประมาณ	๒๕๕๗	–	๒๕๗๕

(หน่วย:	ล้านบาท)

ปี

ประมาณการรายได้ จําแนกตามประเภทรายได้

ประมาณการ

รายจ่าย

ประมาณการ

ดุล

งบประมาณ

ภาษีที่จัด

เก็บเอง

ค่า

ธรรมเนียม 

ฯลฯ

รายได้

จาก

ทรัพย์สิน

รายได้

จาก

สาธาร-

ณูปโภค

เบ็ดเตล็ด รวมรายได้

กทม. 

ที่จัดเก็บ

เอง

ภาษีที่รัฐ

จัดเก็บให้

รวมรายได้ 

กทม. 

ทั้งหมด

๒๕๕๗ ๑๑,๗๗๑.๔ ๑,๔๙๕.๘ ๕๗๑.๖ ๒๗.๙ ๒,๙๓๑.๙ ๑๖,๗๙๘.๖ ๕๑,๙๒๓.๔ 	๖๘,๗๒๒.๐ ๕๔,๑๗๔.๐ ๑๔,๕๔๘.๐

๒๕๕๘ ๑๒,๓๕๙.๖ ๑,๖๔๐.๔ ๖๕๐.๙ ๒๗.๔ ๒,๙๖๙.๐ ๑๗,๖๔๗.๒ ๕๓,๕๘๐.๕ ๗๑,๒๒๗.๖ ๕๗,๖๓๘.๗ ๑๓,๕๘๘.๙

๒๕๕๙ ๑๒,๘๕๕.๘ ๑,๗๕๔.๑ ๖๔๗.๑ ๒๖.๑ ๓,๓๒๖.๖ ๑๘,๖๐๙.๗ ๕๗,๙๕๙.๙ ๗๖,๕๖๙.๖ ๖๑,๑๐๓.๔ ๑๕,๔๖๖.๒

๒๕๖๐ ๑๓,๔๑๓.๓ ๑,๘๘๘.๔ ๖๙๘.๗ ๒๕.๔ ๓,๔๗๐.๕ ๑๙,๔๙๖.๓ ๖๑,๓๕๙.๐ ๘๐,๘๕๕.๓ ๖๔,๕๖๘.๑ ๑๖,๒๘๗.๒

๒๕๖๑ ๑๓,๙๒๙.๙ ๒,๐๐๙.๑ ๗๑๓.๓ ๒๔.๓ ๓,๗๕๖.๙ ๒๐,๔๓๓.๕ ๖๔,๓๗๗.๓ ๘๔,๘๑๐.๘ ๖๘,๐๓๒.๘ ๑๖,๗๗๗.๙

๒๕๖๒ ๑๔,๔๗๓.๘ ๒,๑๓๘.๘ ๗๕๒.๖ ๒๓.๔ ๓,๙๔๘.๓ ๒๑,๓๓๖.๙ ๖๗,๖๔๕.๙ ๘๘,๙๘๒.๘ ๗๑,๔๙๗.๕ ๑๗,๔๘๕.๓

๒๕๖๓ ๑๔,๙๙๙.๕ ๒,๒๖๒.๕ ๗๗๕.๕ ๒๒.๔ ๔,๒๐๓.๑ ๒๒,๒๖๒.๙ ๗๑,๓๔๙.๐ ๙๓,๖๑๑.๙ ๗๔,๙๖๒.๒ ๑๘,๖๔๙.๖

๒๕๖๔ ๑๕,๕๓๗.๓ ๒,๓๙๐.๒ ๘๐๙.๓ ๒๑.๕ ๔,๔๑๕.๖ ๒๓,๑๗๓.๙ ๗๔,๔๕๗.๗ ๙๗,๖๓๑.๖ ๗๘,๔๒๖.๙ ๑๙,๒๐๔.๖

๒๕๖๕ ๑๖,๐๖๗.๑ ๒,๕๑๕.๒ ๘๓๕.๘ ๒๐.๕ ๔,๖๕๖.๒ ๒๔,๐๙๔.๘ ๗๗,๗๘๘.๕ ๑๐๑,๘๘๓.๓ ๘๑,๘๙๑.๖ ๑๙,๙๙๑.๗

๒๕๖๖ ๑๖,๖๐๒.๒ ๒,๖๔๒.๐ ๘๖๗.๒ ๑๙.๕ ๔,๘๗๘.๑ ๒๕,๐๐๙.๑ ๘๑,๒๑๓.๙ ๑๐๖,๒๒๓.๑ ๘๕,๓๕๖.๓ ๒๐,๘๖๖.๗

๒๕๖๗ ๑๗,๑๓๓.๘ ๒,๗๖๗.๗ ๘๙๕.๔ ๑๘.๖ ๕,๑๑๒.๕ ๒๕,๙๒๗.๙ ๘๔,๕๖๓.๗ ๑๑๐,๔๙๑.๕ ๘๘,๘๒๑.๐ ๒๑,๖๗๐.๕

๒๕๖๘ ๑๗,๖๖๗.๗ ๒,๘๙๔.๑ ๙๒๕.๗ ๑๗.๖ ๕,๓๓๘.๖ ๒๖,๘๔๓.๖ ๘๗,๘๓๐.๓ ๑๑๔,๖๗๓.๙ ๙๒,๒๘๕.๗ ๒๒,๓๘๘.๑

๒๕๖๙ ๑๘,๒๐๐.๐ ๓,๐๒๐.๐ ๙๕๔.๕ ๑๖.๖ ๕,๕๗๐.๒ ๒๗,๗๖๑.๔ ๙๑,๒๒๖.๙ ๑๑๘,๙๘๘.๓ ๙๕,๗๕๐.๔ ๒๓,๒๓๗.๘

๒๕๗๐ ๑๘,๗๓๓.๔ ๓,๑๔๖.๒ ๙๘๔.๓ ๑๕.๗ ๕,๗๙๘.๑ ๒๘,๖๗๗.๘ ๙๔,๕๗๒.๖ ๑๒๓,๒๕๐.๔ ๙๙,๒๑๕.๑ ๒๔,๐๓๕.๓

๒๕๗๑ ๑๙,๒๖๖.๑ ๓,๒๗๒.๒ ๑,๐๑๓.๕ ๑๔.๗ ๖,๐๒๘.๕ ๒๙,๕๙๕.๑ ๙๗,๘๙๕.๖ ๑๒๗,๔๙๐.๘ ๑๐๒,๖๗๙.๘ ๒๔,๘๑๐.๙

๒๕๗๒ ๑๙,๗๙๙.๓ ๓,๓๙๘.๔ ๑,๐๔๓.๑ ๑๓.๘ ๖,๒๕๗.๓ ๓๐,๕๑๑.๙ ๑๐๑,๒๓๙.๗ ๑๓๑,๗๕๑.๕ ๑๐๖,๑๔๔.๕ ๒๕,๖๐๗.๐

๒๕๗๓ ๒๐,๓๓๒.๒ ๓,๕๒๔.๔ ๑,๐๗๒.๕ ๑๒.๘ ๖,๔๘๗.๑ ๓๑,๔๒๙.๐ ๑๐๔,๕๙๙.๓ ๑๓๖,๐๒๘.๓ ๑๐๙,๖๐๙.๓ ๒๖,๔๑๙.๐

๒๕๗๔ ๒๐,๘๖๕.๒ ๓,๖๕๐.๖ ๑,๑๐๒.๐ ๑๑.๘ ๖,๗๑๖.๒ ๓๒,๓๔๕.๘ ๑๐๗,๙๓๐.๔ ๑๔๐,๒๗๖.๒ ๑๑๓,๐๗๔.๐ ๒๗,๒๐๒.๓

๒๕๗๕ ๒๑,๓๙๘.๑ ๓,๗๗๖.๗ ๑,๑๓๑.๔ ๑๐.๙ ๖,๙๔๕.๘ ๓๓,๒๖๒.๙ ๑๑๑,๒๗๓.๓ ๑๔๔,๕๓๖.๑ ๑๑๖,๕๓๘.๗ ๒๗,๙๙๗.๕

หมายเหตุ	ประมาณการตามราคาตลาด	(Nominal	Price)
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การประมาณการรายจา่ยทีจ่ํา เป็นสํา หรับการดํา เนินโครงการเพือ่การบรรลวิุสยัทัศน์กรงุเทพฯ ๒๕๗๕ 
(Planned Expenditure Need)

	 การประมาณการรายจา่ยทีจ่าํเปน็สาํหรบัการดาํเนนิโครงการดา้นตา่ง	ๆ 	สูก่ารนาํพากรงุเทพมหานคร

เป็นมหานครแห่งเอเชียได้ภายในปี	๒๕๗๕	นั้น	แสดงข้อมูลดังตารางที่	๒	ต่อไปนี้	ข้อมูลการประมาณการ

รายจ่าย	 สําหรับการดําเนินโครงการ	 จําแนกตามประเด็นวิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร	

ซึ่งได้แก่	มหานครปลอดภยั	มหานครสีเขยีวสะดวกสบาย	มหานครสาํหรบัทกุคน	มหานครแหง่ประชาธปิไตย	

มหานครกะทดัรดั	มหานครแหง่เศรษฐกจิและการเรียนรู้	และงบประมาณดา้นการบริหารจดัการ	ตามลาํดบั	

รวมประมาณการรายจา่ยเพือ่การลงทนุตลอดระยะเวลา	๒๐	ปี	คาดวา่จะใชจ้า่ยเพ่ือการดาํเนินการประมาณ	

๓๔๕,๗๔๘.๑๕	ล้านบาท	หรือเฉลี่ยประมาณปีละ	๑๗,๒๘๗	ล้านบาท

ตารางที่ ๒	ประมาณการรายจ่ายที่จําเป็นสําหรับการเป็นมหานครแห่งเอเชียภายในปี	๒๕๗๕

ประเด็นวิสัยทัศน์

งบประมาณ (ล้านบาท)

ระยะสั้น

(๒๕๕๘)

ระยะกลาง

(๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)

ระยะยาว

(๒๕๖๑ - ๒๕๗๕)

รวมงบประมาณ

ทั้งหมด

๑. มหานครปลอดภัย        

๑.๑ ปลอดมลพิษ        

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๔,๓๓๗.๒๐ ๓,๒๘๓.๐๐ ๑๑,๗๐๙.๕๐ ๑๙,๓๒๙.๗๐

๑.๒ ปลอดอาชญากรรมฯ        

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๗๗.๕๐ ๓๐,๔๒๕.๖๐ ๑๘,๕๖๘.๐๐ ๔๙,๐๗๑.๑๐

๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ        

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๓๕๒.๐๐ ๖๕๓.๓๐ ๔,๗๖๗.๕๐ ๕,๗๗๒.๘๐

๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ        

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๓,๑๒๑.๐๐ ๕,๒๖๕.๐๐ ๕๔,๐๐๖.๐๐ ๖๒,๓๙๒.๐๐

๑.๕ สิ่งก่อสร้างปลอดภัย        

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๕,๔๓๐.๐๐ ๓,๖๕๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ ๑๒,๕๘๐.๐๐

๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย        

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๓๙๒.๖๐ ๘๐๓.๔๐ ๖๑๑๐.๐๐ ๗,๓๐๖.๐๐

๒. มหานครสีเขียวสะดวกสบาย        

๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงามฯ 

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๓,๖๐๐   ๓,๖๐๐.๐๐

๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวฯ        

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๑๖๔.๒๐ ๒๕๔.๕๐ ๓๕๑.๐๐ ๗๖๙.๗๐

๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัดฯ        

				งบประมาณรวมทุกโครงการ ๔,๔๗๖.๑๐ ๘,๗๔๑.๒๐ ๑๔๙,๐๔๕.๐๐ ๑๖๒,๒๖๒.๓๐



แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐198

ประเด็นวิสัยทัศน์

งบประมาณ (ล้านบาท)

ระยะสั้น 

(๒๕๕๘)

ระยะกลาง 

(๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)

ระยะยาว 

(๒๕๖๑ - ๒๕๗๕)

รวมงบประมาณ 

ทั้งหมด

๓.   มหานครสําหรับทุกคน        

๓.๑  สิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการให้กับ 

ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๒,๐๒๙.๖๐ ๑๕๗.๕๐ ๒๙๒.๕๐ ๒,๔๗๙.๖๐

๓.๒  เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ        

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๕๑๖.๒๐ ๙๐๓.๐๐ ๔,๗๔๐.๐๐ ๖,๑๕๙.๒๐

๓.๓  การศึกษาสําหรับทุกคน        

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๒๓๙.๐๐ ๔๗๙.๕๐ ๒,๗๖๓.๗๕ ๓,๔๘๒.๒๕

๓.๔  สังคมพหุวัฒนธรรม        

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๘๖.๐๐ ๑๗๖.๐๐ ๓๐๐.๐๐ ๕๖๒.๐๐

๔.   มหานครกะทัดรัด        

๔.๑  เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ 

มีการใช้ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ        

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๑,๑๐๗.๐๐ ๑,๑๔๑.๐๐ ๓๙๘.๐๐ ๒,๖๔๖.๐๐

๔.๒  เมืองกรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย  

(Sub Center) เป็นระบบตามลําดับความสําคัญ

และศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่าง

มีระบบ

   

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๒๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๙๐.๐๐

๕.  มหานครแห่งประชาธิปไตย        

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๑๙.๐๐ ๑๙.๐๐ ๗๘.๐๐ ๑๑๖.๐๐

๖.  มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้        

๖.๑ ศูนย์กลางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและ

บริการสีเขียว        

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๑๗.๒๐ ๓๔.๔๐ ๒๕๘.๐๐ ๓๐๙.๖๐
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ประเด็นวิสัยทัศน์

งบประมาณ (ล้านบาท)

ระยะสั้น 

(๒๕๕๘)

ระยะกลาง 

(๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)

ระยะยาว 

(๒๕๖๑ - ๒๕๗๕)

รวมงบประมาณ 

ทั้งหมด

๖.๒ ศูนย์กลางการค้า การเงินและการลงทุน        

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๗.๒๐ ๑๔.๔๐ ๑๐๘.๐๐ ๑๒๙.๖๐

๖.๓ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก        

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๑๐๗.๐๐     ๑๐๗.๐๐

๖.๔ ศูนย์กลางธุรกิจตามฐานนวัตกรรม - วัฒนธรรม        

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๓.๑๐ ๖.๒๐ ๔๖.๕๐ ๕๕.๘๐

๖.๕ ศูนย์กลางการจัดประชุมฯ        

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๓๒.๐๐ ๖๔.๐๐ ๔๘๐.๐๐ ๕๗๖.๐๐

๗. การบริหารจัดการ        

๗.๑ กฎหมาย

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๐ ๐ ๐ ๐

๗.๒ การบริหารแผนและประเมินผล        

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๑๒.๐๐ ๙๘.๐๐ ๑๖๐.๐๐ ๒๗๐.๐๐

๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล        

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๕๑๗.๔๐ ๕๕๒.๒๐ ๓,๗๘๑.๙๐ ๔,๘๕๑.๕๐

๗.๔ การคลังและงบประมาณ

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๐ ๐ ๐ ๐

๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ        

					งบประมาณรวมทุกโครงการ ๕๓๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐   ๘๓๐.๐๐

รวมงบประมาณทั้งหมดต่อช่วงปี 

ตามระยะแผนฯ (ล้านบาท)
๒๓,๕๙๓.๓๐ ๖๐,๖๗๑.๒๐ ๒๖๑,๔๘๓.๖๕ ๓๔๕,๗๔๘.๑๕



แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐200

การประเมินศักยภาพด้านการเงินการคลังสํา หรับการดํา เนินโครงการลงทุนของกรุงเทพมหานคร 
(Planned Fiscal Capacity)

	 คณะทีป่รกึษาไดป้ระเมนิศกัยภาพในดา้นการเงนิการคลงัของกรงุเทพมหานครใหม	่โดยพจิารณาควบคูก่นั

ระหว่างการประมาณการรายรับ	 -	รายจ่ายในรอบระยะเวลา	๒๐	ปี	 โดยใช้สมมติฐานประมาณการ

และมีขั้นตอนในการพิจารณาดังนี้

	 ๑.	กําหนดให้ขนาดของรายจ่ายกรุงเทพมหานคร	มีสัดส่วนประมาณร้อยละ	๙๕	ของประมาณการ

รายรับ	ของกรุงเทพมหานครในสภาวะท่ีมิได้ปรับปรุงนโยบายการพัฒนารายได้	หรือการเพ่ิมภาษีประเภทใหม่	ๆ 	

แต ่อย ่างใด	 การก ําหนดสมมติฐานดังกล ่าว	 ก ็เพ ื ่อสะท ้อนให ้เห ็นถ ึงการเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพ

ในการเบิกจ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ในการดําเนินงานตามปกติ		โดยที่ยังมิได้รวมรายจ่าย

เพ่ือการดําเนินการพฒันาตามประเดน็วสัิยทศันแ์ตอ่ยา่งใด		ผลการประมาณการดงักลา่วแสดงดงัคอลมันท์ี	่(๒)	

ของตารางที่	๓	ในหน้าถัดไป

	 ๒.	เม่ือพิจารณาดุลงบประมาณใหม่	(คอลัมน์ท่ี	(๓)	และ	(๔)	ของตารางท่ี	๓)	จะพบว่าในช่วงระยะเวลา	๒๐	ปีน้ัน

จะมีงบประมาณสําหรับการพัฒนาได้ประมาณ	๒๐๑,๘๐๐.๕	ล้านบาท	ซึ่งเมื่อนําตัวเลขดังกล่าวไปพิจารณา

เปรยีบเทยีบกับความตอ้งการดา้นงบประมาณ	เพ่ือการลงทนุพัฒนากรงุเทพมหานครตามประเดน็วสิยัทศัน	์

(คอลัมน์ที่	(๕)	ของตารางที่	๓)	ที่มีประมาณ	๓๔๕,๗๔๘.๑๕	ล้านบาท	ตลอดระยะเวลา	๒๐	ปี	แล้วนั้น

พบว่ากรุงเทพมหานครจําเป็นต้องปรับปรุง	และพัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลังเพิ่มขึ้นอีกประมาณ	

๑๔๓,๙๔๗.๖๕	ล้านบาท	หรือเฉลี่ยปีละประมาณ	๗,๒๐๐	ล้านบาท
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ตารางที่ ๓	การประเมินศักยภาพด้านการเงินการคลังเพ่ือการลงทุนของกรุงเทพมหานครระยะเวลา	๒๐	ปี	

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ปี

รวมรายได้ 

กทม. 

ท้ังหมด

ประมาณ

การราย

จ่าย 

(ร้อยละ ๙๐ 

ของรายได้

รวม)

ดุลงบ

ประมาณ

รวมดุลงบ

ประมาณ

ตามช่วง

เวลา

ความต้องการ

งบประมาณ

ลงทุน

เพ่ือพัฒนา

กรุงเทพฯ

ในแต่ละช่วง

เวลา

ประมาณการรายรับตามแนวทางการใหม่ คาดการณ์

ดุลงบ

ประมาณ

ใหม่ใน

แต่ละช่วง

เวลา

พัฒนา

ประสิทธิภาพ

การจัดเก็บ

ภาษี พัฒนา

รายได้ใหม่ ๆ 

และการ

ลงทุน

จัดสรรราย

ได้ภาษี/เงิน

อุดหนุนใหม่

ดุลงบ

ประมาณ

สะสม 

ก่อหน้ี

ระยะยาว

เพ่ือการ

ลงทุน

รวมประมาณ

การรายรับ

ท้ังหมด

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) ((๖)+(๗)–

(๒)-(๕))

(๘) (๙) (๑๐)

๒๕๕๗ ๖๘,๗๒๒.๐ ๖๕,๒๘๕.๙ ๓,๔๓๖.๑ ๒๓,๗๓๑.๘๙ ๕๗,๑๑๕.๗๙ ๑๕,๕๖๑.๗๘   ๘๐,๘๔๗.๖๘ ๑๕,๕๖๑.๗๘

๒๕๕๘ ๗๑,๒๒๗.๖ ๖๗,๖๖๖.๓ ๓,๕๖๑.๔ ๒๓,๕๙๓.๓๐ ๒๔,๙๘๖.๒๔ ๕๘,๙๓๘.๕๓ ๘,๒๒๖.๙๕ ๘,๐๐๐.๐๐ ๙๑,๙๒๔.๗๗ ๖๖๕.๑๗

๒๕๕๙ ๗๖,๕๖๙.๖ ๗๒,๗๔๑.๑ ๓,๘๒๘.๕ ๒๖,๒๕๑.๒๔ ๖๓,๗๕๕.๙๒ ๒๕,๔๙๓.๐๑   ๙๐,๐๐๗.๑๖ ๑๗,๒๖๖.๐๖

๒๕๖๐ ๘๐,๘๕๕.๓ ๗๖,๘๑๒.๕ ๔,๐๔๒.๘ ๑๔,๘๖๘.๗ ๒๗,๕๐๙.๑๔ ๖๗,๔๙๔.๙๔ ๔๓,๖๘๔.๕๙   ๙๕,๐๐๔.๐๘ ๑๘,๑๙๑.๕๘

๒๕๖๑ ๘๔,๘๑๐.๘ ๘๐,๕๗๐.๒ ๔,๒๔๐.๕ ๒๘,๗๗๑.๗๗ ๗๐,๘๑๕.๐๐ ๕๐,๕๖๖.๙๒   ๙๙,๕๘๖.๗๗ ๖,๘๘๒.๓๓

๒๕๖๒ ๘๘,๙๘๒.๘ ๘๔,๕๓๓.๗ ๔,๔๔๙.๑ ๓๐,๐๓๑.๒๕ ๗๔,๔๑๐.๔๘ ๕๘,๓๔๐.๗๑   ๑๐๔,๔๔๑.๗๓ ๗,๗๗๓.๗๙

๒๕๖๓ ๙๓,๖๑๑.๙ ๘๘,๙๓๑.๓ ๔,๖๘๐.๖ ๓๑,๒๙๒.๘๓ ๗๘,๔๘๓.๘๗ ๖๗,๐๕๑.๘๗   ๑๐๙,๗๗๖.๗๐ ๘,๗๑๑.๑๖
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๓.	กําหนดให้กรุงเทพมหานครดําเนินการปรับปรุง

และพัฒนารายได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	 ๓.๑	รายไดจ้ากภาษอีากรทอ้งถิน่	และรายได ้

ตา่ง	ๆ 	ทีก่รงุเทพมหานครจดัเกบ็เอง	เพิม่ขึน้ประมาณ 

ร้อยละ	 ๕๐	 จากระดับที่จัดเก็บได้แต่เดิม	 โดย

มีสมมติฐานว่า	 กรุงเทพมหานครจะดําเนินการ 

ตามประเดน็ยทุธศาสตร	์ดา้นการคลงัและงบประมาณ

ที่ได้นําเสนอไว้ตอนต้นในการเร่งรัดสํารวจภาษี	

เร่งรัดจัดเก็บภาษีและการเพิ่มรายได้ประเภทใหม่	 ๆ	 

จากการจัดเก็บภาษีอากรของตนเอง	นอกจากนี้	 

กําหนดให้รายได้จากทรัพย์สิน	 และการลงทุน 

ของกร ุงเทพมหานคร	 เพ ิ ่มข ึ ้นอ ีกประมาณ 

รอ้ยละ	๕๐	เชน่กนั	โดยดาํเนินการวางแผนลงทนุและ

การใช้ประโยชน์	จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร

ให้ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ผลการประมาณการรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ในสว่นนี	้แสดงดงั 

คอลัมน์ที่	(๖)	ของตารางที่	๓

	 ๓.๒ทกําหนดให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

จากภาษีแบ่ง/ภาษีจ ัดสรร	 และเง ินอุดหนุน 

จากรัฐบาลเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	 ๑๐	 จากระดับ

เดิมที่ได้รับ	ซึ่งเป็นผลจากการเจรจาต่อรองระหว่าง

กรุงเทพมหานครและรัฐบาล	 ผลการเพิ ่มขึ ้น 

ของการดําเนินการดังกล่าว	แสดงดังคอลัมน์ที ่	(๗)	 

ของตารางที่	๓	ข้างต้น

	 ๓.๓ทรวมประมาณการรายรับ	 หลังจาก 

การดําเนินการพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานคร

ประเภทต่าง	ๆ	ข้างต้นแสดงดังคอลัมน์ที่	 (๙)	ของ

ตารางที่	๓	ข้างต้น

๔.	เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบประมาณการรายได้	 

หักด้วยประมาณการรายจ่ายพื้นฐาน	 (รวมรายจ่าย
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ประจําและรายจ่ายเพ่ือการจัดบริการสาธารณะ)	

(คอลมันท์ี	่(๒)	ของตารางที	่๓)	และหกัดว้ยประมาณการ 

รายจ่ายเพื่อการลงทุนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ตาม

ประเด็นวิสัยทัศน์	 (คอลัมน์ที่	 (๕)	 ของตารางที่	 ๓)	

พบว่าในบางปีงบประมาณนั้น	 จะมีการขาดดุลอยู่	 

โดยเฉพาะในปี	 ๒๕๕๘	 และปี	 ๒๕๖๖	 –	 ๒๕๖๘	 

ดังนั้น	 จึงมีความจําเป็นที่กรุงเทพมหานครจะต้อง

เสรมิศกัยภาพทางการคลงั	ดว้ยการกอ่หนีใ้นระยะยาว 

เพื่อการลงทุนอาทิ

	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๘	 จะต้องดําเนินการ 

ก่อหนี้ในวงเงินประมาณ	๘,๐๐๐	ล้านบาท	

	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๖๖	 จะต้องดําเนินการ 

ก่อหนี้ในวงเงินประมาณ	๓,๐๐๐	ล้านบาท	

	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๖๗	 จะต้องดําเนินการ 

ก่อหนี้ในวงเงินประมาณ	๒,๐๐๐	ล้านบาท	
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	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๖๘	 จะต้องดําเนินการ 

ก่อหนี้ในวงเงินประมาณ	๑,๐๐๐	ล้านบาท	

	 กล่าวโดยสรุป	การวางแผนการเงินการคลัง

เพ่ือการลงทนุขา้งตน้	สะทอ้นใหเ้หน็ว่าแผนวสิยัทศันฯ์	

และโครงการลงทนุดา้นตา่ง	ๆ 	ในการมุง่ไปสูก่ารเปน็

มหานครแหง่เอเชยีนัน้	สามารถดาํเนนิการไดภ้ายใต้

ศักยภาพทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร	

ที่จะต้องดําเนินการควบคู่กัน	ระหว่างการพัฒนา 

รายได้	การปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ	 

และการเข้าถึงตลาดเงินตลาดทุน	 โดยการก่อหนี้

เพ ื ่อการลงทุนในระยะยาว	หากคณะผู ้บร ิหาร 

กรุงเทพมหานคร	 สามารถวางแผนการดําเนินการ 

ได้แล้ว	 ก็จะส่งผลทําให้การดําเนินการตามประเด็น

วสิยัทัศน์ในแต่ละดา้น	สามารถบรรลผุลสาํเรจ็ไดต้าม

ที่ต้องการนั่นเอง
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