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สำ นักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

กรุงเทพมหานคร



	 แผนการบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐	 

ฉบบัสรปุสำาหรบัผูบ้รหิารนี	้	จดัทำาขึน้เพือ่ใหง่้ายตอ่การใชแ้ผนฯ	เป็น 

เครื่องมือในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครในช่วงระหว่าง

เดือนมีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ถึง	 เดือนมีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ซึ่งมี	 

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์	บริพัตร	เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	โดยมุ่ง 

ใหค้ณะผูบ้รหิาร	ขา้ราชการ	บคุลากรของกรุงเทพมหานคร	สว่นราชการ	 

รัฐวิสาหกิจ	เอกชน	ที่ดำาเนินกิจการในพื้นที่กรุงเทพฯ	และประชาชน 

ทุกภาคสว่น	ไดรั้บทราบแนวทางและเป้าหมายของการบรหิารราชการ 

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว	เพ่ือจะนำาไปสู่การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 

ที่สอดคล้องและเอื้ออาศัยกัน	 รวมทั้งบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการ 

พัฒนากรุงเทพมหานครร่วมกัน	

	 แผนฯ	ฉบบัสำาหรับผู้บริหารนีมี้สาระประกอบดว้ยนโยบายของ 

ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร	(ม.ร.ว.	สุขมุพนัธ์ุ	บรพัิตร)	ไดแ้ก	่มาตรการ 

เร่งด่วน	๑๐	มาตรการ	เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนโดยเรง่ดว่น	และนโยบายการพฒันากรงุเทพฯ	๖	นโยบาย	 

ไดแ้ก	่นโยบายการพฒันากรุงเทพฯ	ใหเ้ป็นมหานครแหง่ความปลอดภัย		 

มหานครแห่งความสุข	 มหานครสีเขียว	 มหานครแห่งการเรียนรู้	

คำ นำ 



มหานครแหง่โอกาสของทกุคน	และมหานครแห่งอาเซยีน		นอกจากน้ัน 

ยงัไดแ้สดงแนวทางและเป้าหมายการดำาเนนิการพฒันากรงุเทพฯ	ตาม 

วสิยัทศันข์องประชาชนเพือ่การพฒันากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ป	ี 

ระยะแรก	สู่วิสัยทัศน์	กรุงเทพฯ	:	มหานครแห่งเอเชีย	ในปี	๒๕๗๕	

ซึ่งเป็นภารกิจต่อเนื่องจากการบริหารราชการ	 สมัยที่	 ๑	 ของ	 

ม.ร.ว.สขุมุพนัธุ	์บรพิตัร	ทีไ่ดม้อบใหป้ระชาชนชาวกรุงเทพมหานครร่วม

กนักำาหนดทิศทางการพฒันากรงุเทพฯ	ในระยะ	๒๐	ป	ี(พ.ศ.	๒๕๕๖	- 

๒๕๗๕)	ในฐานะเจ้าของเมืองกรุงเทพฯ	

	 สุดท้ายนี้	หวังว่าแผนฯ	ฉบับนี้	จะเป็นเครื่องมือสำาหรับ 

ผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร	รวมทัง้สว่นราชการ	รัฐวสิาหกจิและเอกชน

ที่ดำาเนินกิจการในพื้นที่กรุงเทพฯ	 ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วน 

ในการนำาไปใช้เป็น	แนวทางในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

หรือดำาเนินภารกิจในความรับผิดชอบ	ในระยะเวลา	๔	ปี	ข้างหน้า	

และมีส่วนร่วมผลักดันให้การพัฒนากรุงเทพฯ	 บรรลุเป้าหมายอย่าง

มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และยั่งยืน	



สารบัญ

	 	 	 	 	 	 	 	 หน้า

บทที่ ๑ สภาพทั่วไปและการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ ๙

	 ๑.๑	สภาพทั่วไป	 	 	 	 	 ๑๐

	 ๑.๒	การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์	 	 ๑๖

บทที่ ๒ การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของการพัฒนา	 	 ๒๗

	 ๒.๑	นโยบายผู้ว่าราชการ	 	 	 	 ๒๘ 

	 				กรุงเทพมหานคร																																

	 ๒.๒	วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	๒๕๗๕		 	 	 ๓๖

	 ๒.๓	การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 	 	 	 ๔๔

	 ๒.๔	แนวคิดการบริหารราชการ	 	 	 ๔๘ 

	 				กรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ		



บทที่ ๓  แผนการดำาเนินงาน     ๕๓

	 ๓.๑	การนำานโยบายของผู้ว่าราชการ	 	 	 ๕๔ 

	 				กรุงเทพมหานคร	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐)	

	 ๓.๒	การนำาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 	 ๘๒

	 				ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๑	ไปสู่การปฏิบัติ

	 ๓.๓	การนำาภารกิจประจำาของหน่วยงาน	 					๑๙๘ 

	 				ในสังกัดกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ	 

	 				(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๖๐)		





11บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

บทที่ ๑
สภาพทั่วไป

และการวิเคราะห์
ประเมิน

สถานการณ์



12 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

	 ปี	 ๒๕๕๕	 กรุงเทพมหานคร	 	 มีขนาดพื้นที่	 ๑,๕๖๘.๗๓๗	

ตารางกิโลเมตร	 มีบ้านจำานวน	 ๒,๕๒๒,๘๕๕	 หลัง	 ประชากรตาม 

ทะเบียนบ้านจำานวน	๕,๖๗๓,๕๖๐	คน	ชาย	๒,๖๙๐,๗๕๔		คน	และ

หญิง	๒,๙๘๒,๘๐๖	คน	ประชากรวัยเดก็	(อายตุำา่กวา่	๑๕	ป)ี	จำานวน	

๙๒๔,๔๑๖	คน	วยัแรงงาน	(อาย	ุ๑๕	-	๕๙	ป)ี	จำานวน	๓,๘๑๙,๗๔๐	คน	 

และผูส้งูอาย	ุ(อายุ	๖๐	ปีขึน้ไป)	จำานวน	๗๖๕,๙๗๔	คน	ความหนาแน่น 

ของประชากรเฉล่ีย	๓,๖๑๗	คน/ตารางกโิลเมตร	เขตปอ้มปราบศตัรพูา่ย	

มีความหนาแน่นมากที่สุด	 จำานวน	 ๒๖,๓๗๕	 คน/ตารางกิโลเมตร	 

เขตหนองจอกมีความหนาแน่นน้อยท่ีสุดจำานวน	๖๖๕	คน/ตารางกิโลเมตร	 

(กรุงเทพมหานคร	:	สำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล,	สถิติ	๒๕๕๕	

๑.๑
สภาพทั่วไป
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กรงุเทพมหานคร)	หากรวมจำานวนประชากรแฝง	ผูป้ระกอบธรุกจิและ

นักท่องเที่ยว	 อาจกล่าวได้ว่ากรุงเทพฯ	 มีประชากรมากกว่า	 ๑๐	

ล้านคน		

การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

	 การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	โดยหม่อมราชวงศ ์

สุขุมพันธุ์	 บริพัตร	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	มีวาระการดำารง

ตำาแหน่ง	๔	ปี	(มีนาคม	๒๕๕๖	–	มีนาคม	๒๕๖๐)	มีภารกิจตาม 

พระราชบญัญติัระเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๒๘	



14 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

มาตรา	๘๙	บญัญตัใิหก้รงุเทพมหานครมอีำานาจหนา้ทีด่ำาเนนิกจิการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร	และพระราชบญัญตักิำาหนดแผนและขัน้ตอน

การกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	

มาตรา	 ๑๘	 กำาหนดให้กรุงเทพมหานครมีอำานาจและหน้าที่ในการ

จดัระบบบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิน่ของ

ตนเองตามมาตรา	๑๖	และ	๑๗	ดังนี้	

๑)	การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน	การส่งเสริมและสนับสนุน	

การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒)	การทะเบียนตามที่กฎหมายกำาหนด

๓)	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔)	การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๕)	การผังเมือง

๖)	การจัดให้มีและบำารุงรักษาทางบก	ทางนำ้า	และทางระบายนำ้า	 

การสร้างและบำารุงรักษาทางบก	และทางระบายนำา้ท่ีเช่ือมต่อระหว่าง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๗)	การวิศวกรรมจราจร

๘)	การขนส่ง	และการขนส่งมวลชน

๙)	การจัดให้มีและควบคุมตลาด	ท่าเทียบเรือ	ท่าข้ามและที่จอดรถ

๑๐)	การดูแลรักษาที่สาธารณะ

๑๑)	การควบคุมอาคาร
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๑๒)	การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

๑๓)	การจัดให้มีและบำารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๑๔)	การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๑๕)	การสาธารณูปโภคและก่อสร้างอื่น	ๆ

๑๖)	การสาธารณสุข	การอนามัยครอบครัว	และการรักษาพยาบาล

๑๗)	การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

๑๘)	การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

๑๙)	การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

๒๐)	การควบคมุความปลอดภัย	ความเปน็ระเบยีบเรียบรอ้ยและการ

อนามัยในโรงมหรสพ	และสาธารณสถานอื่น	ๆ

๒๑)	การจัดการศึกษา

๒๒)	การสาธารณูปการ

๒๓)	การสงัคมสงเคราะห	์และการพฒันาคณุภาพชวีติเดก็	สตรี	คนชรา 

และผู้ด้อยโอกาส

๒๔)	การส่งเสริมการกีฬา	จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถ่ิน

๒๕)	การส่งเสริมฝึก	และการประกอบอาชีพ

๒๖)	 การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร	 และส่งเสริมการลงทุนและ

การทำากิจกรรมไม่ว่าจะดำาเนินการด้วยตนเองหรือร่วมกับบุคคลอื่น

หรือจากสหการ

๒๗)	การจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
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๒๘)	การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๒๙)	การบำารุงรักษาศิลปะ	จารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	และ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๓๐)	 การส่งเสริมประชาธิปไตย	 ความเสมอภาค	 และสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน

๓๑)	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

๓๒)	การกำาจัดมูลฝอย	สิ่งปฏิกูล	และนำ้าเสีย

๓๓)	การจดัการ	การบำารงุรกัษา	และการใชป้ระโยชนจ์ากปา่ไม	้ทีด่นิ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓๔)	 สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ	 หรือองค์กรปกครอง 

สว่นท้องถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถิน่	(เพือ่ประโยชนข์องประชาชนใน 

ท้องถิ่นของตนเอง)

๓๕)	การประสานและใหค้วามรว่มมอืในการปฏิบตัหิน้าทีข่ององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	(เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ

ตนเอง)

๓๖)	การแบง่สรรเงนิซึง่ตามกฎหมายจะตอ้งแบง่ใหแ้กอ่งคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่น	(เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง)

๓๗)	การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

๓๘)	การจัดตั้งและดูแลระบบบำาบัดนำ้าเสียรวม

๓๙)	การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง	ๆ

๔๐)	การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง

๔๑)	 การจัดให้มีโรงพยาบาล	 การรักษาพยาบาล	 การป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ



๔๒)	การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

๔๓)	กิจการอ่ืนใดทีเ่ปน็ประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิน่ตามทีค่ณะ

กรรมการประกาศกำาหนด

๔๔)	จัดทำากิจการอื ่นใดตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี ้	หรอื 

กฎหมายอื่นกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่กฎหมายระบ ุ

ให้เป็นอำานาจหนา้ทีข่องผูว้า่ราชการจังหวัด	นายอำาเภอ	เทศบาลนคร	 

หรอืตามทีค่ณะรฐัมนตร	ีนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรีวา่การกระทรวง 

มหาดไทยมอบหมาย	หรือที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของกรุงเทพ 

มหานคร

(แหล่งข้อมูล	 :	 การจัดโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	 การ

แบ่งส่วนราชการ	การกำาหนดกรอบอัตรากำาลังและหน้าที่ความรับผิดชอบของ

หน่วยงานและส่วนราชการกรุงเทพมหานครและมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่ง

กรุงเทพมหานคร,	กองอัตรากำาลัง	สำานักงาน	ก.ก.,	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๕)

17สรุปสำ หรับผู้บริหาร
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๑.๒.๑ สถานการณ์สำ คัญ

    ๑) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
	 ในป	ี๒๕๕๘	ประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต	้(อาเซยีน) 

จำานวน	 ๑๐	ประเทศ	 จะรวมตัวกันเป็นสังคมเดียว	 ภายใต้คำาขวัญ	 

“หนึง่วสิยัทศัน	์หนึง่เอกลักษณ์	หนึง่ประชาคม	(One	Vision,	One	Identity,	 

One	 Community)”	 โดยตระหนักถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

และการพึง่พาอาศยักนัระหวา่งประชาชน	และประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ซ่ึงมีความผูกพันกันทางภูมิศาสตร์	มีพ้ืนฐาน	๓	เสาหลัก	ประกอบดว้ย

๑.๒
การวิเคราะห์
และประเมิน
สถานการณ์
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	 ๑.๑)	ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	(ASEAN	

Political	Security	Community	–	APSC)	เพื่อให้ประชาชนใน

อาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	และปราศจากภัยคุกคามด้านการ

ทหาร	และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่	เช่น	ปัญหายาเสพติด			และ

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต	ิ

	 ๑.๒)	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	

Community	–	AEC)	มีวัตถุประสงค์จะทำาให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้มีความม่ันคง	ม่ังค่ัง	และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน	ๆ	ได้	

	 ๑.๓)	ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน	(ASEAN	Socio	

-	Cultural	Community	-	ASCC)	มีจุดมุ่งหมายที่จะทำาให้ภูมิภาค	

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร	 ประชากรมี

สภาพความเป็นอยู่ที่ดีได้รับการพัฒนาในทุกด้าน	 และมีความมั่นคง

ทางสังคม	(Social	Security)	
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 ๒) การพัฒนาในบริบทโลก

	 หลงัจากการประชมุ	Rio+๒๐	ณ	นครรโิอ	เดอจาเนโร	สหพนัธ์

สาธารณรฐับราซลิ	เมือ่เดอืนมถินุายน	ป	ี๒๕๕๕	สหประชาชาตไิดว้าง

กรอบแนวทางการพฒันาสำาหรบัการเปลีย่นผา่นเปา้หมายการพัฒนา

แห่งสหัสวรรษ	(Millennium	Development	Goals:	MDGs)	ซึ่งจะ 

สิน้สดุลงในป	ี๒๕๕๘	ไปสู่เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	หรอื	Sustainable	 

Development	 Goals:	 SDGs	 โดยระบุให้เป็นวาระการพัฒนาหลัง

จากปี		๒๕๕๘	(Post-๒๐๑๕	Development	Agenda)	ไว้ในเอกสาร

ชื่อ	 ‘Realizing	the	Future	We	Want	for	All’	ซึ่งประกอบด้วย

หลักการพื้นฐาน	๓	ประการ	ได้แก่	สิทธิมนุษยชน	(Human	Rights)	

ความเสมอภาค	(Equality)	และความยั่งยืน	(Sustainability)
(แหลง่ขอ้มลู:	http://www.thaicsr.com//2013/01/rio20-2555-53-future-

we-want-193-rio20.html,	๒๑/๑๒/๑๓)



21บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

	 รายงานการพฒันาโลก	ประจำาป	ี๒๕๕๖	เรือ่งงาน	(The	๒๐๑๓	 

World	Development	Report	on	Jobs)	ได้รายงานคำากล่าวของ

นายจมิ	ยอง	คมิ	ประธานธนาคารโลก	ทีว่า่	“งานทีด่สีามารถเปลีย่น

ชวีติคนหน่ึงคน	และงานทีใ่ชส่ามารถปฏริปูทัง้สงัคมได	้รฐับาลจำาเปน็

ตอ้งใหค้วามสำาคญักบังานเปน็ศนูยก์ลางเพือ่สง่เสรมิความมัง่คัง่และ

ต่อสู้กับความยากจน”	นอกจากนั้นรายงานฉบับนี้ยังระบุว่า		แม้ว่า

ในประเทศกำาลงัพฒันาหลายประเทศทีม่กีารทำาเกษตรกรรมและเปน็

ผู้ประกอบการอิสระทั่วไป	 ซึ่งมีโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม 

อยู่พอประมาณจะมอีตัราการวา่งงานคอ่นขา้งตำา่	แตใ่นประเทศเหลา่น้ี	 

คนยากจนส่วนใหญ่แม้จะมีชั่วโมงการทำางานสูง	แต่ก็ยังมีรายได ้

ไมพ่อเพยีง	อกีทัง้การละเมดิสทิธขิัน้พืน้ฐานกม็ใีหเ้หน็อยูท่ัว่ไป	ดงันัน้	

จงึไม่ใชแ่ต่เพยีงจำานวนของงานเทา่นัน้	หากคณุภาพของงานกม็คีวาม

สำาคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน	
(แหล่ งข้ อ มูล :h t tp : / /www .wor ldbank .o rg/ th/news/press - re -

lease/2012/10/01/jobs-cornerstone-development-says-world-devel-

opment-report,	๒๑/๑๒/๑๓.)
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๑.๒.๒ สภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
	 ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 มีประชากร

ผู้สูงอายุ	ร้อยละ	๑๔	และคาดว่า	ในอนาคต	๑๕	ปี	ข้างหน้า	

กรงุเทพมหานครจะขาดประชากรวยัแรงงาน	เน่ืองจากประชากรอายุ 

ตำ่ากว่า	 ๑๕	 ปี	 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ในขณะที่ประชากร

วยัแรงงานจากตา่งชาตโิดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุม่ประเทศอาเซยีนจะ 

หลั่งไหลเข้ามาทำางานในกรุงเทพมหานครเป็นจำานวนมาก	 อันเนื่อง

มาจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	๒๕๕๘

ปัญหาอาชญากรรม
	 สถานการณด์า้นความปลอดภยัเกีย่วกบัอาชญากรรมในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร	โดยพจิารณาจากขอ้มลูการรบัแจง้คดตีา่ง	ๆ 	ไดแ้ก	่

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์	คดีอาญาที่น่าสนใจ	คดีเกี่ยวกับชีวิตและ

ร่างกาย	และคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ	จากปี	๒๕๕๒	-	๒๕๕๔	

มีจำานวนลดลง	แต่มีจำานวนเพิ่มขึ้นในปี	๒๕๕๔	-	๒๕๕๕

อัตราการว่างงานของประชากรกรุงเทพมหานคร
	 ในช่วงปี	๒๕๔๖	-	๒๕๕๕	อัตราการว่างงานของประชากร	

กรุงเทพมหานคร	ลดลงอย่างต่อเนื่อง	จากร้อยละ	๒.๓	ในปี	๒๕๔๖	

ลดลงเหลือ	ร้อยละ	๐.๖	ในปี	๒๕๕๕
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การเจ็บป่วยของประชากรในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
	 ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล 

ในสังกัดสำานักการแพทย์กรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๕๕	โดยเฉลี่ย	มีผู้ป่วยนอกปีละ	๓,๑๖๖,๐๒๒	ราย	 

ผู้ป่วยนอกลดลงจากจำานวน	 ๓,๔๐๙,๑๖๘	 ราย	 ในปี	 ๒๕๕๓	 เป็น	

๓,๐๒๕,๓๐๙	รายในปี	๒๕๕๕	และมีผู ้ป่วยในเฉลี ่ยจำานวนปีละ	

๑๑๐,๔๒๖	คน	ผูป้ว่ยในลดลงจากจำานวน	๑๒๙,๐๔๑	คน	ในป	ี๒๕๕๓	

เป็น	๙๓,๕๙๓	คน	ในปี	๒๕๕๕	

การเก็บขนขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
	 ในช่วงปี	๒๕๕๒	-	๒๕๕๕	กรุงเทพมหานครจัดเก็บขนขยะ

มูลฝอยได้เฉลี่ยปีละ	๓,๓๔๑,๒๗๖	ตัน	โดยมีการเก็บขนมูลฝอยได ้

เพิ่มขึ้น	 เป็นปริมาณ	 ๓,๓๗๑,๕๔๙.๔๕	 ตัน	 ในปี	 ๒๕๕๔	 และ	

๓,๕๖๘,๔๑๗.๙๔	ตัน	ในปี	๒๕๕๕	

เศรษฐกิจ การคลังและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
	 กรงุเทพมหานครมผีลิตภณัฑม์วลรวมในป	ี๒๕๕๔	(คา่รายปทีี่

ได้จากการประมวลข้อมูลเบื้องต้น)	๓,๓๓๑,๒๒๕	ล้านบาท	มีสัดส่วน

คนจน	(ด้านรายจ่าย)	จำานวน	๗,๘๓๐	คน	โดยมีเส้นความยากจน	

(ด้านรายจ่าย)	อยู่ที่	๒,๙๑๐	บาท/คน/เดือน
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สำานักงานเขตท้ัง	๕๐	สำานกังานเขต	ไดจั้ดเกบ็ภาษใีนป	ี๒๕๕๕	แบ่งเป็น 

การจดัเกบ็ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ	จำานวน	๙,๖๕๙,๑๙๖,๐๕๗.๒๙	บาท	 

ภาษีบำารุงท้องที่	จำานวน	๑๓๒,๑๓๓,๒๘๓.๗๖	บาท	และภาษีป้าย	

จำานวน	๗๐๘,๕๙๑,๑๐๓.๙๖	บาท	

	 ในปี	 ๒๕๕๕	 กรุงเทพมหานครมีรายได้จริง	 จำานวน	

๕๙,๕๐๒,๑๗๐,๕๖๒.๖๔	บาท	และรายจ่ายจริง	(ไม่รวมเงินกันไว้เบิก

เหลื่อมปี)	จำานวน	๔๔,๗๗๔,๕๓๘,๙๒๗.๓๕	บาท

๑.๒.๓ การประเมินสถานการณ์

	 ปัจจัยภายในองค์กรกรุงเทพมหานครท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ

พัฒนากรุงเทพมหานคร	ได้แก่	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยังคงอ่อนแอ	 การบริหารเมืองกรุงเทพมหานครในเร่ืองสำาคัญยังขาด

เอกภาพ	เช่น	ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	การศึกษา	การสาธารณสุข	ฯลฯ	

เน่ืองจากเร่ืองดังกล่าวไม่ได้อยู่ในอำานาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร

ท้ังหมด	 การเมืองการปกครองของไทยมีความขัดแย้งขาดเสถียรภาพ

ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของเมือง	การปฏิบัติงานของหน่วย

งานในสังกัดกรุงเทพมหานครยังค่อนข้างมีลักษณะแยกส่วนตามภารกิจ

ในความรับผิดชอบ	ในขณะท่ีการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในปัจจุบัน

ต้องการความรู้	ความสามารถ	ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน/สาขา

และการปฏิบัติงานแบบบูรณาการเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาเป็นเร่ืองๆ	

อย่างมีประสิทธิผล	และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้ม

ค่าสูงสุด	รวมท้ังทำาให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาด้านต่าง	ๆ	สู่การ

พัฒนากรุงเทพมหานครท่ีย่ังยืน
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	 อย่างไรก็ตาม	กรุงเทพมหานครมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์	

คือมีท่ีต้ังอยู่ในบริเวณศูนย์กลางซ่ึงมีภัยธรรมชาติค่อนข้างน้อย 

เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน	ๆ	ในกลุ่มอาเซียน	และมีความโดดเด่น

ด้านการท่องเท่ียวระดับโลกอย่างต่อเน่ือง

	 อีกประการหน่ึงคือประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจำานวนมาก 

มีความตื่นตัวในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 แต่ยังขาด 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำาเนินการตามสิทธิ	หน้าที่และความ

เปน็พลเมอืงเพือ่การดำารงชีวิตท่ีมีคณุภาพ	และสง่เสรมิวฒันธรรมแบบ

ประชาธปิไตย		รวมทัง้ยงัขาดองคค์วามรูด้า้นตา่ง	ๆ 	ทีเ่ปน็พืน้ฐานของ 

การดำารงชีวิตทั้งเพื่อปัจจุบันและอนาคต	ที่ควรมีเอกลักษณ์ของไทย

อย่างเด่นชัด	 ในขณะที่สามารถเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาวเอเซีย 

หรือความเป็นสากลได้อย่างเหมาะสม	ซ่ึงจะเป็นพลังท่ีเข้มแข็งสนับสนุน 

ให้การพัฒนาสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร	รวมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่าง

สมดุลภายใต้ข้อจำากัดของทุนและการเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	อีกทั้ง 

เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและรับมือภัยจากธรรมชาติและภัย 

จากมนุษย์รูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้น

	 ในปี	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐	การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

จะดำาเนินการภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการ

เปลีย่นแปลงทางการเมอืงในประเทศและการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน

ปี	๒๕๕๘	ดังนี้
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	 ประการแรก	ดา้นความมัน่คงปลอดภยั	เชน่	กรงุเทพมหานคร

ยังคงประสบปัญหาสำาคัญที่ต้องจัดการในการดูแลรักษาความสงบ

เรยีบรอ้ยของเมอืงความปลอดภยัสำาหรับประชาชนกลุม่ตา่ง	ๆ 	ทีจ่ะมี

การชมุนมุในพืน้ท่ีตา่ง	ๆ 	ในกรุงเทพมหานคร	อนัเนือ่งมาจากมคีวาม 

ขัดแย้งทางการเมืองนำาไปสู่เหตุการณ์ความไม่สงบทางสังคม	

นอกจากนั้นยังต้องให้ความสำาคัญในการป้องกัน	ไม่ให้พื้นที่ของ

กรงุเทพมหานครเป็นศนูย์กลางของการก่อการรา้ย/อาชญากรรมขา้ม

ชาติ	ปัญหายาเสพติด	ปัญหาการค้ามนุษย์	อันเนื่องมาจากการเปิด

เสรีทางเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน	ปี	๒๕๕๘

	 ประการท่ีสอง	ด้านภัยธรรมชาติ	ได้แก่	ปัญหาอุทกภัย	แผ่นดินไหว	 

และอัคคีภัย	ซึ่งอาจมีปัญหารุนแรงมากขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพ 

ภูมิอากาศโลกมีการเปลี่ยนแปลง	ประกอบกับประสิทธิภาพของการ

บรหิารจดัการทัง้ในระดบัภาพรวมของประเทศและกรงุเทพมหานคร

	 ประการท่ีสาม	ความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกดิขึน้หลงัจากการรวม

ตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	๑๐	ประเทศทั้งด้านความมั่นคง	เศรษฐกิจ	และวัฒนธรรม

	 ประการทีส่ี	่ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิอันเน่ืองมาจาก

ความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ในทวปียโุรปและอเมรกิา	ในขณะ

ที่จะมีการเติบโตในภูมิภาคเอเชีย
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	 ประการสุดท้าย	 คือความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทาง

สังคมอันเนื่องมาจากกรุงเทพฯ	 ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอาย	ุ

และการขาดประชากรวัยแรงงาน

	 ดังนั้น	ในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐	กรุงเทพมหานคร

จึงกำาหนดแนวทางในการบริหารและพัฒนาตามนโยบายของ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 

ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๑		ดังนี้

๑)	การทำาใหก้รงุเทพมหานครเป็นมหานครแหง่ความปลอดภัยเพ่ิมขึน้	

๒)	ทำาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสุขมากขึ้น

๓)	ทำาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว	

๔)	ทำาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้	

๕)	ทำาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งโอกาสของทุกคน	

๖)	ทำาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งอาเซียน	

๗)	ทำาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งประชาธิปไตย	

๘)	ทำาใหก้รงุเทพมหานครเปน็มหานครแหง่เศรษฐกจิและการเรยีนรู้	

หรือเป็นเมืองหลวงของเอเชีย	

๙)	พัฒนาการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร
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บทที่ ๒
การขับเคลื่อน
สู่เป้าหมาย

ของการพัฒนา
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	 ม.ร.ว.	สุขุมพันธุ์	บริพัตร	ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร	 เป็นสมัยที่	 ๒	 ดำารงตำาแหน่งในวาระ	 ๔	 ปี	 

นับตั้งแต่เดือนมีนาคม	๒๕๕๖		ถึงเดือนมีนาคม	๒๕๖๐	มีนโยบาย

ตามทีป่ระกาศไวใ้นการหาเสยีงเลอืกตัง้ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	

เมื่อวันที่	 ๓	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 	 ประกอบด้วย	 มาตรการเร่งด่วน		

๑๐		มาตรการและนโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ	๖	นโยบาย	ภาย

ใต้คำาขวัญ	“รักกรุงเทพ ร่วมสร้างกรุงเทพ”	ดังนี้

๑) มาตรการเร่งด่วน ๑๐ ประการ ได้แก่

๑.๑)	ติดตั้งกล้อง	CCTV	ทุกถนน	ทุกซอย	เพิ่มอีก	๒๐,๐๐๐	ตัว	และ

ติดตั้งไฟส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงอีก	๒๐,๐๐๐	ดวง

๒.๑
นโยบายของ
ผู้ว่าราชการ

กรงุเทพมหานคร
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๑.๒)	จัดตั้งอาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

๑.๓)	ปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า	BTS	อ่อนนุช	-	แบร่ิง	สะพาน

ตากสิน	–	บางหว้า	เหลือ	๑๐	บาท	และรถ	BRT	เหลือ	๕	บาท

๑.๔)	โรงรับจำานำา	กทม.	รับจำานำาดอกเบ้ีย	๑	สลึง	๕,๐๐๐	บาทแรก

๑.๕)	เพิ่มทักษะอาชีพ	เพื่อเพิ่มรายได้พร้อมสอนภาษาอังกฤษ	จีน	

มลายู	ฟรี	๒๐๐,๐๐๐	คน

๑.๖)	ปรับอาสาสมัครผู้แลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

กรุงเทพมหานครเป็นลูกจ้างชั่วคราวและเพิ่มเงินเดือนปริญญาตรี

เป็น	๑๕,๐๐๐	บาท	ปวส.	๑๐,๐๐๐	บาท	และ	ปวช.	๘,๖๐๐	บาท	

๑.๗)	เพิ่มจุดบริการพิเศษงานทะเบียนราษฎร์ในห้างสรรพสินค้า	

และขยายเวลาให้บริการถึง	๒๒.๐๐	น.		

๑.๘)	ฟรี	Hi-Speed	Wi-Fi	4	MB	๕,๐๐๐	จุด

๑.๙)	เพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้างในตรอก	ซอก	ซอย

๑.๑๐)	เพิ่มแท็กซี่เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ	๑๐๐	คัน



๒) นโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ ๖ นโยบาย มีดังนี้

	 ๒.๑)	 การทำาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความ

ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	 ด้วยการขยายเครือข่ายกล้อง	 CCTV	 จำานวน	

๕๐,๐๐๐	ตวั	โดยเชือ่มโยงกับเครือขา่ยเอกชน	๒๐๐,๐๐๐	ตวั	การตดิ

ตัง้ไฟสอ่งสวา่งพลงังานแสงอาทติยน์ำารอ่ง	๑๐	เสน้ทางรมิคลองและ

สถานทีเ่อกชนทีใ่ชป้ระโยชนร่์วมกันการขยายโครงการ	“ชมุชนรว่มใจ	

ระวังภัยยาเสพติด”	 ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ	 การจัดตั้งศูนย์บริหาร

จัดการภัยพิบัติเร่งด่วน	 (OEM)	 เพื่อป้องกัน	 แจ้งเตือน	 ลดความ 

เสียหายจากอัคคีภัย	 อุทกภัยและแผ่นดินไหว	 การเพิ่มประสิทธิภาพ 

ดับเพลิงอาคารสูง	 พร้อมชุดปฏิบัติการดับเพลิงขนาดเล็กสำาหรับ

ชุมชน	และการสร้างเพิ่มอุโมงค์ยักษ์ระบายนำ้า	๖	แห่ง	พร้อมระบบ

ตรวจสภาพและเตือนภัยนำ้าท่วม

32 แผนบริหาร กทม. ๕๖๖๐
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	 ๒.๒)	 การทำาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสุข

มากขึ้น	โดยดำาเนินการ

	 ๒.๒.๑)	ทำาให้การเดินทางสะดวก	การจราจรคล่องตัวยิ่งขึ้น	

ด้วยการเพิ่มเส้นทางรถไฟฟ้า	 ๕	 เส้นทาง	 (Light	 Rail/Monorail)	 

เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนทุกประเภทสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟ

และปรับปรุงถนนจดุตดัทางแยก	ตรอก	ซอย	ทางลดั	๑๐๐	สาย		การเพิม่ 

ทางเลอืกการเดนิทางดว้ยเรือโดยสาร	เร่ิมท่ีคลองภาษเีจรญิ	การเพิม่	

๓๐	เส้นทางจักรยาน	เพิ่มจักรยานให้เช่า	๑๐,๐๐๐	คันการเพิ่มจุด

จอดและจร	 (Park	 &	 Ride)	 ๔	 มุมเมืองและการตรวจสอบสภาพ

จราจรที่เป็นปัจจุบันฟรี	ด้วยระบบ	BMA	Live	Traffic	Application	

	 ๒.๒.๒)	 ทำาให้ประชาชนมีสุขภาพดีมากขึ้น	 ด้วยการส่งเสริม

ใหป้ระชาชนดแูลสขุภาพของตนเองโดยการสรา้งแรงจงูใจกรณไีมป่ว่ย

ทัง้ปรัีบฟรี	๑,๐๐๐	บาท	แถมตรวจสขุภาพฟร	ีการดแูลผูส้งูอายคุรบ

วงจร	การยกระดับศนูย์ผูสู้งอายุใกล้บา้น	การเพ่ิมบรกิารสขุภาพ	๒๔	

ช่ัวโมง	ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ	ทกุพืน้ทีแ่ละการสรา้งศนูยก์ฬีาทนัสมยั

ครบวงจร	๔	มุมเมือง	พร้อมยกระดับลานกีฬาเดิม	๒๐๐	แห่ง

	 ๒.๓)	ทำาใหก้รงุเทพมหานครเปน็มหานครสเีขยีวดว้ยการเพิม่

พื้นที่สีเขียวอีก	๕,๐๐๐ไร่	พร้อมสวนสาธารณะขนาดใหญ่	๑๐	แห่ง	

สร้างสวนลอยนำ้าแห่งแรก	สร้างสวนสุนัข	(Dog	Park)	๔	มุมเมือง 

ส่งเสริมการจัดสวนแบบอาคารสูง	 (Green	 Roof)	 และแนวกำาแพง

อย่างต่อเนื่องเพิ่มระบบจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ตั้งแต่

จดัเก็บ	ขนถ่าย	จนถงึเปลีย่นขยะใหเ้ปน็พลงังานไฟฟา้ดว้ยเทคโนโลยี

ทันสมัยและสะอาดสร้างเพิ่มโรงบำาบัดนำ้าเสีย	๕	แห่ง	พร้อมวางแผน
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ขยายการบำาบัดนำ้าเสียครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ	ปรับภูมิทัศน์ถนน 

สายหลัก	นำาสายไฟฟ้าลงดิน	๓	เส้นทาง	ย้ายสายโทรศัพท์	-	เคเบิ้ล

ลงดนิและสรา้งหอ้งนำา้สาธารณะสะอาดครอบคลมุจดุเชือ่มตอ่การเดนิ

ทางและพื้นที่ท่องเที่ยว

	 ๒.๔)	ทำาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้	โดย

ดำาเนินการให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด	กทม.	เรียนฟรี	๒๐+๑	“อ่ิมท้อง	 

สมองดี	 มีวินัย	 โตไปไม่โกง”	 มีทักษะภาษาอังกฤษแข็งแรง	พร้อมรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	จัดกวดวิชาให้นักเรียน	ม.๓	และ	ม.๖	 

ครบทุกโรงเรียน	โดยสถาบันกวดวิชาช่ือดังดำาเนินการเพ่ือให้มีรถรับ	-	ส่ง 

นักเรียนโรงเรียน	 กทม.	 ในพ้ืนท่ีเดินทางไม่สะดวกฟรี	 จัดให้บริการ

หมวกกันน็อคสำาหรับนักเรียนโรงเรียน	กทม.	ส่งเสริมศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครในการผลิตบัณฑิต	สอนหลักสูตรต่อเน่ือง 

และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันนำาในต่างประเทศส่งเสริมการ 

เรียนรู้ตามอัธยาศัยนอกห้องเรียน	เปิดห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้มิติใหม่	 
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เพ่ิมจำานวนบ้านหนังสือ	และสร้างศูนย์เยาวชนมิติใหม่ส่งเสริมการอ่าน	

ติดต้ังฟรี	Hi-Speed	WiFi	4	MB	๕,๐๐๐	จุด	เน้นท่ีโรงเรียน	ห้องสมุด	 

สวนสาธารณะ	 และสถานท่ีอ่ืน	 ๆ	 ของกรุงเทพมหานคร	 และเพ่ิม

โรงเรียนรองรับนักเรียนความสามารถพิเศษ	 รวมถึงเด็กออติสติก	

อีก	๑๐๐	โรงเรียน

	 ๒.๕)	ทำาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งโอกาสของ 

ทุกคน	โดยดำาเนินการให้ภาคประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นและ

ตรวจสอบการบรหิารของ	กทม.	ผา่นระบบ	i-Bangkok	ส่งเสริมความ

สามารถและความสนใจของคนรุ่นใหม่โดยสร้างโรงเรียนดนตรี	และ

โรงเรียนกีฬาเปิดศูนย์กีฬามิติใหม่และ	Extreme	Sport	๔	มุมเมือง

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์	 สร้างตลาดสำาหรับคนใหม่	 Young	Designer	 

Market	 ทั้งแบบถาวร	 และแบบครั้งคราว	 และเปิดเว็บไซต์เพื่อ 

คนรุ่นใหม่	ขยายช่องทางสื่อสารงานสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ทุกคน

ทุกกลุ่มได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน	 ฝึกอาชีพ	 เรียนคอมพิวเตอร์	
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ภาษาอังกฤษ	จีน	และมลายู	ฟรี	และขยายปริมาณและมูลค่าเศรษฐกิจ

ภาคกลางคืน	เช่น	การขนส่งและกระจายสินค้าและการท่องเท่ียว

	 ๒.๖)	 ทำาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งอาเซียนด้วย

การเปิดโอกาสและส่งเสริมอาชีพในการผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

อาหารฮาลาลเพิ่มและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	และเชิง

อนุรักษ์ทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี	จัดตั้งศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน

ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนจัดตั้งสภามหานครอาเซียน	 ส่งเสริม

ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง	กทม.	และองค์กรใน

อาเซียนจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม	SMEs	อาเซียน	และจัดทำา	BMA	SMEs	
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ASEAN	Data	Bank	ร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐ	มหาวิทยาลัย	และ

เอกชน	เพื่อให้กรุงเทพฯ	เป็นศูนย์กลางการบริการด้านการแพทย์

และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของอาเซียนและของโลก	 จัดทำาแผนที่	

ป้ายบอกทาง	ป้ายรถประจำาทาง	และจุดให้ข้อมูล	เป็นภาษาอังกฤษ	

ทั่วกรุงเทพฯ	 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการ 

ท่องเที่ยวให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้และให้บริการที่ประทับใจ	อาทิ	 

คนขับรถแท็กซี่และรถโดยสารสาธารณะ
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๒.๒
วิสัยทัศน์
กรุงเทพฯ 
๒๕๗๕

 วสิยัทัศนก์รงุเทพฯ  ๒๕๗๕ : กรงุเทพฯ มหานครแหง่เอเชยี (Bangkok : 
Vibrant of Asia) เกิดจากความคิดเห็นและฉันทามติของประชาชน
ชาวกรุงเทพฯ	 ทุกภาคส่วนมากกว่า	 ๓,๐๐๐	 คน	 ร่วมกันกำาหนด

ทิศทางการพัฒนากรุงเทพฯ	ในระยะเวลา	๒๐	ปีข้างหน้า	

	 คือในระยะเวลา	 ๒๐	 ปีข้างหน้า	 กรุงเทพมหานครของเรา 

จะก้าวขึ้นเป็น	“มหานครแห่งเอเชีย”	กรุงเทพฯ	จะเป็นเมืองหลวง 

ของเอเชีย	จะเป็นพลังสำาคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิสงัคมในภมูภิาค 

อาเซยีนและในทวปีเอเชยี	เราจะทำาให	้“คนทัว่โลกเมือ่นกึถงึทวปีเอเชยี	 

จะนึกถึงเมืองกรุงเทพฯ	ของเรา	ในฐานะเป็นเมืองช้ันนำาในด้านเศรษฐกิจ 

ภาคบริการ	ความปลอดภัย	 ความสวยงาม	 สะดวกสบาย	 น่าอยู่	 

และเป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม	 ในขณะเดียวกัน	 เมืองกรุงเทพฯ	 

มีเอกลักษณ์เฉพาะในด้านความเรียบง่าย	 มีเสน่ห์	 และมีชีวิตชีวา”	

ดังนี้



	 ๑)	กรงุเทพมหานครเปน็มหานครปลอดภัย	คอืการทำาใหเ้มือง

กรงุเทพฯ	เปน็เมอืงท่ีมีความปลอดภยั	(Safety	City)	ภายในระยะเวลา 

๕	-	๑๐	ปีข้างหน้า	ด้วยการทำาให้เมืองกรุงเทพฯ	สามารถรับมือกับ

ภยัพบิตัทิีเ่กดิจากธรรมชาติ	และภยัทีเ่กดิจากมนุษย์สร้างขึน้		โดยทุก

พืน้ท่ีต่าง	ๆ 	ในกรงุเทพมหานครมแีหล่งนำา้ทีม่คีณุภาพและไมม่มีลภาวะ

ทีท่ำาลายสขุภาพ	มีระบบสุขาภบิาลทีไ่ดค้ณุภาพมาตรฐาน	นอกจากน้ี	 

กรงุเทพฯ	ตอ้งปลอดจากภยัอาชญากรรม	ยาเสพตดิ	ภยัการกอ่การรา้ย	 

และอุบัติภัยทั้งหลาย	มีระบบการเฝ้าระวังที่เข้มงวด	และมีมาตรการ

รักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม่	ๆ 	ที่เอื้อให้ชาวกรุงเทพฯ	สามารถ

ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข	ทั้งภายในอาคารบ้านเรือน	สถานที่ทำางาน	 

บนท้องถนน	ตลอดจนพื้นที่สาธารณะต่าง	ๆ 		ส่วนในด้านสุขภาวะ	

ชาวกรุงเทพฯ	ต้องได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย	ถูกสุขลักษณะ	มีการ

ส่งเสริมสุขภาพที่ทำาให้ผู้คนทุกช่วงวัยที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ	มีสุขภาพ
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กายและใจที่แข็งแรง	ปราศจาก	“โรคคนเมือง”	ตลอดจนมีภูมิคุ้มกัน

ในการต้านทานโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	เช่นเดียวกับ 

ด้านการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 เมืองกรุงเทพฯ	 จะมีระบบ 

บริหารจัดการภัยพิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ	มีการวางแผนบริหารความเส่ียง	 

และมาตรการปอ้งกนั/รองรบัเมือ่เกดิเหตภุยัพบิตัทิีท่นัทว่งท	ีรวมถงึมี

ระบบสาธารณปูโภคสำารองทีส่ามารถรองรับวถิชีวีติของคนกรงุเทพฯ	 

หากจำาเป็นต้องอยู่ร่วมกับภัยพิบัติในลักษณะต่าง	ๆ		

	 ๒)oกรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียวสะดวกสบาย 

คือการทำาให้เมืองกรุงเทพฯ	เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี	รม่รืน่ 

ด้ วยสี เ ขี ย วของแมก ไม้ นานาพันธุ์ ก ร ะจายอยู่ ทั่ วทุ กพื้ นที่ 

ในกรุงเทพมหานคร	ภายในระยะเวลา	๕	-	๑๐	ปีข้างหน้า	โดยมีการปรับปรุง 

และสรา้งพืน้ทีส่าธารณะในรปูแบบของสวนหรืออ่ืน	ๆ 	เพ่ิมขึน้สำาหรับ

การพักผ่อน	และรองรับการทำากิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว	

และกจิกรรมภายในชุมชน	และในอนาคตอนัใกล	้ชาวกรงุเทพฯ	จะตอ้ง 
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เปลีย่นรปูแบบการใชช้วีติทีใ่กลช้ดิกบัธรรมชาตมิากขึน้	โดยตระหนัก

ถงึความสำาคญัของส่ิงแวดล้อม	และมีจิตสำานกึในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม	

(Green	Public	Consciousness)	สำาหรับอาคาร	สิ่งปลูกสร้าง	และ

ระบบขนสง่มวลชนตา่ง	ๆ 	จะตอ้งมุง่สนองแนวคดิเรือ่งการใชพ้ลงังาน

ที่สะอาด	และประหยัด	ชาวกรุงเทพฯ	ต้องมีโอกาสที่หลากหลายใน

การเดินทางและเลอืกใชบ้รกิารขนสง่สาธารณะทีส่ะดวก	และคลอ่งตวั	 

ในขณะเดยีวกัน	กรงุเทพฯ	ตอ้งเปน็มหานครสวยงามทีใ่คร	ๆ 	กส็ามารถ 

ชื่นชมภูมิสถาปัตย์ต่าง	ๆ	รายรอบกรุงเทพฯ	ได้	 โดยปราศจาก 

สายไฟฟา้และสายโทรศพัทร์กรุงรังทีเ่คยบดบังทศันียภาพ	เพ่ือใหเ้กดิ

เมืองที่มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนสำาหรับทุกชีวิต	

	 ๓)	กรงุเทพมหานครเปน็มหานครสำาหรบัทกุคน	คอื	ในระยะ 

เวลา	๕	-	๑๐	ปีขา้งหนา้	จะทำาใหเ้มอืงกรงุเทพฯ	เปน็เมอืงทีเ่ปดิกวา้ง 

สำาหรับคนทุกอาชพี	ทกุเพศ	ทกุวยั	ทกุชาตพินัธุ	์รวมถงึผูด้อ้ยโอกาส	

ผู้พิการ	 และผู้สูงอายุในการเข้ามาใช้ชีวิต	 ศึกษาเรียนรู้	 และแสวง
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โอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจ	 โดยมีสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง	ๆ	ที่เป็น

บริการสาธารณะรองรับ	ไม่ว่าจะเป็นถนน	ทางเดิน	พื้นที่สาธารณะ	

สัญญาณจราจร	ระบบขนส่งมวลชน	อาคารสิ่งก่อสร้างต่าง	ๆ	รวม

ทั้งที่พักอาศัยที่เอื้อให้คนทุกคนสามารถใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ	 ได้อย่าง 

เป็นสุข	 โดยเปิดกว้างสำาหรับสังคมแบบพหุวัฒนธรรม	 และคงไว้ซึ่ง 

สทิธคิวามเทา่เทยีมในการเขา้ถงึสทิธขิัน้พืน้ฐาน	โอกาส	และสวสัดกิาร

ต่าง	ๆ	ของรัฐ		

	 ๔)	กรุงเทพมหานครเป็นมหานครกะทัดรัด	คือในระยะเวลา	

๑๕	-	๒๐	ปขีา้งหนา้	เมืองกรุงเทพฯ	จะมิใชเ่มอืงทีผ่กูขาดความเจรญิ

แต่เพยีงแห่งเดียวอกีตอ่ไป	แตจ่ะมกีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งผงัเมอืง	

จากเมอืงโตเดีย่วรวมศนูย์	ไปเป็น	“มหานครกะทดัรดั	และกระจายตวั”	 

เมอืงกรงุเทพฯ	ในอนาคต	ควรจะมีการบริหารจดัการในรปูแบบเมอืง

มหานคร	ในทีน่ีเ้รยีกพืน้ทีก่ลุม่เมอืงมหานครท่ีใหญ่กวา่เมืองกรุงเทพฯ	 

ในปัจจุบันว่า	 “มหานครกรุงเทพ”	 (Greater	 Bangkok	 Region)	 

ซึ่งประกอบไปด้วยเมืองขนาดเล็ก	กะทัดรัด	จำานวนหลายเมืองทั้งใน

กรงุเทพฯ	และในจังหวัดใกล้เคยีงกัน		เชือ่มโยงสนับสนุนซึง่กนัและกนั	 
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เชื่อมต่อกันโดยรถไฟฟ้าทันสมัย	เดินทางไม่เกิน	๑	ชั่วโมง	ในขณะที่ 

แต่ละเมืองมีฐานเศรษฐกิจ	การจ้างงาน	ที่พักอาศัย	โรงเรียน	 

โรงพยาบาล	ย่านการค้าอย่างครบครันในตัวเอง	และมีระบบการ

บริหารจัดการของตนเอง

	 ๕)oกรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งประชาธิปไตยคือ 

เมืองกรุงเทพฯ	จะเป็นมหานครที่มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

ด้วยพลังประชาธิปไตยของชุมชนและพลเมือง	ประชาชนกลุ่มต่าง	ๆ	 

ที่ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในด้านอาชีพ	 เพศ	 อายุ	 ระดับรายได้	

สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม	ศาสนา	ภาษา	และชาติพันธุ์	หรือมี

ความแตกต่างกันในการรวมกลุ่มตามประเด็นความสนใจด้านต่าง	ๆ	

กต็าม	แต่ทวา่จะสามารถใชช้วีติรว่มกนัในกรงุเทพฯ	ไดอ้ยา่งมคีณุคา่	

และได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงในการเข้ามีส่วนร่วมกำาหนดอนาคตของ

เมืองกรุงเทพฯ	ภายในระยะเวลา	๑๕	-	๒๐	ปีข้างหน้า

	 ๖)	กรุงเทพมหานครเปน็มหานครแหง่เศรษฐกจิและการเรยีน

รู้คือการทำาให้เมืองกรุงเทพฯ	ก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองที่มีความสำาคัญ

ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและนานาชาติ	ที่เรียกว่า	“เมืองหลวง
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ของเอเชยี”	ในระยะเวลา	๒๐	ปขีา้งหนา้	ดว้ยการพฒันาใหก้รงุเทพฯ	 

เป็นศูนย์กลางการค้า	 การลงทุน	 การคมนาคมขนส่ง	 การแพทย์	 

การทอ่งเทีย่ว	และวัฒนธรรมของเอเชีย	รวมถงึการเปน็ศนูยก์ลางการ 

เรียนรู้วิทยาการด้านต่าง	ๆ	ของภูมิภาค	เมืองกรุงเทพฯ	จะก้าวสู่ 

การเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ได้นั้น	ในเบื้องต้น	

กรงุเทพมหานครและหนว่ยงานภาครฐัในระดบัชาต	ิองคก์รภาคธรุกจิ	

และประชาชนชาวกรงุเทพมหานคร	จะตอ้งรว่มกนัสร้างบา้นแปงเมือง	 

ทำาให้กรุงเทพฯ	 เป็นมหานครที่ปลอดภัย	อีกทั้งเป็นมหานครสีเขียว	

สะดวกสบาย	กะทัดรัด	เป็นมหานครที่ให้โอกาสแก่คนกรุงเทพฯ	ทุก

กลุ่มทุกชนชั้น	 อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและสมานฉันท์	 และเป็น

มหานครแห่งประชาธิปไตย	ให้เป็นผลสำาเร็จเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนใน

ระดับหนึ่งเสียก่อน	เพราะสิ่งเหล่านี้คือเงื่อนไขพื้นฐานของการก้าวสู่

การเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจในระดับแนวหน้าของภูมิภาค	
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	 เมืองกรุงเทพฯ	 จะก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจและ

การเรยีนรูไ้ด้น้ัน	ในเบือ้งตน้	กรงุเทพมหานครและหนว่ยงานภาครฐั

ในระดับชาติ	องค์กรภาคธุรกิจ	และประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร	

จะต้องร่วมกันสร้างบ้านแปงเมือง	 ทำาให้กรุงเทพฯ	 เป็นมหานครที่

ปลอดภัย	 อีกทั ้งเป็นมหานครสีเขียว	 สะดวกสบาย	 กะทัดรัด	 

เป็นมหานครที่ให้โอกาสแก่คนกรุงเทพฯ	 ทุกกลุ่มทุกชนชั้น	 อยู่ร่วม

กนัอยา่งเสมอภาคและสมานฉนัท	์และเปน็มหานครแหง่ประชาธปิไตย	

ให้ เป็นผลสำาเร็จเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในระดับหนึ่งเสียก่อน	 

เพราะสิ่งเหล่านี้คือเงื่อนไขพื้นฐานของการก้าวสู่การเป็นมหานคร 

แห่งเศรษฐกิจในระดับแนวหน้าของภูมิภาค	
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๒.๓
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

	 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	

(The	 United	 Nations	 Conference	 on	 Environment	 and	 

Development	:	UNCED)	ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาอยา่งยัง่ยนื	

(Sustainable	Development)	ว่า	“การพัฒนาอย่างยั่งยืนหมายถึง

การพัฒนาที่สนองตอบต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันโดยไม่

กระทบกระเทอืนความสามารถของคนรุน่ตอ่ไปในการท่ีจะสนองตอบ

ความต้องการของตนเอง”	(Sustainable	development	is	development	 

which	meets	the	needs	of	the	present	generation	without	 
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compromising	the	ability	of	future	generations	to	meet	their	

own	needs)

	 ขณะน้ีโลกกำาลังเผชิญกับอุปสรรคความท้าทายที่ร้ายแรง 

ไมว่า่จะเปน็อตัราประชากรทีใ่ชเ้งนิเลีย้งชพีตอ่วนัเพียง	๑.๒๕	เหรียญ

สหรัฐหรือน้อยกว่ามีมากถึง	 ๑.๔	 พันล้านคนในจำานวนประชากร

ทั้งหมด	๗	พันล้านคน	มีผู้ที่ต้องอดอยากเกือบ	๑	พันล้านคนต่อวัน	

รวมไปถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น	 ส่วนพืช

และสัตว์กว่า	๑	ใน	๓	อาจจะสูญพันธุ์ถ้าประชาคมโลก	ไม่สามารถ
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ควบคุมปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้	 และมนุษย์

โลกก็จะต้องมีการใช้จ่ายอย่างมหาศาลในอนาคตให้แก่ความยากจน

ความไม่สงบและโลกที่เสื่อมโทรม	ถ้าไม่สามารถแก้ไขความท้าทาย 

ที่สำาคัญในปัจจุบัน	 ด้วยเหตุนี้	 บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม 

รโิอ+๒๐	จงึพยายามแสวงหามาตรการตา่ง	ๆ 	เพือ่มุง่สง่เสรมิเศรษฐกจิ 

สเีขยีวพรอ้มกบัการแกป้ญัหาความยากจน	หลีกเล่ียงการทำาลายระบบ 

นิเวศทางทะเล	เพิ่มการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก	นอกจากนี้ทุกประเทศจะต้องทำาการบริหารป่าให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้ถึงปี	๒๕๗๓	สามารถลดปัญหาการทำาลาย

ป่าในทั่วโลกได้ครึ่งหนึ่งและเลี่ยงการเสียเงินประมาณ	 ๔	 หมื่นล้าน
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เหรยีญสหรฐั	เพือ่ชดเชยความเสยีหายจากการเปลีย่นแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ	 คาดว่าทุกประเทศยังต้องผ่านความเห็นชอบเป้าหมายที่

บังคับใช้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงด้านอาหาร	การสร้างงานทำา

ทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม	การใหพ้นัธกรณีเพิม่ยอดผลติภณัฑม์วลรวม 

ภายในประเทศพร้อมกับการคำ้าประกันในปัจจัยด้านสังคมและส่ิง

แวดล้อมต่าง	ๆ

(แหล่งข้อมูล	:	การประชุม	Rio+๒๐	โอกาสแห่งประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน,	http://vovworld.vn/th-TH,	๒๑/๑๒/๑๓)
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๒.๔
แนวคิดการ

บริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร
แบบบูรณาการ

	 หนว่ยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจะเปน็เจา้ภาพหลกัในการ

สร้างความร่วมมือกับส่วนราชการภาครัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 ภาคเอกชน	

องค์กรพัฒนาภาคเอกชน	และประชาชนทุกภาคส่วนครอบคลุมพื้นที่

กรงุเทพมหานคร	ใหเ้ปน็พลงัพืน้ฐานสำาคญัทีม่จีติสำานกึ	“รกักรงุเทพ”	 

และร่วมมือร่วมใจกัน	 “สร้างกรุงเทพ”	 ด้วยการดำาเนินภารกิจ/

กิจกรรมต่าง	ๆ 	โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณที่มีอยู่อย่าง 

มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า	 รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร	การวางยุทธศาสตร์และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
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หลักธรรมาภบิาล	ส่งเสรมิใหก้รงุเทพมหานครมกีารพฒันาเมอืงและ 

ยกระดับคุณภาพชี วิตของประชาชนสู่การบรรลุ เป้าหมายที่

กำาหนดไว้ตามนโยบายของ	 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์	 บริพัตร	 ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร	และการบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ในแผนพัฒนา

กรงุเทพมหานครระยะ	๒๐	ป	ีระยะที	่๑	ในชว่งป	ี๒๕๕๖	-	๒๕๖๐	ไดแ้ก	่

การพัฒนากรุงเทพฯ	 ให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย	มหานคร

สีเขียวสะดวกสบาย	 มหานครแห่งความสุข	 มหานครแห่งอาเซียน	

มหานครแหง่โอกาสของทุกคน	มหานครแหง่ประชาธปิไตย	มหานคร
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กะทดัรัด	และมหานครแหง่เศรษฐกจิและการเรยีนรู	้ซึง่เปน็การพัฒนา 

กรุงเทพฯ	ทั้งด้านสังคมและกายภาพที่มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุล	

ทำาใหป้ระชาชนชาวกรุงเทพฯ	มีความปลอดภัย	สะดวกสบาย	มั่นคง 

ผาสุกอย่างยั่งยืนในวิถีชีวิตแบบไทย	 เสริมสร้างศักยภาพของเมือง 

ให้มีความโดดเด่นก้าวไกลในเวทีสากลทั้งในประชาคมอาเซียน

ประชาคมเอเชีย	 และประชาคมโลก	 วางโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้าน

การบริหารจัดการเมืองแบบประชาธิปไตย	 การผังเมือง	 เศรษฐกิจ

และการเรียนรู้ไปสู่อนาคตที่เราต้องการ	คือกรุงเทพฯ	มีการพัฒนา

สังคม	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลสู่การเป็นมหานคร 

แห่งอาเซียน	(Gateway	to	ASEAN)	ในปี	๒๕๕๙		และมหานคร

แห่งเอเชีย	(Vibrant	of	Asia)	ในปี	๒๕๗๕
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อนาคตที่เราต้องการ

กายภาพ

มหานคร

สีเขียว

มหานครสีเขียว

สะดวก สบาย

มหานคร

กะทัดรัด

มหานครแห่ง

ความปลอดภัย

มหานครแห่ง

ความปลอดภัย

มหานครแห่ง

การเรียนรู้

มหานคร

ประชาธิปไตย

มหานครแห่ง

ความสุข

มหานคร

สำาหรับทุกคน

มหานครแห่ง

โอกาสของทุกคน

มหานครเศรษฐกิจ

และการเรียนรู้

มหานครแห่ง

อาเซียน

สังคม

การบริหารจัดการ

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี

การบริหารจัดการเมืองตามหลักธรรมาภิบาล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ

การบริหารแผนและประเมินผลทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
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บทที่ ๓
แผนการ
ดำ เนินงาน
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	 การนำาภารกิจของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติในช่วง

เดือนมีนาคม	๒๕๕๖	–	มีนาคม	๒๕๖๐	ประกอบด้วย

	 ๓.๑	 การนำานโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปสู่

การปฏิบัติ	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐)

๓.๑
การนำ นโยบาย
ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - 

๒๕๖๐)



57บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

๑) มาตรการเร่งด่วน
เป้าประสงค์ :	ปัญหา/ความเดือดร้อนของชาวกรุงเทพฯ	ได้รับการ

แก้ไข/บรรเทาโดยเร่งด่วน

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑.	ติดตั้งกล้อง	CCTV สจส.

๒.	ติดตั้งแสงส่องสว่าง สนย.

๓.	จัดตั้งอาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังภัยและ

ยาเสพติด

สนอ.

๔.	โครงการ	Bangkok	Clear	and	Care	 

ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด

สนอ.

๕.	สร้างแรงจูงใจดึงประชาชนใช้รถโดยสาร

สาธารณะด้วยการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า	

BTS	และรถ	BRT

สจส.

๖.	บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มี 

รายได้น้อยด้วยการลดดอกเบี้ยการรับจำานำา

สถานธนานุ

บาลกทม.

๗.	ฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ สพส.

๘.	 สำานักงานเขตจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน

อาสาสมัครตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน	

พ.ศ.	๒๕๕๔	(ท่ีปรับแก้ไข)

สพส.



58 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๙.	ปรับตำาแหน่งอาสาสมัครผู้แลเด็กเป็นลูกจ้าง

ช่ัวคราว	ของกรุงเทพมหานครโครงการรายปี

สพส.

๑๐.	กรุงเทพมหานครรว่มมอืกบัหา้งสรรพสนิคา้

เพื่อบริการประชาชน

สปท.

๑๑.	สำารวจและจัดให้บริการ	Hi	-	Speed	Wi	-	Fi	

4	MB	แก่ประชาชน

สยป.

๑๓.	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะใน

ชุมชนโดยการทำาแผน	นัดเวลาทิ้งขยะ	และเพิ่ม

เที่ยวเก็บขน

สสล.

๑๔.	จดัหาถังขยะ	Street	Furniture	สำาหรบั	๕๐	

เขต	และกำาหนดจุดรวบรวมขยะชุมชน

สสล.

๑๕.	 โครงการรถบริการผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้

รถเข็น

สจส.



59บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

๒) นโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ ๖ นโยบาย

๒.๑) นโยบายมหานครแห่งความปลอดภัย

เป้าประสงค์ :	ชาวกรุงเทพฯ	มีความมั่นใจในการจัดการด้านความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	 อันเนื่องมาจากปัญหา

อาชญากรรม	ยาเสพติด	อัคคีภัย	และอุทกภัย

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑.	สำารวจความจำาเปน็และความเหมาะสมในการ

ติดตั้ง	CCTV	ในพื้นที่กรุงเทพฯ

สจส.

๒.	จัดทำาห้องและเชื่อมโยงระบบควบคุม	CCTV	

ของ	กทม.	กับหน่วยงานอื่นให้พร้อมใช้งานใน	

๖	กลุ่มเขต

สจส.

๓.	จัดให้มีและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำาห้อง

ควบคุมให้เพียงพอและพร้อมปฏิบัติงานทุกปี

สจส.

๔.	ติดตั้งกล้อง	CCTV สจส.

๕.	ติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สนย.

๖.	สำารวจความจำาเปน็และความเหมาะสมในการ

ติดตั้งแสงส่องสว่างในพื้นที่กรุงเทพฯ

สนย.



60 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๗.	ติดตั้งแสงส่องสว่าง สนย.

๘.	โครงการจัดตั้งและบริหารศูนย์บริหาร

จัดการภัยพิบัติเร่งด่วน	(OEM)	

สปภ.

๙.	จัดทำาแผนตรวจสอบระบบอัคคีภัยในอาคาร

สูงอย่างต่อเนื่อง

สปภ.

๑๐.	จัดซื้อเครื่องดับไฟทุ่นนำ้า สปภ.

๑๑.	จัดซื้อเครื่องดับไฟแบบสะพายหลัง สปภ.

๑๒.	จัดตั้งโรงเรียนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บรรเทา

สาธารณภัย

สปภ.

๑๓.	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย สปภ.

๑๔.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนำา้ใต้คลอง 

บางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงเจ้าพระยา

สนน.

๑๕.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนำ้าบึง

หนองบอนลงสู่แม่นำ้าเจ้าพระยา

สนน.

๑๖.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนำ้าคลอง

เปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่นำ้า

เจ้าพระยา

สนน.

๑๗.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนำ้าคลอง

ทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

สนน.



61บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑๘.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนำ้าคลอง

พระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลอง

สนามชัย

สนน.

๑๙.	จัดหาเครื่องเรดาห์ตรวจอากาศตรวจจับ

กลุ่มฝนรัศมี	๒๕๐	กิโลเมตร

สนน.

๒๐.	โครงการปรับปรุงบอร์ดแสดงผลข้อมูล

ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันนำ้าท่วมเพื่อการ

บริหารจัดการ

สนน.

๒๑.	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันนำ้าท่วมด้าน

ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร

สนน.

๒๒.	ยกระดับถนนเป็นคันกั้นนำ้าเพิ่มเติมในเขต

คลองสามวา

สนน.

๒๓.	สร้างทำานบกั้นนำ้าที่	คลองสามวา	คลอง

สี่ตะวันออก	คลองสามตะวันออกคลองสอง

ตะวันออก	และคลองหนึ่งตะวันออก

สนน.

๒๔.	ก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	ตามแนวคลอง สนน.

๒๕.	ก่อสร้างสถานีสูบนำ้า สนน.

๒๖.	ก่อสร้างประตูระบายนำ้า สนน.

๒๗.	จัดตั้งหน่วยบรรเทาภัยประจำาชุมชน สปภ.



62 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๒๘.	ร่วมฝึกซ้อมการบรรเทาสาธารณภัยใน

ชุมชนโดยสถานีดับเพลิงในพื้นที่	๓๕	สถานี

สปภ.

๒.๒) นโยบายมหานครแห่งความสุข

เปา้ประสงค ์: ชาวกรุงเทพฯ	และนกัท่องเทีย่วในกรงุเทพฯ	มคีวามสขุ	 

และสะดวกสบาย

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑.	 โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบขนส่ง 

มวลชน	๓	เส้นทาง	คือ	โครงการไลท์เรลสาย 

บางนา	-	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	โครงการโมโนเรล 

สายรามคำาแหง	-	ทองหล่อและโครงการโมโนเรล 

สาย	กทม.	๒	-	ถนนโยธี

สจส.

๒.	โครงการโมโนเรลสายรามคำาแหง	-	ทองหลอ่	 สจส.

๓.	โครงการโมโนเรลสาย	กทม.	๒	-	ถนนโยธี สจส.

๔.	โครงการโมโนเรล	สายจุฬา	-	สามย่าน สจส.



63บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๕.	โครงการโมโนเรล	สายสเีทาจากแยกวชัระพล	 

ลาดพร้าวดินแดงสะพาน	พระราม	๙	

สจส.

๖.	โครงการรถไฟฟ้าสายสีฟ้าช่วงดินแดงสาทร	 สจส.

๗.โครงการไลท์เรลสายบางนา-ท่าอากาศ

สุวรรณภูมิ

สจส.

๘.	 จัดหาสถานที่จอดรถส่วนบุคคลในพื้นที่ใกล้

เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้

ดินเอ็มอาร์ที

สจส.

๙.	โครงการก่อสร้างทางลอดใต้ทางรถไฟ	

				๙.๑	ถนนบางขุนเทียน	–	ทางรถไฟสาย 

วงเวียนใหญ่	-	มหาชัย	

				๙.๒	ถนนเทศบาลสงเคราะห ์

(วัดเสมียนนารี)	ทางรถไฟสายเหนือ	

				๙.๓	ถนนราชปรารภ	-	ทางรถไฟสาย 

ตะวันออก	

				๙.๔	ถนนเพชรบุรี	-	ทางรถไฟสายเช้ือเพลิง

สนย.

๑๐.	ปรับปรุงถนนจุดตัดทางแยก	ตรอก	ซอย	

และทางลัด

สนย.



64 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑๑.	โครงการก่อสร้างทางลอดใต้แยก

ศรีนครินทร์

สนย.

๑๒.	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ้า

เจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย

สนย.

๑๓.	ปรับปรุงท่าเรือ สจส.

๑๔.	โครงการทดลองเดินเรือในคลอง

ภาษีเจริญ

สจส.

๑๕.	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

สจส.

๑๖.	โครงการส่งเสริมเอกชนจัดให้บริการเช่า

จักรยาน

สจส.

๑๗.	ดำาเนินการแก้ไขฝาท่อระบายนำ้าที่เป็น

อุปสรรคต่อการขับขี่จักรยาน

สนน.



65บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑๘.	โครงการสำารวจและปรับปรุงทางเท้า

สำาหรับประชาชนทุกคน

สนย.

๑๙.	ปรับปรุงทางเท้าทางลาดสำาหรับผู้พิการ

และผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์

สนย.

๒๐.	จัดการให้มีการรายงานสภาพการจราจร

ด้วยระบบ	BMA	Live	Traffic	Application	บน

สมาร์ทโฟน

สจส.

๒๑.	ดำาเนินการควบคุมความเร็วรถยนต์ใน

พื้นที่ที่ใช้ผิวจราจรร่วมกันในพื้นที่ที่กำาหนด

โดยประสานความร่วมมือกับ	บชน.

สจส.

๒๒.	โครงการไม่ป่วยทั้งปีรับฟรี	๑,๐๐๐	บาท	

และตรวจสุขภาพฟรี

สนพ.



มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๒๓.	โครงการกองทุนไม่ป่วยเราดูแล

กรุงเทพมหานคร

สนพ.

๒๔.	จัดตั้ง/พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุครบ

วงจร

สนอ.

๒๕.	โครงการพัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุ	(ต้นแบบ)	

สู่มาตรฐานสากล

สนอ.

๒๖.	โครงการศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัด

กรุงเทพมหานครให้บริการรักษาโรคคนเมือง

สนอ.

๒๗.	โครงการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง

เต้านมและมะเร็งปากมดลูกในสถานพยาบาล

สังกัดกรุงเทพมหานคร

สนพ.

๒๘.	โครงการจัดตั้งและให้บริการคลินิก

ป้องกันโรคของสตรีในโรงเรียนและชุมชน

 สนอ.

๒๙.	โครงการจัดทำาระบบข้อมูลสร้างเสริม 

สุขภาพ	๒๔	ชั่วโมง

สนอ.

๓๐.	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสังกัด

กรุงเทพมหานครให้กระจายในพื้นที่ครบ

๔	มุมเมือง

สนพ.

๓๑.	โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬา	๔	แห่ง	ให้

เป็นศูนย์กีฬาครบวงจร	๔	มุมเมือง

สวท.

66 แผนบริหาร กทม. ๕๖๖๐



67บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๓๒.	โครงการพัฒนาลานกีฬาของ

กรุงเทพมหานคร

สวท.

๓๓.	โครงการพัฒนาลานแอโรบิค

กรุงเทพมหานคร

สวท.

๓๔.	ปรับปรุงทางเท้าและทำาทางลาดสำาหรับ 

ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์

สนย.

๓๕.	ติดตั้งสัญญาณเตือนคนตาบอดในการ

ข้ามถนน

สจส.

๓๖.	ติดตั้งลิฟต์สำาหรับผู้พิการบนสถานี

รถไฟฟ้า	บีทีเอส

สจส.

๓๗.	จัดห้องเรียนร่วมสำาหรับเด็กพิการและเด็ก

ปกติ

สนศ.

๓๘.	โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ของ

นักเรียนในโรงเรียน

สนอ.

๓๙.	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสายด่วนให้ 

คำาปรึกษาเรื่องเพศศึกษา

สนอ.

๔๐.	โครงการพัฒนาบริการในศูนย์เด็กและ 

สตรีที่ถูกกระทำารุนแรงในสังกัด

กรุงเทพมหานคร

สพส.

๔๑.	โครงการโรงเรียนและชุมชนร่วมใจ 

ลดภัยความรุนแรงในครอบครัว

สนอ.



68 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

๒.๓) นโยบายมหานครสีเขียว

เป้าประสงค์ :
	 ๒.๓.๑)	กรงุเทพมหานครเปน็เมอืงทีม่สีิง่แวดลอ้มทีด่	ีมคีวาม
สะอาด	เป็นระเบียบ	สวยงาม	และร่มรื่น
	 ๒.๓.๒)	มลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนลดลง
	 ๒.๓.๓) ส่ิงแวดล้อมของเมืองได้รับการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	สู่ความยั่งยืน

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑.	ก่อสร้างสวนสาธารณะ/สวนหย่อม สสล.

				๑.๑	สวนสาธารณะซอยเพชรเกษม	๖๙	

(บางบอน	๓)	พื้นที่	๗๐	ไร่

สสล.

				๑.๒	ก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลำาพระยา	

พื้นที่	๑๐	-	๓	-	๒๗	ไร่	

สสล.

				๑.๓	ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานี

พัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร	

(ถนนบางขุนเทียนชายทะเลพื้นที่	๓๗	ไร่)

สสล.

				๑.๔	โครงการสำารวจและจัดหาพื้นที่เพื่อ

พัฒนาเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม

สสล.



69บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๒.	กิจกรรมสำารวจศึกษารวบรวมข้อมูล

พื้นที่สีเขียวตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของ

กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๔๖

สสล.

๓.	จัดทำาฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวของ

กรุงเทพมหานคร

สยป.

๔.	ปรับปรุงบำารุงดูแลและรักษาพื้นที่สีเขียว		 

ที่ดำาเนินการไว้แล้วให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

เป็นระเบียบเรียบร้อย	และปลอดภัยต่อ

ประชาชน

สสล.

๕.	ตกแต่งพื้นที่สาธารณะของเมืองสร้าง

ความร่มร่ืนสวยงามโดยใช้พันธ์ุไม้ท่ีหลากหลาย	 

เน้นให้ความสำาคัญกับไม้ยืนต้นขนาดใหญ่	

เช่นริมถนนริมคลอง	เป็นต้น

สสล.

๖.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก 

พระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมาร ีสนองพระราชดำาริโดย

กรุงเทพมหานคร

สสล.



70 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๗.	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้และ

ระบบนิเวศในสวนสาธารณะ

สสล.

๘.	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบ

ระบบบำาบัดนำ้าเสียโดยวิธีธรรมชาติใต้พื้นที่

สวนสาธารณะ

สสล.

๙.	สวนสุนัขภายในสวนสาธารณะบริเวณซอย

เพชรเกษม	๖๙	(บางบอน	๓)

สสล.

๑๐.	สวนสุนัขภายในสวนสาธารณะภายใน

สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

(ถนนบางขุนเทียนชายทะเล)

สสล.

๑๑.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รูปแบบสวน

แนวตั้ง

สสล.

๑๒.	โครงการอาคารสำานักงานเขตสวยด้วย

พันธุ์ไม้

สสล.

๑๓.	ส่งเสริมและดำาเนินการจัดสวนแนวตั้ง/

ริ้วสีเขียว	(Green	Belt)	เชื่อมโยงพื้นที่ชาน

เมืองสู่เขตเมืองชั้นกลางและ	เขตเมืองชั้นใน

สสล.



71บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑๔.	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวน

ความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

(EIA)	ของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน	

กรุงเทพมหานคร

สนน.

๑๕.	กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครปลูกป่าดูแล

รักษาพื้นที่ป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน	

กรุงเทพมหานคร

สสล.

๑๖.	ก่อสร้างโรงบำาบัดนำ้าเสียให้มีความ 

สามารถบำาบัดนำ้าเสียได้ร้อยละ	๕๐	ของ 

ปริมาณนำ้าประปาที่ใช้อุปโภคบริโภคทั้งหมด

สนน.

๑๗.	จัดทำาแผนการบำาบัดนำ้าเสียในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

สนน.

๑๘.	จัดตั้งหน่วย	Best	เพื่อการแก้ไข

ปัญหานำ้าเสียในหมู่บ้านและชุมชนทั่วพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

สนน.

๑๙.	โครงการจัดการมูลฝอยชุมชน สสล.

๒๐.	ฟื้นฟูคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ

ท้องถิ่น

สนน.



72 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๒๑.	โครงการจ้างเหมาเอกชนกำาจัดมูลฝอย	

โดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาด	๓๐๐	ตัน/วัน  

ณ	ศูนย์กำาจัดมูลฝอยหนองแขม	

สสล.

๒๒.	ก่อสร้างโรงกำาจัดไขมันเพื่อผลิตเชื้อเพลิง

แห่งที่	๒

สสล.

๒๓.	โครงการจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

ขนาดไม่ตำ่ากว่า	๑๐	ตัน/เตา	จำานวน	๒	เตา	

พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์

กำาจัดมูลฝอยอ่อนนุช

สสล. 

๒๔.	โครงการก่อสร้างโรงงานพร้อมติดตั้ง

เครื่องจักรกำาจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า       

๖๐๐	ตัน/วัน	ที่ศูนย์กำาจัดมูลฝอยอ่อนนุช

สสล.

๒๕.	โครงการจัดหาสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อย

พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาด      

ไม่น้อยกว่า	๗๐๐	ตัน/วัน

สสล.

๒๖.	โครงการก่อสร้างโรงงานกำาจัดมูลฝอย

จากการก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง	และ				

นำากลับมาใช้ประโยชน์	ขนาดไม่น้อยกว่า				

๕๐๐	ตัน/วัน	ณ	ศูนย์กำาจัดมูลฝอยอ่อนนุช

สสล.



73บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๒๗.	ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนสายหลัก	 

ด้วยสวนต้นไม้และประติมากรรมและ												

นำาสายไฟฟ้าลงดิน

สนย.

๒๘.	ปรับปรุง/ก่อสร้างห้องนำ้าสาธารณะ

สะอาดครอบคลุมจุดเชื่อมต่อการเดินทาง

และพื้นที่ท่องเที่ยว

สนย.

๒๙.	ฟื้นฟูคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ

ท้องถิ่น

สนน.

๒.๔) นโยบายมหานครแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์ : นักเรียนและชาวกรุงเทพฯ	 มีความรู้เป็นพื้นฐานใน

การดำารงชีวิต	ประกอบอาชีพและร่วมพัฒนาสังคม

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑.	โครงการเด็กยิ้มอิ่มท้อง สนศ.

๒.	โครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพ สนศ.

๓.	โครงการโรงเรียนสีขาว	(Anti-Corruption) สนศ.

๔.	โครงการ	๑๐๐	ความดี สนศ.

๕.	โครงการโรงเรียนสองภาษา สนศ.



74 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๖.	โครงการนำาร่องสอนภาษามลายูเพื่อ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สนศ.

๗.	โครงการอิสลามศึกษา สนศ.

๘.	โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ	(ASEAN	
Youth	Camp)

สนศ.



75บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๙.	โครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับ

การศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนใน

สังกัดกรุงเทพมหานคร

สนศ.

๑๐.	จัดหาหมวกกันน็อคสำาหรับนักเรียน	โรงเรียน	 

กทม.	ท่ีผู้ปกครองใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ 

ในการรับ	–	ส่งบุตรหลาน

สจส.

๑๑.	โครงการพัฒนาหลักสูตรหลังปริญญาให้

ได้มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

๑๒.	โครงการจัดทำาหลักสูตรในสถาบันพัฒนา

เมืองปริญญาโท

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

๑๓.	เปิดให้บริการห้องสมุดการเรียนรู้มิติใหม่ สวท.

๑๔.	โครงการเพิ่มบ้านหนังสือครอบคลุมพื้นที่	

๕๐	เขต

สวท.

๑๕.	ก่อสร้างศูนย์เยาวชนมิติใหม่ สวท.

๑๖.	โครงการจัดตั้งหอสมุดและพิพิธภัณฑ์

หนังสือเมือง

สวท.

๑๗.	โครงการศูนย์วิจัยการอ่าน สวท.

๑๘.	โครงการพิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทย สวท.



76 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑๙.	โครงการวัฒนธรรมการอ่านสร้าง

วัฒนธรรมการคิด

สวท.

๒๐.	โครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กและ

เยาวชน

สวท.

๒๑.	โครงการตามหาวรรณกรรมสำาหรับคน

กรุงเทพฯ

สวท.

๒๒.	โครงการหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อความ

คิดที่เป็นวิทยาศาสตร์

สวท.

๒๓.	โครงการหนังสือพัฒนาจิตใจ สวท.

๒๔.	โครงการพิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทย สวท.



77บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

๒.๕) นโยบายมหานครแห่งโอกาสของทุกคน

เป้าประสงค์ :
	 ๒.๕.๑)	ชาวกรงุเทพฯ	มโีอกาสเขา้รว่มกจิกรรมของเมอืงและ
ประกอบอาชพีตามความสนใจ	รวมทัง้มคีวามมัน่คงในการดำารงชวีติ
	 ๒.๕.๒)	การบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑.	โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ

และความสนใจทางด้านดนตรี	และการกีฬา

ของคนรุ่นใหม่

สวท.

๒.	โครงการก่อสร้างลานกีฬา	Extreme	Sport	

๔	มุมเมือง	(ศูนย์กีฬาบึงหนองบอนและศูนย์

กีฬาวชิรเบญจทัศ)

สวท.

๓.	ส่งเสริมการจัดแสดงผลงานความคิด

สร้างสรรค์สำาหรับคนรุ่นใหม	่(Young	Designer	

Market)	

สำานักงานตลาด

กรุงเทพมหานคร

๔.	โครงการวิชาชีพ	ONLINE สพส.



78 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๕.	โครงการอบรมภาษาของประเทศอาเซียน

ในโรงเรียน	(เชิงรุก)

สพส.

๖.	โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพของ

กรุงเทพมหานคร

สพส.

๗.	โครงการฝึกอาชีพตามความต้องการของ

ชุมชน

สพส.

๘.	โครงการศึกษาดูงานด้านการฝึกอาชีพ สพส.

๙.	จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเสริมเสน่ห์ 

การค้าริมทางในกรุงเทพฯ

สนท.

๑๐.	จัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่ง

ทุนสำาหรับกลุ่มแม่บ้านประกอบอาชีพเสริม

สนค.

๑๑.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนด้านกองทุนชุมชน

สพส.

๑๒.	การดำาเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหาร

เงินออมครอบครัว

สพส.

๑๓.	ส่งเสริมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง 

ทำาประกันภัยหรือประกันชีวิตโดยจ่ายเบี้ย 

ประกันตำ่า

สพส.



79บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑๔.	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์รับจ้างเพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

สพส.

๑๕.	โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจในการดำาเนินการรับโอนจากรัฐบาล

ตามพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.	๒๕๔๒

สยป.

๑๖.	ให้บริการแอพพลิเคชั่น	i	-	Bangkok	

เพื่อให้ประชาชนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหาร

กรุงเทพมหานคร

สยป.

๑๗.	สร้างระบบการบริหารราชการ

กรุงเทพมหานครที่โปร่งใส	ตรวจสอบได้

สนป.(สกค.)

๑๘.	พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ระบบการให้บริการและจัดซื้อจัดจ้างของ

กรุงเทพมหานคร

สยป.



80 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

๒.๖) นโยบายมหานครแห่งอาเซียน
เป้าประสงค์ :	กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางหรือประตูสู่อาเซียน	
(Gateway	to	ASEAN)

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑.	โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการเกษตร สพส.

๒.	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพการเกษตร สพส.

๓.	โครงการแปรรูปอาหารและผลผลิตทางการ

เกษตร

สพส.

๔.	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ

คหกรรมศาสตร์

สพส.

๕.	ส่งเสริมการจัดตั้งตลาด/สถานที่จำาหน่าย

อาหาร/ผลิตภัณฑ์ฮาลาล

กองอำานวย

การตลาดนัด

กรงุเทพมหานคร

๖.	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยว

ย่านบางกอกน้อยตลิ่งชัน

สวท.

๗.	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยว

ย่านบางแคบางขุนเทียน

สวท.

๘.	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยว

ย่านลาดกระบัง หนองจอก

สวท.



81บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๙.	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยว

ย่านพระนคร	นางเลิ้ง

สวท.

๑๐.	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยว

ย่านบางรัก	เยาวราช

สวท.

๑๑.	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยว

ย่านบางกอกใหญ่

สวท.

๑๒.	กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

สวท.

๑๓.	กิจกรรมพัฒนาระบบสื่อความหมาย

ทางการท่องเที่ยว

สวท.

๑๔.	กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยว "เที่ยวเพลิน

เดินสนุก" 

สวท.

๑๕.	กิจกรรมจัดทำาแผนที่วัฒนธรรมเพื่อการ

ท่องเที่ยว

สวท.

๑๖.	กิจกรรมปรับปรุงห้องสุขา	ในแหล่ง 

ท่องเที่ยว

สวท.

๑๗.	กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการจัดการ

ท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สวท.



82 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑๘.	กิจกรรมนิเทศสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิง

คุณภาพ

สวท.

๑๙.	โครงการพัฒนาการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์

ย่านคลองคูเมืองเดิม

สวท.

๒๐.	โครงการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริม	SMEs	อาเซียน สพส.

๒๑.	โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพฯ สพส.

๒๒.	พัฒนาบริการทางการแพทย์เพื่อความเป็น

เลิศในอาเซียน

มหาวิทยาลัย

กรงุเทพมหานคร

๒๓.	โครงการติดตั้งป้ายแนะนำาเส้นทางชนิด

แขวนเหนือผิวจราจร

สจส.

๒๔.	ติดตั้งป้ายชื่อถนน	ซอย	๒,๐๐๐	จุด สจส.

๒๕.	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ

ท่องเที่ยว

สวท.

๒๖.	กิจกรรมพัฒนารถแท็กซี่สู่การเป็น 

ทูตวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

สวท.

๒๗.	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเชี่ยน

สพส.

๒๘.	โครงการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมและ

คหกรรมในโรงเรียนฝึกอาชีพ

สพส.



83บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๒๙.	โครงการอบรมภาษาอาเชียนเชิงรุก สพส.

๓๐.	โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน	๒๐๑๕ สพส.

๓๑.	สนับสนุนการสอนภาษามลายูใน

ศูนย์เยาวชนของกทม.

สวท.

๓๒.	โครงการอาหารริมทาง	(สตรีทฟู้ด) 

ปลอดภัยได้มาตรฐาน

สนอ.

๓๓.	โครงการจัดตั้งสภามหานครอาเซียน สลส.กทม.



84 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๑ ปลอดมลพิษ 

 

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๑.๑.๑.๑ ๑.	โครงการประชาสัมพันธ์และเผย

แพร่องค์ความรู้ในการใช้นำ้าและร่วม

กันดูแลรักษาทรัพยากรนำ้า	(กิจกรรม

รายเดือน)	อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

สนน.

๓.๒
การนำ แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร

ระยะ ๒๐ ปี
ระยะที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
ไปสู่การปฏิบัติ



85บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๒.	โครงการสร้างภาคีเครือข่ายภาค

ชุมชนในการดูแลรักษาแหล่งนำ้า

ธรรมชาติ

สนน.

๓.	สำารวจทัศนคติ	ความต้องการ

และแนวทางการจัดการแหล่งนำ้า

ธรรมชาติของประชาชนบริเวณชุมชน

ที่มีแหล่งนำ้าธรรมชาติ

สนน.

๔.	โครงการพัฒนาและปรับรูปแบบ

การดำาเนินชีวิตของประชาชนที่อยู่

อาศัยบริเวณริมคู	คลอง	แม่นำ้าใน

เชิงการอนุรักษ์และอยู่ร่วมกับนำ้าได้

อย่างมีความสุข

สนน.

๕.	โครงการสร้างความตระหนักและ

ความสำาคัญของแหล่งนำ้าธรรมชาติ

ในทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

สนน.

๖.	โครงการปลูกฝังและสร้างทัศนคติ

ที่ดีให้กับเยาวชนในการดูแลและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร

สนน.



86 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๗.	โครงการติดตามตรวจสอบและ

ฟื้นฟูแหล่งนำ้าธรรมชาติที่เสื่อมโทรม

สนน.

๘.	โครงการเฝ้าระวังและติดตาม 

คุณภาพนำ้าแหล่งนำ้าธรรมชาติ 

อย่างต่อเนื่อง

สนน.

๙.	โครงการบำารุงรักษาเครื่องจักร

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเฝ้าระวัง

คุณภาพแหล่งนำ้าธรรมชาติ

สนน.

๑๐.	โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

ระบบและวิธีการในการบำาบัด

คุณภาพแหล่งนำ้าธรรมชาติให้มี

คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

สนน.

๑๑.	โครงการจัดทำาฐานข้อมูลระบบ

สารสนเทศคุณภาพแหล่งนำ้าคลอง

ในกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ

และสามารถใช้รายงานผลได้จริงทุก

สถานีตรวจวัด

สนน.



87บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๑๒.	โครงการนำานำ้าที่ผ่านการบำาบัด

แล้วกลับมาใช้ประโยชน์	(แต่ละโรง

ควบคุมคุณภาพนำ้า)

สนน.

๑๓.	โครงการนำากากตะกอนจากการ 

บำาบัดนำ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์	

(เช่น	ใช้เป็นเชื้อเพลิง	ไม่รวมค่า

ก่อสร้าง)

สนน.

๑๔.	โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา 

การบำาบัดเสียด้วยวิธีการและ

เทคโนโลยีเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

สนน.

๑๕.	โครงการพัฒนาบุคลากรและ 

เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการควบคุม 

คุณภาพนำ้า

สนน.

๑๖.	โครงการขุดลอกคูคลองท่ีต้ืนเขิน 

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนน.

๑๗.	โครงการทำาความสะอาดคูคลอง สนน.



88 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑.๑.๒.๑ ๑.	โครงการพัฒนาและกำาหนด 

รูปแบบการจัดการมูลฝอยครบวงจร

ท้ังในระยะส้ัน	ปานกลาง	และยาว

สสล.

๒.	โครงการประชาสัมพันธ์และ

รณรงค์การลดคัดแยกและจัดการ

มูลฝอยตามหลักการจัดการ

ทรัพยากรด้วยหลัก	๓	Rs

สสล.

๓.	โครงการสร้างความตระหนัก

และจิตสำานึกในการลดการเกิด

มูลฝอยและทิ้งขยะให้ถูกที่ในทุก

เขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

สสล.

๔.	โครงการรณรงค์การใช้ซำ้า	

(Reuse)

สสล.

๑.๑.๒.๒ ๑.	โครงการธนาคารขยะ/ร้านรับ

ซื้อขยะ	(ภาครัฐหรือชุมชนจัดตั้ง

และบริหารจัดการเอง)

สสล.

๒.	โครงการส่งเสริมและร่วมมือกับ

ภาคเอกชนในการจัดการมูลฝอย 

ที่แหล่งกำาเนิด

สสล.



89บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๓.	โครงการ	“ตาวิเศษ	รุ่นเยาว์	

รักษาสิ่งแวดล้อม”	ในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร

สสล.

๔.	โครงการคัดแยกมูลฝอยใน

สถานที่พักอาศัยประเภทอาคารชุด	

หอพัก	หมู่บ้านจัดสรร	ฯลฯ

สสล.

๕.	โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาใน

กลุ่มเป้าหมาย

สสล.

๖.	โครงการหน้าบ้านน่ามอง 

เพื่อกรุงเทพฯ	เมืองสีเขียวและ 

น่าอยู่อย่างยั่งยืน

สสล.

๗.	โครงการส่งเสริมภาคเอกชน

ในการรวบรวมวัสดุรีไซเคิลและ

พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล

สสล.

๑.๑.๒.๓ โครงการเพิ่มจุดทิ้งของเสีย

อันตรายที่มีความปลอดภัยให้

ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ

สสล.

๑.๑.๒.๔ ๑.	โครงการเพิ่มจุดทิ้งขยะ 

อิเล็กโทรนิกส์

สสล.



90 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๒.	โครงการจัดตั้งศูนย์รวบรวม

ขยะอิเล็กทรอนิกส์

สสล.

๑.๑.๒.๕ ๑.	โครงการพัฒนาและปรับรูปแบบ 

การดำาเนินชีวิตของประชาชนใน

พื้นที่เกษตรกรรม

สสล.

๒.	โครงการส่งเสริมภาคเอกชน

ในการรวบรวมวัสดุรีไซเคิลและ

พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล

สสล.



รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๓.	โครงการก่อสร้างโรงงาน 

ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน

ความร้อนจากขยะ	ขนาด	 

๕๐๐	ตันต่อวัน

สสล.

๔.	โครงการก่อสร้างแปรรูป

มูลฝอยก่อสร้าง	ขนาด	๕๐๐	ตัน

ต่อวัน

สสล.

๕.	โครงการก่อสร้างโรงงานหมัก

ปุ๋ยขนาด	๖๐๐	ตันต่อวัน

สสล.

๑.๑.๒.๖ ๑.	โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี

ความพร้อมในการจัดการมูลฝอย

ในทุกมิติ	(ทั้งสำานักสิ่งแวดล้อม

และสำานักงานเขต)

สสล.

๒.	โครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัย	 

และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ

จัดการมูลฝอย

สสล.

๓.	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้

การจัดการมูลฝอยในพื้นที่	๕๐	

เขต

สสล.

91สรุปสำ หรับผู้บริหาร



92 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๔.	โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บ 

มูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือน

ชุมชน

สสล.

๕.	โครงการเพิ่มจุดทิ้งมูลฝอยที่มี

ขนาดใหญ่	(เช่น	ที่นอนเก่า	โต๊ะ	

ตู้	และเตียง	เป็นต้น)

สสล.

๖.	โครงการพัฒนาระบบการจัด

เก็บมูลฝอยตามหลักการจัดการ

ทรัพยากร

สสล.

๗.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บังคับใช้กฎหมายด้านการจัดการ

ขยะและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

สสล.

๘.	โครงการจัดการมูลฝอยด้วย

หลักการ	๓Rs

สสล.

๙.	โครงการจัดเก็บและขนส่ง

มูลฝอยแยกประเภทตามเวลาที่

กำาหนด

สสล.



93บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑.๑.๓.๑ ๑.	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและ	

Model	เพื่อการจัดการมลพิษทาง

อากาศ

สสล.

๒.	การกำากับ	ดูแล	ควบคุมมลพิษ

ทางอากาศจากแหล่งกำาเนิดอย่าง

สมำ่าเสมอ

สสล.

๓.	โครงการตรวจสอบและควบคุม

การดำาเนินการโครงการก่อสร้าง

ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมใน	EIA	

ระหว่างและหลังดำาเนินโครงการ

อย่างเคร่งครัดตามพระราช

บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕

สสล.

๔.	โครงการส่งเสริมจิตสำานึก 

ด้านมลพิษทางอากาศ

สสล.



94 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๕.	โครงการจัดทำาฐานข้อมูล

โครงการประเภทที่พักอาศัยที่ได้ 

จัดทำารายงานการศึกษาและ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

(EIA)

สสล.

๖.	โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้าน

การจัดการมลพิษทางอากาศ

สสล.

๗.	โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้าน

การตรวจสอบและควบคุมการ

ดำาเนินการโครงการก่อสร้างให้

เป็นไปตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตาม	

พรบ.	ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕

สสล.

๘.	โครงการส่งเสริมจิตสำานึกด้าน

มลพิษทางอากาศ

สสล.

๑.๑.๓.๒ ๑.	โครงการกำากับ	ดูแล	ควบคุม

มลพิษทางเสียงจากแหล่งกำาเนิด

อย่างสมำ่าเสมอ

สสล.



95บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๒.	โครงการสร้างความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดการมลพิษทางเสียง

สสล.

๓.	โครงการกำากับ	ดูแล	ควบคุม

มลพิษทางเสียงจากแหล่งกำาเนิด

อย่างสมำ่าเสมอ

สสล.

๔.	ฝึกอบรมบุคลากรด้านการ

จัดการมลพิษทางเสียงเกี่ยวกับ

การตรวจสอบและควบคุม 

การดำาเนินการโครงการก่อสร้าง

ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๓๕

สสล.

๕.	โครงการส่งเสริมจิตสำานึกด้าน

มลพิษทางเสียง

สสล.



96 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๒ ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑.๒.๑.๑ ๑.	โครงการอบรมอาสาสมัคร	

เฝ้าระวังอาชญากรรมและ 

ยาเสพติด

สนท.	สนอ.

๒.	โครงการยุติธรรมชุมชน สนท.

๓.	ทบทวนและซักซ้อมแผนการ

ป้องกันและระงับการชุมชุมประท้วง

สนท.

๔.	เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย

และระบบการจัดการ	เพ่ือรองรับ

การกระจายอำานาจจาก	บช.น.

สนท.

๑.๒.๑.๒ ๑.	โครงการติดตั้งแสงส่องสว่าง

ทั่ว	กทม.

สนย.

๒.	โครงการติดตั้งกล้อง	CCTV	

ทั่ว	กทม.

สจส.

๓.	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

ประจำาห้องควบคุม	CCTV

สจส.

๑.๒.๑.๓ โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้า

ระวังอาชญากรรมและยาเสพติด

สนท.สนอ.



97บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑.๒.๑.๔ ๑.	โครงการภูมิคุ้มกันเยาวชนและ

ครอบครัวรู้ทันยาเสพติด

สนอ.

๒.	โครงการขยายศูนย์ให้ความช่วย

เหลือผู้ติดยาเสพติดแบบสมัครใจ

สนอ.

๓.	โครงการจัดทำาระบบฐานข้อมูล

ผู้ติดยาเสพติด

สนอ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑.๓.๑.๑ ๑.	การตรวจสอบโครงสรา้งพืน้ฐาน

และระบบปฏบิตักิารอยา่งสมำา่เสมอ

สจส.

๒.	สร้างสื่อให้ความรู้กับประชาชน

เก่ียวกับการใช้งานระบบรางหรือ

ผ่านหลักสูตรในโรงเรียน	กทม.

สจส.

๑.๓.๑.๒ ๑.	กทม.	พัฒนาจุดพักพนักงาน

ขับรถที่ถูกสุขลักษณะ

สจส.



98 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๒.	เลือกเขต/แขวงนำาร่องจัดพื้นที่

กวดขันวินัยจราจรโดยติดป้าย

ควบคุมความเร็ว	ติดสัญญาณไฟ

คนข้าม

สจส.

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑.๓.๒.๑ ๑.	เพ่ิมเติมหลักสูตรวินัยจราจรใน

ฐานะผู้ขับข่ี	ผู้เดินถนนทุกระดับ 

การศึกษา	และมีการสร้างส่ือ

ประชาสัมพันธ์

สจส.

๒.	ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ

การใช้งานระบบขนส่งสาธารณะ 

ที่ถูกวิธีและฝึกอบรมผู้ขับขี่

สจส.



99บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๓.	ร่วมมือกับตำารวจจราจรเพื่อ

ลงโทษผู้ทำาผิดวินัยจราจรอย่าง

เคร่งครัด

สจส.

๔.	เพิ่มเติมหลักสูตรวินัยจราจร สจส.

๑.๓.๒.๒ ๑.	ติดตั้งกล้องตรวจจับการฝ่าฝืน

สัญญาณไฟ

สจส.

๒.	ติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว สจส.

๓.	ติดตั้งกล้องตรวจจับรถฝ่าฝืน

สัญญาณไฟคนข้ามที่จุดข้าม

ทางม้าลายหลัก	(หน้าโรงเรียน	 

โรงพยาบาล)

สจส.

๑.๓.๒.๓ ๑.	จัดต้ังทีมสอบสวนอุบัติเหตุทาง

ถนนและแผนการปรับปรุงทาง

กายภาพ

สจส.

๒.	แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตราย

ทางถนนโดยมีการติดตั้งป้ายเตือน	

ไฟฟ้าส่องสว่าง	ปรับปรุงเส้นทาง	

ใส่เนินชะลอความเร็ว	เพิ่มทางเท้า	

ฯลฯ

สจส.



100 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๑.๔.๑.๑ ๑.	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายนำ้า 

ขนาดใหญ่

สนน.

๒.	จัดสร้าง	ปรับปรุง	เสริมความ

แข็งแรงแนวป้องกันนำ้าท่วมริมแม่นำ้า

เจ้าพระยา

สนน.

๓.	ปรับปรุงคลองสายหลัก สนน.

๔.	ปรับปรุงท่อระบายนำ้าในถนน 

สายหลัก

สนน.

๕.	จัดหาและก่อสร้างแก้มลิง สนน.

๑.๔.๑.๒ ๑.	ฟื้นฟูระบบคลองเวนิสตะวันออก

เพื่อการระบายนำ้าและรองรับนำ้าหนุน						

นำ้าหลาก

สนน.

๒.	ก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 

บังคับนำ้าฯ

สนน.

๓.	เสริมระบบเฝ้าระวังให้ครบถ้วน สนน.

๔.	เสริมระบบบริหารจัดการให้ครบ

ถ้วน

สนน.



101บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๕.	 นำาเสนอข้อมูลสู่ประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ

สนน.

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๕ สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๕.๑	ลดจำานวนอุบัติภัยอันเกิดจาก 

สิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๑.๕.๑.๑ โครงการพฒันา	Smart	Public	Work	

Database	 &	 Risk	 Monitoring	 

System	สำาหรบัอาคารและโครงสรา้ง

พื้นฐาน

สนย.

๑.๕.๑.๕ โครงการตรวจจับปรับระงับใช้งาน

อาคารที่มีความเสี่ยงสูง

สนย.



102 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๑.๕.๒.๑ จัดทำาแผนรองรับสภาวการณ์ฉุกเฉิน	

(Continuity	Management	planning	

for	Critical	Infrastructures)	สำาหรับ

โครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสี่ยงสูง

สนย.

๑.๕.๒.๒ ๑.	ติดตั้งระบบตรวจสอบสุขภาพ	

(Structural	Health	Monitoring)	

ให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลกระทบ

ต่อประชาชนสูง	(High	Impact)

สนย.

๒.	โครงการประกันภัย	City	Infra-

structure	Insurance	เพื่อคุ้มครอง

ชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากโครงสร้าง

พื้นฐานภายใต้ความรับผิดชอบของ

กรุงเทพมหานคร

สนย.



103บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๖ ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย

เป้าประสงค์ (Objective)	๑.๖.๑	เพิ่มการเข้าถึงบริการในการดูแล

รักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี
มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๑.๖.๑.๑ ๑.	เพิ่มการบริการดูแล	ป้องกัน	

ควบคุมรักษาโรคโดยร่วมมือและ

ประสานกับเครือข่ายบริการสุขภาพ

ภาครัฐ	เอกชน	และชุมชน

สนอ.สนพ.

๒.	โครงการการบริการทางการ

แพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง	(Advance)	

สามารถได้รับบริการภายใน	๑๐	

นาที	และส่วนของขั้นพื้นฐาน	

สามารถรับบริการภายใน	๑๕	นาที

สนอ.สนพ.

๓.	โครงการขยายบริการดูแลสุขภาพ

คนเมืองผ่านภาคีเครือข่ายชุมชน	

ภาครัฐ	และเอกชน

สนอ.สนพ.

๑.๖.๑.๒ โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและ

ป้องกันโรคติดต่อที่สำาคัญในเขตเมือง

สนพ.



104 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective)	 ๑.๖.๒	 อัตราป่วยตายด้วยโรคติดต่อที่

สำาคัญในเขตเมืองไม่เกินมาตรฐานของประเทศ

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑.๖.๒.๑ ๑.	 โครงการส่งเสริมสุขภาพของ

คนกรุงเทพฯ	ให้ดีถ้วนหน้า

สนอ./สนพ.

๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนในการป้องกัน	ควบคุม

โรคติดต่อ

สนอ.

๑.๖.๒.๒ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สนอ./สนพ.

๑.๖.๒.๓ ๑.	จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยว

กับโรคติดต่อที่สำาคัญในเขตเมือง

สนอ./สนพ.

๒.	โครงการส่งเสริมสุขภาพคน

เมือง			

สนอ./สนพ.



105บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

เป้าประสงค์ (Objective)	๑.๖.๓	อัตราป่วยตายด้วยโรคไม่ติดต่อที่

สำาคัญในเขตเมืองลดลง

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑.๖.๓.๑ ๑.	คนกรุงเทพฯ	สุขภาพดี 

ถ้วนหน้า

สนอ./สนพ.

๒.	จัดงานมหกรรมสร้างสุขภาพ

คนกรุงเทพฯ	(Bangkok	Health	

Day)

สนอ.

๓.	จัดบริการการแพทย์ทางเลือก

สำาหรับคนเมือง	(การนวดแพทย์

แผนไทย	สมุนไพร	การแพทย์

แนวพุทธ	ฯลฯ)	ในหน่วยบริการ

ทางการแพทย์

สนอ.



106 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑.๖.๓.๒ ๑.	บริการคัดกรองโรคคนเมือง

อย่างน้อย	๑	ครั้ง/ปี	)	(คัดกรอง

โรคโรคอ้วน	เบาหวาน	ความดัน

โลหิตสูง	โรคหัวใจ	และโรคหลอด

เลือดสมองปัญหาสุขภาพจิตและ

โรคอื่น	ๆ)

สนอ./สนพ.

๒.	มาตรการคัดกรองภาวะ 

ซึมเศร้าและเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย 

ในผู้รับบริการ	OPD	ของศูนย์

บริการสาธารณสุขทุกแห่งของ

สำานักอนามัย

สนอ.

๓.	โครงการปรับปรุงและพัฒนา

คลินิกครอบครัวในศูนย์บริการ

สาธารณสุข	๖๘	แห่ง	(ช่วยเหลือ 

ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต)	ในด้าน 

การส่งเสริมการบริการและ

ประสิทธิภาพของบุคลากร

สนอ.



107บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

เป้าประสงค์ (Objective)	๑.๖.๔	ส่งเสริมการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	

(Environmental	 Sanitation)	 ของอาคารสถาน	 (อาคารพักอาศัย

อาคารสาธารณะ	และอาคารสถานประกอบการ)	ใหม้สีขุลกัษณะหรอื

สภาวะที่ปลอดโรคปลอดภัยต่อสุขภาพ

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๑.๖.๔.๑ ๑.	พัฒนาเจ้าของอาคารหรือผู้ดูแล

อาคารสถานใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ

และดแูลอาคารใหไ้ดม้าตรฐานขัน้ตำา่

ตามหลักการ	Clean	and	Green		

สนอ.

๒.	ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาล 

สิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะ

ตามหลักการ	Clean	and	Green

สนอ.



เปา้ประสงค ์(Objective)	๑.๖.๕	การส่ือสารสารสาธารณะเพ่ือสรา้ง

ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑.๖.๕.๑ ๑.	พัฒนาฐานข้อมูลทางด้าน

การแพทย์และสาธารณสุขที่

ครอบคลุมครบถ้วนและทันสมัย

และมีการเชื่อมต่อข้อมูลด้าน

สุขภาพภายในหน่วยงานสังกัด	

กทม.	ทั้งหมด

สนอ.

๒.	โครงการประชาสัมพันธ์ให้ชาว	

กทม.	มีวิถีชีวิตที่กระปรี้กระเปร่า	

(Active	Living	Lifestyle)

สวท.	สนอ.

๓.	เฝ้าระวังคุณภาพอาหารและนำา้ สนอ.

108 แผนบริหาร กทม. ๕๖๖๐



109บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๖	พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพของ

ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๑.๖.๖.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศการแพทย์

และสาธารณสุข	สำานักอนามัย

สนอ.

๑.๖.๖.๒ พฒันาฐานขอ้มูลทางดา้นการแพทย์ 

และสาธารณสุขท่ีครอบคลุมครบถ้วน 

และทนัสมยั	และมกีารเชือ่มต่อขอ้มูล 

ด้านสุขภาพภายในหน่วยงานสังกัด	

กทม.	ทั้งหมด

สนพ.



110 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective)	 ๑.๖.๗	 กรุงเทพมหานครปลอดโรคคน

เมือง	อาทิ	โรคอ้วนไขมันในเลือดสูง	โรคหัวใจ	และปัญหาสุขภาพจิต	 

(โรคเครียด/ซึมเศร้า)	โดยสามารถแก้ไขได้ด้วยการออกกำาลังกาย 

เล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการ

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑.๖.๗.๑ โครงการขยายเวลาการเปิด

ให้บริการของศูนย์กีฬาและ

ศูนย์เยาวชนสังกัด	กทม.

สวท.	

๑.๖.๗.๒ ๑.	โครงการปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานของศูนย์กีฬา

สวท.

๒.	โครงการปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานของศูนย์เยาวชน

สวท.

๓.	โครงการปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานของลานกีฬา

สวท.

๑.๖.๗.๓ ๑.	มาตรการขยายชั่วโมง

พลศึกษา

สนศ.

๒.	โครงการกีฬายุวชน	กทม. สวท.



111บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๓.	โครงการดาวรุ่ง	กทม. สวท.

๔.	โครงการสร้างภาคีเครือข่าย

ด้านกีฬาและการออกกำาลังกาย

ในระดับอุดมศึกษา

สวท.

๕.	โครงการร้ือฟ้ืนกีฬาอุดมศึกษา	

กทม.

สวท.

๑.๖.๗.๔ โครงการสร้างชมรมและภาคี

เครือข่ายและพันธมิตรด้านกีฬา

สวท.

๑.๖.๗.๕		 ๑.	ปรับปรุงระเบียบค่าตอบแทน

บุคลากรประจำาศูนย์เยาวชนและ

ศูนย์กีฬาสังกัด	กทม.	ให้ทันสมัย

สวท.

๒.	โครงการที่ปรึกษาทางการ

ออกกำาลังกาย

สวท.

๓.	มาตรการปรับค่าสมาชิกศูนย์

กีฬาและศูนย์เยาวชนสำาหรับชาว

ต่างชาติ

สวท.



112 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

เปา้ประสงค ์(Objective) ๑.๖.๘	ประชาชนในกรงุเทพฯ	มคีวามเชือ่

มั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑.๖.๘.๑ เฝ้าระวังคุณภาพอาหารและนำ้า 

ในแหล่งจำาหน่าย

สนอ.

๑.๖.๘.๒ โครงการกรุงเทพฯ	เมืองแห่ง

อาหารปลอดภัย			

สนอ.

        

 



113บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

ประเดน็ยทุธศาสตรย์อ่ย ๒.๑ ภูมทิศัน์สวยงาม ไม่มีสายไฟฟา้สาย

โทรศัพท์รกรุงรัง

เป้าประสงค์ (Objective) ๒.๑.๑		นำาระบบท่อร้อยสายระบบ

สาธารณูปโภคลงใต้ดินเพื่อให้ทัศนียภาพสวยงามไม่มีสายไฟ	 

สายโทรศัพท์รกรุงรัง

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๒.๑.๑.๑ ๑.	วางแผนและทำางานร่วมกัน 

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	โดยการ	

จัดทำาแผนแม่บทและแนวทาง

การปฏิบัติงานหลักร่วมกัน

สนย.

๒.	โครงการปทุมวัน	จิตลดาและ

พญาไทเพิ่มเติม

สนย.

๓.	โครงการพระราม	๓ สนย.

๔.	โครงการนนทรี สนย.



114 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๒ มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียว

กระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าประสงค์ (Objective)	 ๒.๒.๑	 ปริมาณพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษา 

สภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น	 และประชาชน

สามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลักได้ในระยะ

ทางไม่เกิน	๕	กม.

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๒.๒.๑.๑ ๑.	โครงการอนุรักษ์และคุ้มครอง

พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนผลไม้

สสล.

๒.	โครงการคุ้มครองและอนุรักษ์ 

พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

สสล.

๓.	โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาด

ใหญ่ทั่วกรุงเทพฯ	(Big	Tree)

สสล.

๔.	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู

พันธุ์ไม้และระบบนิเวศในสวน

สาธารณะ

สสล.

๕.	โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพันธ์ุไม้ 

และความหลากหลายทางชีวภาพ

ในพื้นที่เมือง

สสล.



115บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๖.	โครงการสร้างภาคีเครือข่าย

อนุรักษ์ความหลากหลายของ

ระบบนิเวศในพื้นที่

สสล.

๗.	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูขยาย

พันธุ์ไม้หายากและไม้พื้นถิ่น

สสล.

๒.๒.๑.๒ ๑.	โครงการสำารวจและประเมิน

ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ที่ใช้

สร้างเป็นพื้นที่สีเขียว

สสล.

๒.	โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อ

พัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว

สสล.

๓.	โครงการจัดหาพืน้ทีเ่พือ่พฒันา

เปน็พืน้ทีสี่เขยีว	(กรณีทีร่าชพสัด)ุ		

สสล.

๔.	โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างให้

เป็นสวนหย่อม/สวนสาธารณะ

สสล.

๕.	โครงการออกแบบและก่อสร้าง 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ต้องมีพื้นที่สีเขียว	(เช่น	ถนนที่

ต้องมีต้นไม้/สวนถนน	เป็นต้น)

สสล.



116 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๖.	โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการ

พัฒนาพื้นที่สีเขียว

สสล.

๗.	โครงการสง่เสรมิความรว่มมอื

กับเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ในรูปแบบสวนแนวตั้งท้ังภายใน

และภายนอกอาคารสิ่งก่อสร้าง

(อาคารห้างสรรพสินค้า	โรงแรม	

สำานักงาน	เป็นต้น)

สสล.



117บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๘.	โครงการสร้างความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ

เอกชน	และชุมชนในการพัฒนา

พื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวน

สาธารณะอย่างถาวร

สสล.

๙.	โครงการสนับสนุนการเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนหย่อม

ในแต่ละชุมชนและบริหารจัดการ

โดยชุมชน

สสล.

๑๐.	โครงการสรา้งสวนสาธารณะ

เพื่อการเรียนรู้ด้านระบบนิเวศ	 

๑	กลุ่มเขตพื้นที่	๑	สวน

สสล.

๑๑.	โครงการสร้างพื้นที่สำาหรับ

สัตว์เลี้ยงในสวนสาธารณะ

สสล.

๑๒.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ในพื้นที่ส่วนราชการของ

กรุงเทพมหานครให้เป็นพื้นที่ 

สีเขียวที่ประชาชนสามารถเข้ามา

ใช้ประโยชน์ได้

สสล.



118 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑๓.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณริมแม่นำา้และคลองสายหลัก

สสล.

๑๔.	โครงการสร้างสิ่งอำานวย

ความสะดวกและสาธารณูปโภค

ในสวนสาธารณะหลัก

สสล.

๑๕.	โครงการบำารุงรักษาสภาพ

พื้นที่สีเขียวในแต่ละพื้นที่ให้อยู่ใน

สภาพที่สมบูรณ์อย่างสมำ่าเสมอ

สสล.

๑๖.	โครงการแจกจ่ายกล้าไม้	

แก่ชุมชนและประชาชนผู้สนใจ

สสล.

๑๗.	โครงการพัฒนาบุคลากรใน

แต่ละส่วนงาน

สสล.

๑๘.	โครงการอบรมพัฒนาความ

รู้ด้านพันธุ์ไม้และการออกแบบ

และตกแต่งสวนให้กับประชาชน

ผู้ที่สนใจ

สสล.



119บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๑๙.	โครงการเผยแพร่องค์ความ

รู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้	สวนสาธารณะ	

และระบบนิเวศ	แต่ละประเภท

สสล.

๒๐.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ 

ประชาชนมีส่วนร่วมสร้าง

กรุงเทพมหานครให้เป็นเมือง

สีเขียว	โดยการเชิญชวนให้

ประชาชนเข้ามาทำากิจกรรม 

ต่าง	ๆ	ในสวนสาธารณะหลัก 

ท่ัวกรุงเทพฯ	อย่างต่อเน่ืองตลอดปี

สสล.

๒๑.	สนับสนุนการใช้พื้นที่ในสวน

สาธารณะในการจัดกิจกรรมเชิง

สร้างสรรค์ของหน่วยงานหรือ

องค์กรภายนอก

สสล.

๒๒.	โครงการจัดทำาแผนแม่บท

สีเขียวของกรุงเทพมหานครที่

สอดคล้องกับผังเมืองใหม่ของ

กรุงเทพมหานคร

สสล.



120 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๒๓.	จัดทำาฐานข้อมูลสารสนเทศ

ด้านพันธุ์ไม้และสวนสาธารณะ

แต่ละประเภท

สสล.

๒๔.	สำารวจความต้องการและ

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมี

ต่อการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวรูปแบบ

สวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร

สสล.

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก 

ประหยัด การจราจรคล่องตัว มีหลายทางเลือก

เป้าประสงค์ (Objective) ๒.๓.๑	 เพิ่มและสนับสนุนระบบขนส่ง

มวลชน

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๒.๓.๑.๑ ๑.	สร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าบีทีเอส 

หรือระบบรางอื่น	ๆ	เช่น	BRT	

Monorail

สจส.



121บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๒.	สร้างส่วนต่อขยาย	BTS สจส.

๓.	สนับสนุน	รฟม.	ให้พัฒนาส่วน

ต่อขยาย

สจส.

๔.	สนับสนุน	รฟท.	ให้พัฒนาส่วน

ต่อขยาย

สจส.

๒.๓.๑.๒ ๑.	พฒันาทางเดนิเทา้ใหเ้ชือ่มโยงกบั

สถานรีถไฟฟา้ท่ีเปิดใหบ้ริการ/กำาลงั

ก่อสร้าง

สจส.

๒.	สรา้งเสน้ทางจกัรยานใหเ้ชือ่มโยง

กับสถานีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ/

กำาลังก่อสร้าง

สจส.

๒.๓.๑.๓ ๑.	เปิดบริการรถรับส่งเพื่อเชื่อมโยง

กับสถานีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ/

กำาลังก่อสร้าง

สจส.

๒.	วางแผนพื้นที่จอดรถโดยสาร	

(ร่วมกับ	ขสมก.)/จักรยานยนต์

รับจ้าง/จัดบริการรถรับ	-	ส่ง	เพื่อ

เชื่อมโยงมายังสถานีรถไฟฟ้าที่เปิด

ให้บริการ

สจส.



122 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๓.	จัดพ้ืนท่ีจอดรถส่วนตัว/รถโดยสาร/

จุดรับส่งผู้โดยสารบริเวณที่ติดกับ

สถานีรถไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้

บริการ

สจส.

๔.	ติดมิเตอร์เก็บเงินค่าที่จอด

บริเวณถนนสายหลัก

สจส.

๕.	จัดพื้นที่ป้ายสถานี/จุดจอดรถ

ประจำาทางให้เพียงพอปลอดภัย

สจส.



123บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๖.	จัดพื้นที่จุดจอดรถรับจ้าง	

(จักรยานยนต์รับจ้าง	แท็กซี่

สามล้อ)	ให้ถูกสุขลักษณะน่าใช้งาน

สจส.

๗.	ติดกล้อง	CCTV	ทุกบริเวณที่

เป็นจุดจอดรถโดยสารและประสาน

กับกรมการขนส่งทางบกในการ

กวดขันพฤติกรรมการขับขี่

สจส.

๒.๓.๑.๔ ๑.	ออกข้อบังคับ	กทม.	ให้อาคาร

สาธารณะทุกแห่งต้องจัดที่จอด

จักรยาน	(เน้นอาคาร	กทม.	และ

โรงเรียนในระยะแรก	ต่อมาจึงเป็น

อาคารพาณิชย์และอาคารพักอาศัย

ขนาดใหญ่

สจส.

๒.	เก็บภาษีท้องถิ่นสำาหรับธุรกิจ/

อาคารพาณิชย์ที่ให้เช่าที่จอดรถ

หรือมีที่จอดรถในตัวเมืองชั้นใน

สจส.

๓.	เพิ่มค่าที่จอดรถสำาหรับที่จอดรถ

ของ	กทม.	ในตัวเมืองชั้นใน

สจส.



124 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective)	๒.๓.๒	การจราจรคล่องตัว

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี
มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

๒.๓.๒.๑ ๑.	สร้างสะพาน/อุโมงค์ข้ามแยก

หรือข้ามทางรถไฟ

สนย.

๒.	ตัด/เพิ่มโครงข่ายถนนบริเวณ	

Superblock

สนย.

๒.๓.๒.๒ ๑.	ติดตั้งระบบประสานสัญญาณไฟ

จราจรที่ถนนสายหลัก

สจส.

๒.	ติดตั้ง	CCTV	ถนนหรือจุดที่มัก

มีการจอดกีดขวางผิดกฎหมายหรือ

อุบัติเหตุ

สจส.

๓.	จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเคลื่อน

ย้ายรถกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือมีการ

จอด	กีดขวาง

สจส.



125บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

เป้าประสงค์ (Objective)	๒.๓.๓	เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง  

   

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๒.๓.๓.๑ ๑.	ศึกษาเพ่ิมเติมเส้นทางเดินเรือ	 

สร้างสถานีเรือโดยสารและ

ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้มีการขยายเส้นทางเดินเรือ

สจส.

๒.	ปรับปรุงพื้นที่รอบท่าเรือ

ให้มีการเชื่อมโยงอย่างมี

ประสิทธิภาพ	ติดไฟฟ้าแสงสว่าง

ป้าย	แผนที่	ที่พักผู้โดยสาร

สจส.

๒.๓.๓.๒ เพิ่มเส้นทางจักรยานโดยให้เกิด

การเชื่อมโยงไปยังระบบขนส่ง

หรือปลายทาง

สจส.



126 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ มหานครสำ หรับทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๓.๑ ส่ิงอำานวยความสะดวกและสวสัดกิาร

ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

เปา้ประสงค ์(Objective) ๓.๑.๑	มสีาธารณปูโภคและสิง่อำานวยความ

สะดวกสำาหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๓.๑.๑.๑ ๑.	ออกข้อบังคับการจัด

สาธารณูปโภคและสิ่งอำานวย

ความสะดวกสำาหรับผู้สูงอายุและ

คนพิการในอาคารสาธารณะ

สพส.

๒.	ปรับปรุงห้องนำ้า	ลาดทาง	 

ที่จอดรถคนพิการและผู้สูงอายุ

ในอาคารเก่าของ	กทม.	๕๐	

สำานักงานเขต

สนย.

๓.	ปรับปรุงห้องนำ้าผู้พิการ	และ

ผู้สูงอายุ

สนย.

๔.	ปรับปรุงบาทวิถี	ทางข้าม

สำาหรับคนพิการ	ผู้สูงอายุ

สนย.



รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๕.	ซื้อไม้เท้าสำาหรับให้บริการใน

อาคารของ	กทม.

สพส.

๓.๑.๑.๒ ๑.	จัดหาเครื่องอำานวยความ

สะดวกทางการเคลื่อนไหว

สำาหรับคนพิการ	ผู้สูงอายุ	และ 

ผู้ประสบปัญหาทางการเคล่ือนไหว	

(เก้าอี้รถเข็น	๓๕๐	คัน/ปี)

สพส.สนอ.

๒.	โครงการจัดซื้อรถประจำาทาง

ชานตำ่า

สจส.
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128 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective)	 ๓.๑.๒	 จัดสวัสดิการสำาหรับผู้สูงอาย	ุ 

คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๓.๑.๒.๑ ๑.	ศึกษาวิจัยอัตราเบี้ยยังชีพที่

เหมาะสมสำาหรับผู้สูงอายุ	คนพิการ	

และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อให้สามารถ

ดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์

สพส.

๒.	ปรับเกณฑ์การจัดสรรเบี้ย

ยังชีพเพื่อให้ประชากรแฝงได้รับ

เบี้ยยังชีพและเพิ่มแนวทางการ

จัดสรรเบี้ยยังชีพให้กับคนยากจน

สพส.

๓.	โครงการจัดตั้ง	“กองทุน

สวัสดิการในระดับชุมชน”	เพื่อ

ผู้สูงอายุ	คนพิการ	และผู้ด้อย

โอกาส

สพส.
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รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๔.	จัดทำาระบบฐานข้อมูลกลาง

กรุงเทพมหานคร	ของผู้สูงอายุ	 

คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาสที่

สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล

กลางของประเทศ

สพส.

๓.๑.๒.๒ ๑.	จัดหาเครื่องอำานวยความ

สะดวกทางการเคลื่อนไหวสำาหรับ

คนพิการ	ผู้สูงอายุ	และผู้ประสบ

ปัญหาทางการเคลื่อนไหว

สนอ.

๒.	พัฒนาระบบการดูแลพยาบาล

ผู้สูงอายุและคนพิการในบ้านและ

ชุมชนท้ังระบบ	ต้ังแต่การฝึกอบรม 

อาสาสมัคร	ออกแบบกิจกรรม	

วิธีการ	การตรวจติดตาม	(มีค่า

ตอบแทนอาสาสมัคร)

สนอ.



130 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๓.	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 

ผู้ดูแลกลุ่มเป้าหมาย	ผู้สูงอายุ	 

คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

สนอ.

๔.	จัดตั้งศูนย์ดูแลกลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุ	คนพิการ	และผู้ด้อย

โอกาสในชุมชน

สพส.	สนอ.

๕.	เพิ่มบริการคลินิกกายภาพ 

บำาบัดและจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม 

และฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและ 

คนพิการในศูนย์บริการ

สาธารณสุข

สนอ.
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รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๖.	วิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน

ด้านเวชศาตร์ศึกษาฟื้นฟู

สนอ./สนพ.

๗.	จัดกระบวนการฟื้นฟู

สมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกาย

สังคมอารมณ์สติปัญญาเพื่อนำาไป

สู่ความเป็นบุคคลที่พ้นสภาพแล้ว	

(Whole	Person	Recovery)	 

ในสถานสงเคราะห์	สถาน

คุ้มครองสวัสดิภาพ	สถานพัฒนา

และฟื้นฟูสถานพินิจ	

สนอ./สนพ.

๓.๑.๒.๓ จัดทำาความร่วมมือกับสถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การ

มหาชน)	การเคหะแห่งชาติ

สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา

กษัตริย์	และ/หรือหน่วยงานอื่น	ๆ

ทั้งภาครัฐและเอกชนและส่งเสริม

ให้เกิดการออมในระดับชุมชนเพื่อ

พัฒนาที่อยู่อาศัยสำาหรับ 

ผู้มีรายได้น้อย

สพส.



132 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective)	๓.๑.๓	จัดสวัสดิการเด็ก

	รหัส

กลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๓.๑.๓.๑ ๑.	จัดทำาปฏิทินกิจกรรมสร้างสรรค์

โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและ

ประชาสังคม

สพส.สนอ.

สวท.

๒.	จัดตั้งศูนย์รับปรึกษาปัญหา 

วัยรุ่นในโรงเรียนที่มีกลุ่มเยาวชน

เป็นแกนกลางในการดำาเนินงาน

สพส.สนอ.

๓.	จัดทำาระบบเชื่อมโยงเครือข่าย

เว็บไซต์สำาหรับปรึกษาปัญหาวัยรุ่น

โดยผู้เชี่ยวชาญ

สพส.สนอ.

๔.	จัดทำาโครงการความร่วมมือกับ

สถานีวิทยุรับปรึกษาปัญหาวัยรุ่น

ต่าง	ๆ	ที่ได้รับความสนใจจากกลุ่ม

วัยรุ่นในการร่วมเป็นเครือข่ายการ

ให้คำาปรึกษา

สพส.สนอ.
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	รหัส

กลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๕.	จัดทำาโครงการความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพ

ครูสำาหรับเด็กก่อนวัยเรียน	และ

ร่วมทำากิจกรรมสร้างสรรค์กับเด็ก

ก่อนวัยเรียนและเยาวชน

สพส.	สนอ.

๓.๑.๓.๒ เพิ่มเติมงบประมาณเพื่อการจัด

สวัสดิการด้านโภชนาการสำาหรับ

เด็กด้อยโอกาส	

สพส.	สนศ.

๓.๑.๓.๓ ๑.	ปรับปรุง/ฟื้นฟูสถานที่ใกล้เคียง

ให้เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อการ

สันทนาการ	เช่น	พื้นที่ใต้ทางด่วน

พื้นที่ของศูนย์ต่าง	ๆ	ที่ปัจจุบันไม่

ได้ใช้งานแล้ว

สพส.สนอ.

สวท.

๒.	จัดทำาฐานข้อมูลเด็กด้อยโอกาส

ในระดับชุมชน	ผ่านระบบโรงเรียน	

ชุมชน	และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สพส.



134 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

	รหัส

กลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๓.	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อน				

วัยเรียนให้ครบวงจร	(โดยการจัด

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม	ต่อการ

เรียนเพิ่มสื่อการสอนที่มีคุณภาพ

กระบวนการตรวจสอบ	การดำาเนิน

งานของศูนย์	และกระบวนการและ

เกณฑ์	การคัดเลือกครูของศูนย์

พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน)

สพส.

๔.	จัดทำา	“อาสาสมัครคุ้มครองเด็ก	

ในระดับชุมชน”	เพื่อเฝ้าระวัง	การ 

ใช้ความรุนแรงในเด็กและการค้ามนุษย์

สพส.

๕.	ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย

คุ้มครองเด็กเพื่อให้สามารถ

คุ้มครองป้องกันการตกเป็นเหยื่อ

ของการใช้ความรุนแรงในเด็กและ

การค้ามนุษย์โดยเฉพาะในแง่การ

บังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษ

สพส.
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	รหัส

กลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๖.	ปรับปรุงการเชื่อมโยงการ

ทำางานร่วมกันกับศูนย์ช่วยเหลือ

สังคม	(One	Stop	Crisis	Center	

:	OSCC)	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการทำางานให้มากขึ้น	และมีมิติ

เชิงรุกมากขึ้น

สพส.



136 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

 

เป้าประสงค์ (Objective)	๓.๒.๑	พัฒนาฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาส

ทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบอย่างต่อเนื่อง

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๓.๒.๑.๑ ๑.	จัดทำาระบบฐานข้อมูลสำาหรับ 

ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและ

แรงงานนอกระบบ

สพส.

๒.	โครงการจัดการอบรมเพื่อ

สร้างความรู้ความเข้าใจและความ

เชี่ยวชาญในการใช้และพัฒนาฐาน

ข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ

และแรงงานนอกระบบโดยดูจาก

สัดส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการ

อบรมผ่านการประเมินพื้นฐานเกี่ยว

กับการใช้และพัฒนาฐานข้อมูลของ 

ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและ

แรงงานนอกระบบ

สพส.
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รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๓.	โครงการจัดอบรมให้แก่ผู้ด้อย

โอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความ

เข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพ	ขยาย

ช่องทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาฐาน

ข้อมูลแรงงานนอกระบบ	โดยดู

จากจำานวนของผู้ด้อยโอกาสทาง

เศรษฐกิจ		สามารถระบุโครงการ

ด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน

นอกระบบ

สพส.

๔.	โครงการสร้างเครือข่ายทาง

ด้านเศรษฐกิจในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ทางเศรษฐกิจในแต่ละเขตพ้ืนท่ีของ

กรุงเทพมหานคร	โดยวัดจากจำานวน

ของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ

เข้าร่วมเครือข่ายในแต่ละเขตของ

กรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

สพส.



138 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๓.๒.๑.๒ ๑.	 โครงการจัดสัมมนาเพื่อการแลก 

เปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่างกรุงเทพ- 

มหานครกับหน่วยงานภาครัฐที่

เก่ียวขอ้งวัดจากสัดส่วนของฐานขอ้มลู

ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีเก่ียวข้องได้รับการพัฒนา

และแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

สพส.

๒.	โครงการร่วมมือระหว่างกรุงเทพ- 

มหานครและหน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้องจัดอบรมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

ทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการสร้างความ

ตระหนักในการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาฐานข้อมูล	วัดจากสัดส่วนของ

ฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครและ

หนว่ยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัการ

พัฒนาและแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

สพส.

๓.๒.๑.๓ ๑.	โครงการจัดตั้งกองทุนออมเพื่อ

การประกอบอาชีพสำาหรับผู้ด้อย

โอกาสทางเศรษฐกิจและผู้ที่อยู่ใน

ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ

สพส.
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รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๒.บโครงการจัดตั้งกองทุนออมให้กับ

แรงงานนอกระบบ

สพส.

๓.บสร้างความร่วมมือกับธนาคาร

พาณิชย์และสถาบันการเงินสำาหรับ

การกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ

สำาหรับผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ	

และผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ

สนค.

๔.บพฒันาขดีความสามารถใหแ้กค่ณะ 

ทำางานของกองทุนต่าง	ๆ 	ท่ีมีอยู่ในชุมชน 

เช่น	 กองทุนบทบาทสตรี	 กองทุน 

หมู่บา้นฯ	เพือ่ใหมี้กระบวนการทำางาน

ที่เข้มแข็งและยั่งยืน

สพส.

๓.๒.๑.๔ ๑.บโครงการพัฒนามาตรฐานสินค้า

ชมุชนและมาตรฐานบรกิารทีเ่ก่ียวขอ้ง

กบัการฝกึอบรมพฒันาอาชพีของศนูย์

ฝึกอบรมอาชีพกรุงเทพมหานครและ 

ผู้ประกอบการ	OTOP	กรุงเทพมหานคร

วัดจากผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้เข้ารับ

การอบรมและนำาไปประกอบกิจการ

มีมาตรฐานชุมชนและมาตรฐานการ

บริการที่เหมาะสม

สพส.



140 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๒.	จัดระเบียบและกำาหนดเขตพื้นที่

ร้านค้าขายริมทาง	ให้กลายเป็นพื้นที่

เพื่อการท่องเที่ยวและการจับจ่าย

สพส.สวท.

๓.	จัดทำาการพฒันาคณุภาพครบวงจร

ให้แก่ร้านค้าขายอาหารริมทางให้มี

คุณภาพ	สะอาด	ถูกสุขลักษณะ

สพส.สนอ.

๔.	จดักจิกรรมสง่เสรมิการขายภายใต้

ตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

ในรูปแบบมหกรรมสินค้าคุณภาพ	

ตลาดนัดสินค้าคุณภาพฯ

สพส.
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เป้าประสงค์ (Objective)	 ๓.๒๒	 สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทาง

เศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร	 มีอาชีพและ

รายได้ที่มั่นคง

รหัส

กลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๓.๒.๒.๑ ๑.	 โครงการอบรมสนับสนุนและพัฒนา

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอย่างครบวงจร

กล่าวคือ	 มีการจัดการฝึกอบรมพัฒนา

อาชีพและจัดหาหรือมีกระบวนการให้

เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงวัดจาก

สัดส่วนของผู้เข้าฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ 

ได้ รับการเข้ าทำ างานตรงกับความ

ต้องการหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน

มาตรฐานวิชาชีพ

สพส.



142 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัส

กลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๒.	โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนา

อาชีพโดยให้ชุมชนในแต่ละเขตของ

กรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมการพัฒนา

รูปแบบการอบรมและพัฒนาอาชีพ 

วัดจากสัดส่วนของผู้เข้าอบรมสามารถ

นำาความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง

สพส.

๓.๒.๒.๒ ๑.	โครงการพัฒนาและอบรมการสร้าง

ตลาด	การสร้างเคร่ืองมือทางการ

ตลาด	และการจัดหาตลาดวิชาชีพให้

แก่ผู้เข้ารับการอบรมในศูนย์ฝึกอาชีพ

ของกรุงเทพมหานครและผู้ประกอบ

การ	OTOP	กรุงเทพมหานคร	วัดจาก

สัดส่วนของผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง

ตลาด	เข้าใจวิธีการใช้เคร่ืองมือทางการ

ตลาด

สพส.
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รหัส

กลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๒.	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ 

การปฏิบัติกฎหมายและข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องกับการจำาหน่ายในประเทศ 

การส่งออกสินค้า	การทำางานในด้าน 

บริการที่ต่างประเทศของผู้เข้ารับ 

การอบรมจากศูนย์ฝึกอาชีพ

กรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการ	

OTOP	กรุงเทพมหานคร	ผู้เข้ารับการ

อบรมมีความรู้ทักษะและทราบถึงการ

ปฏิบัติกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กับการจำาหน่ายในประเทศ	การส่งออก

สินค้า	การทำางานในด้านบริการที่ต่าง

ประเทศ

สพส.



เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๒.๓	จัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบ

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๓.๒.๓.๑ ๑.	ออกกฎข้อบังคับให้แรงงาน

นอกระบบที่เข้าสู่ระบบประกันตน

และได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับ

ผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานในระบบ

สพส.

๒.	จัดประกันอุบัติเหตุเนื่องมาจาก

การทำางานใหแ้ก่แรงงานนอกระบบ

สพส.

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๓.๓ การศึกษาสำาหรับทุกคน

144 แผนบริหาร กทม. ๕๖๖๐



เป้าประสงค์ (Objective)	 ๓.๓.๑	 เด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่

กรุงเทพมหานครได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๓.๓.๑.๑ เพิ่มจำานวนเขตพื้นที่ที่มีโรงเรียน

สังกัด	กทม.	ที่จัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานครอบคลุมทุกระดับชั้น	

(อนุบาล	–	มัธยมศึกษาปีที่	๖)

สนศ.

๓.๓.๑.๒ จดัตัง้หอ้งสมดุชมุชนในพืน้ที	่	กทม. สวท.	สนศ.

๓.๓.๑.๓ พัฒนา/จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตาม

อัธยาศัยในพื้นที่	กทม.

สวท.

145สรุปสำ หรับผู้บริหาร



146 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective)	๓.๓.๒	เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่อยู่ใน

พื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับโอกาสทางการศึกษา

รหัส

กลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๓.๓.๒.๑ ส่งเสริมการจัดทำาแผนการเรียนรู้ราย

บุคคล	(IEP)	ของนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษแต่ละประเภท

สนศ.

๓.๓.๒.๒ ๑.	กำาหนดให้สถานศึกษาจัดโปรแกรม

การศึกษารองรับเด็กที่มีความต้องการ

สนศ.

๒.	โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ

ในสถานศึกษา

สนศ.

๓.๓.๒.๓ อบรมให้ความรู้แก่ครูด้านการจัดการ

ศึกษาสำาหรับเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษ		

สนศ.
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รหัส

กลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๓.๓.๒.๑ ส่งเสริมการจัดทำาแผนการเรียนรู้ราย

บุคคล	(IEP)	ของนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษแต่ละประเภท

สนศ.

๓.๓.๓.๑ จดัโครงการ	Coachingand	Mentoring	 

ให้ครูได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพด้านกระบวนการจัดการเรียน

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ	

๑	ปี

สนศ.

๓.๓.๓.๒ พัฒนาห้องเรียนและห้องสมุดในโรงเรียน 

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนศ.

๓.๓.๓.๓ ให้ทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีอย่าง

ต่อเนื่อง

สนศ.

๓.๓.๓.๔ หลักสูตรหลังเลิกเรียน	สำาหรับนักเรยีน

ที่มีผลการเรียนตำ่า		

สนศ.

๓.๓.๓.๕ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด	วิเคราะห์	

และการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน		

สนศ.



148 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม 

 

เปา้ประสงค ์(Objective)	๓.๔.๑	สรา้งโอกาส/พ้ืนทีใ่หเ้กดิการแสดง

ตวัของกลุม่วฒันธรรมตา่ง	ๆ 	สูส่งัคมสาธารณะในหลากหลายรปูแบบ

และช่องทาง

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

๓.๔.๑.๑ ๑.	จัดกิจกรรม	Event	ประจำาปี

ที่ส่งเสริมความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม	“Bangkok	Cultural	

Festival”	เพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่

กลุ่มวัฒนธรรมต่าง	ๆ	ได้เข้ามา

แสดงออก

สวท.

๒.	สนับสนุนการจัดกิจกรรมในวัน

สำาคัญ	ที่สะท้อนถึงรูปแบบวิถีชีวิต

และประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่ม

วัฒนธรรมที่โดดเด่น	โดยเฉพาะ

กลุ่มวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์	และ

ศาสนา

สวท.
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รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

๓.๔.๑.๒ จัดการแข่งขันดนตรีแห่งกรุงเทพมหานคร	

(Music	Competition	of	Bangkok)	

เพื่อเสริมภาพลักษณ์การเป็นพื้นที่

ศูนย์กลางด้านดนตรีศิลปะและการ

แสดงในระดับอาเซียนและนานาชาติ

สวท.

๓.๔.๑.๓ จัดตั้งลานวัฒนธรรมในสวน

สาธารณะที่มีความเหมาะสมใน

กรุงเทพฯ	และให้มีรายการการ

แสดงในลานวัฒนธรรม

สวท.



150 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

เปา้ประสงค ์(Objective)	๓.๔.๒	มกีจิกรรมเพือ่การเรยีนรูว้ฒันธรรม

เมืองกรุงเทพในรูปแบบต่าง	ๆ

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

๓.๔.๒.๑ ๑.	ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของ

กรุงเทพมหานครในด้านเนื้อหาและ

สร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมให้เหมาะกับ

การเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองกรุงเทพฯ	 

สำาหรับสมาชิกในทุกช่วงวัย

สวท.

๒.	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

สวท.
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เป้าประสงค์ (Objective)	๓.๔.๓	พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการดำาเนิน

งานด้านวัฒนธรรม

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

๓.๔.๓.๑ ๑.	สำารวจรวบรวมข้อมูลกลุ่ม	/

ชุมชนวัฒนธรรม

สวท.

๒.	จัดทำาระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรม

และศูนย์ข้อมูล

สวท.



152 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

เปา้ประสงค ์(Objective)	๓.๔.๔	วางแนวทางสนับสนุนงานและแผน

ด้านวัฒนธรรม

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๓.๔.๔.๑ ๑.	จัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนา 

กิจกรรมด้านวัฒนธรรมกรุงเทพฯ	

ซึ่งประกอบขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ	

ตัวแทนกลุ่มวัฒนธรรมต่าง	ๆ	รวม

ถึงสมาชิกจากเครือข่ายวัฒนธรรม

ระดับเขต

สวท.

๒.	จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรม

ระดับเขต	เพื่อเป็นตัวแทนในการ

ดำาเนินการกิจกรรมด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม	รวมถึงการดำาเนินการ

ร่วมพัฒนาฐานข้อมูลวัฒนธรรม

สวท.



153บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ มหานครกะทัดรัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๔.๑	 เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่าง

มีระเบียบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๑	 สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการ

ขยายตวัของการใชท้ีด่นิและความหนาแนน่ประชากรในเขตกรุงเทพฯ 

ชั้นใน	และเขตกรุงเทพฯ	ชั้นกลาง

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๔.๑.๑.๑ โครงการปรับปรุงแก้ไขมาตรการเชิง

บวก	(สร้างแรงจูงใจโบนัส	ชดเชย)	

และมาตรการเชิงลบ	รวมทั้งการ

ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาเมือง

สผม.

๔.๑.๑.๒ โครงการสำารวจเก็บข้อมูลและการ

ประเมินผลการปฏิบัติตามผังเมือง

รวมกรุงเทพมหานครจำาแนกตาม

พื้นที่	Zoning	เขตชั้นในชั้นกลาง	และ

ชานเมือง

สผม.



รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๔.๑.๑.๓ โครงการประเมินผลกฎกระทรวงให้

ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	

ฉบับปรับปรุงครั้งที่	๔	และโครงการ 

วางและจัดทำาผังเมืองรวมกรุงเทพ- 

มหานครฉบับใหม	่(ปรับปรุงคร้ังท่ี	๕)

สผม.

เป้าประสงค์ (Objective)	 ๔.๑.๒	 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ใน

เขตกรุงเทพฯ	ชั้นในและเขตกรุงเทพฯ	ชั้นกลาง

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๔.๑.๒.๑ โครงการรบัฟงัขอ้คดิเหน็เสนอแนะจาก

ประชาชนในการปรับปรุงพื้นที่เฉพาะ

แห่ง	 (Project	 Plan)	 และแผนฟื้นฟู

เมือง	(Urban	Regeneration)	ในเขต

พื้นที่กรุงเทพฯ	 ชั้นในและชั้นกลาง	

(แผนแมบ่ทและโครงการนำารอ่งไมน่อ้ย

กว่า	๑๐	บริเวณ)

สผม.

154 แผนบริหาร กทม. ๕๖๖๐



155บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๔.๑.๓.๑ ๑.	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ที่ดิน

แบบผสมผสาน	(Mixed	-	Used	 

Development)

สผม.

๒.	จัดทำาแผนพัฒนาพื้นที่แบบผสม

ผสาน	(Mixed	-	Used	Development)

สผม.

๓.	โครงการศึกษาสำารวจแนวเขต

กรุงเทพมหานคร

สผม.

๔.	โครงการจัดทำาระบบข้อมูล

สาธารณูปโภค	ด้วยแผนที่เชิงเลข

ความละเอียดสูง

สผม.



156 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective)	 ๔.๑.๔	 ส่งเสริมการใช้พื้นที่ที่มีศักยภาพ

รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๔.๑.๔.๑ ๑.	โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนา

พื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานี

ขนส่งมวลชน	(TOD)	และจัดทำา

มาตรการส่งเสริมการพัฒนา

สผม.

๒.	โครงการศึกษา	กำาหนดมาตรการ

ทางกฎหมายเพื่อควบคุมและส่งเสริม	

ศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่ง

มวลชน	(TOD)

สผม.

เปา้ประสงค ์(Objective)	๔.๑.๕	พฒันาพืน้ทีท่ีถ่กูปดิลอ้มใหเ้กดิการ

เชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๔.๑.๕.๑ โครงการศึกษา	และวางแผนพัฒนา

พื้นที่ปิดล้อมในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ	 

ชั้นใน	และกรุงเทพฯ	ชั้นกลาง

สผม.



157บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๔.๒ กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย 

(Sub Center) เปน็ระบบตามลำาดบัความสำาคญัและศกัยภาพพืน้ที่

เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ

เป้าประสงค์ (Objective)	๔.๒.๑	ให้มีการจัดตั้ง	BRA	(Bangkok	

Regional	Authority)	เพื่อทำาหน้าที่พัฒนาเมืองเครือข่าย

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๔.๒.๑.๑ ๑.	โครงการจัดทำาแผนแม่บท	(Master 

Plan)	การพัฒนาเมืองเครือข่าย	

(ศูนย์ชุมชนย่อย)

สผม.

๒.	โครงการจัดทำาแผนแม่บทการจัดตั้ง

องค์กรพัฒนาเมือง	(Urban	Devel-

opment	Cooperation	:	UDC)

สผม.



158 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective)	๔.๒.๒	ยกระดบั	และปรบัปรงุชมุชนระดบั

ย่านและพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านการเชื่อมโยง	ที่มีองค์ประกอบ 

ครบครัน	ให้เป็นเมืองเครือข่าย

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๔.๒.๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย	 สผม.

เป้าประสงค์ (Objective)	๔.๒.๔	พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของเมอืง

เพื่อรองรับจำานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๔.๒.๔.๑ ๑.	โครงการสำารวจ	ทำาฐานข้อมูล	และ

ประเมินการใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐาน

ดา้นตา่ง	ๆ 	ของประชากร	ตามประเภท

สาธารณูปการ

สผม.

๒.	โครงการจดัทำาแผนพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานของเมืองเพื่อรองรับจำานวน

ประชากรที่เพิ่มขึ้น

สผม.
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เปา้ประสงค์ (Objective) ๔.๒.๕	สง่เสรมิการเชือ่มโยงเมอืงเครอืขา่ย 

กับเขตกรุงเทพฯ	ชั้นกลาง	และกรุงเทพฯ	ชั้นใน

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๔.๒.๕.๑ โครงการจัดทำาแผนพัฒนาการเชื่อม

โยงเมืองเครือข่ายกับเขตกรุงเทพฯ 

ชั้นกลาง	และกรุงเทพฯ	ชั้นใน

สผม.

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ มหานครแห่งประชาธิปไตย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ

เป้าประสงค์ (Objective)	๕.๑.๑	ปรับปรุงกฎหมายระเบียบบริหาร

ราชการกรงุเทพมหานครใหม้บีทบาท	อำานาจ	หนา้ที	่และโครงสรา้ง

การบริหารเพื่อรองรับการพัฒนากรุงเทพมหานคร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๕.๑.๑.๑ โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งองค์กร

ปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ

สยป.



160 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย  ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล

เปา้ประสงค ์(Objective)	๕.๒.๑	จัดตัง้สภาประชาชนกรงุเทพมหานคร	

และสภาประชาชนระดับเขตให้เป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน	การนำาเสนอข้อมูลการจัดทำากิจการสาธารณะและการจัด

ทำางบประมาณของกรุงเทพมหานครและสำานักงานเขต

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๕.๒.๑.๑ ๑.	จัดตั้งและจัดประชุม	 

“สภาประชาชกรุงเทพมหานคร”

สนป.	(สปท.)

๒.	จัดตั้งและจัดประชุม	“สภา

ประชาชนระดับเขต”		เดือนละ	

๑	ครั้ง	๕๐	เขต

สนป.	(สปท.)

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี
มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๕.๒.๒.๑ โครงการ	“วิจัยแนวทางการใช้

ระบบภาษีเพื่อการพัฒนา	และ

การจัดทำางบประมาณแบบมีส่วน

ร่วม”

สยป.สนค.

สงม.



161บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๓ การกระจายอำานาจสู่ประชาชน

เป้าประสงค์ (Objective)	๕.๓.๑	ปรับโครงสร้างการบริหาร

กรุงเทพมหานครให้เป็นระบบสองชั้น	(Two	Tiers)	และมีการจัดตั้ง

องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับล่าง	เป็นเทศบาลนคร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๕.๓.๑.๑ โครงการจัดประชุม	รับฟังความเห็น 

และข้อเสนอโครงสร้าง	อำานาจหน้าท่ี 

กรุงเทพมหานคร	 (นักการเมือง	 

ผู้บริหาร	ข้าราชการ)

สยป.

๕.๓.๑.๒ โครงการจัดประชุม	 รับฟังความ

เห็นและข้ อ เสนอโครงสร้ าง	

อำานาจหน้าที่กรุงเทพมหานคร	

(ประชาชน	กลุ่ม	องค์กร	ชุมชน)

สยป.



เป้าประสงค์ (Objective)	 ๕.๓.๒	 เพิ่มอำานาจ	 หน้าที่	 ของ

กรงุเทพมหานครในการทำากิจการสาธารณะเพ่ือ	“ใหก้รงุเทพมหานคร

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำาบริการสาธารณะ	 และมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ	 แก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 และมีอำานาจ

หน้าที่ดำาเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร”

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๕.๓.๒.๑ จ้ า ง ท่ี ป รึ กษา จั ดทำ า ร่ า ง แก้ ไ ข

กฎหมายระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร

สยป.

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๔ การเมืองสีขาว

เป้าประสงค์ (Objective)	๕.๔.๑	ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อความ

ซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงานและข้าราชการ	กทม.

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๕.๔.๑.๑ โครงการสำารวจความเชื่อมั่นของ

ประชาชน	ตอ่ความซือ่สตัยส์จุรติของ 

หน่วยงานและข้าราชการ	กทม.

ส.กก.

162 แผนบริหาร กทม. ๕๖๖๐



๖. มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๑ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการ

ลงทุนในภูมิภาค

เปา้ประสงค ์(Objective) ๖.๑.๑	พฒันาระบบฐานขอ้มลูเกีย่วกบัการ

ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร	 สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร	 อาหาร

แปรรูปและบริการสีเขียว

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

๖.๑.๑.๑ ๑.	โครงการจัดการอบรมเพื่อ

สร้างความรู้	ความเข้าใจ	และ

ความเชี่ยวชาญในการใช้และ

พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ

ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร	

สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร	อาหาร

แปรรูปและบริการสีเขียว

สพส.
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164 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

๒.	โครงการจัดอบรมให้แก่ 

ผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตร

เพื่อสร้างความเข้าใจ	และเพิ่ม

ประสิทธิภาพ	ขยายช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูล	 

เกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน

สินค้าเกษตร	สินค้าอุตสาหกรรม

เกษตร	และอาหารแปรรูป

สพส.

๓.	โครงการสร้างเครือข่ายทาง

ด้านเศรษฐกิจในกลุ่มผู้ประกอบ

การด้านสินค้าเกษตรในแต่ละเขต

พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

สพส.

๔.	โครงการติดตามและประเมิน

ผลการจัดทำาและการพัฒนาฐาน

ข้อมูลสินค้าเกษตร

สพส.

๖.๑.๑.๒ ๑.	โครงการจัดสัมมนาเพื่อการ

แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่าง

กรุงเทพมหานครกับหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

สพส.
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รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

๒.	โครงการสนับสนุน	ประสานงาน	 

รวบรวมข้อมูลพื ้นฐานและข้อมูล 

ที่จำาเป็นสำาหรับฐานข้อมูลของ

กรุงเทพมหานครและฐานข้อมูล

ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

สพส.

เปา้ประสงค์ (Objective)	๖.๑.๒	พฒันาระบบการจดัการทางดา้นการ

ผลิต	การเงนิ	การตลาด	และการบรรจภุณัฑ	์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสินคา้เกษตร	 

สนิค้าอุตสาหกรรมเกษตร	และบรกิารสีเขยีวในเขตกรงุเทพมหานคร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

๖.๑.๒.๑ ๑.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ	 

ท่ีจำาเป็นในการใช้เคร่ืองมือ

ทางการผลิต	การเงิน	การตลาด	

และการบรรจุภัณฑ์อย่างแท้จริง

สพส.

๒.	โครงการส่งเสริมเทคโนโลยี

ด้านการเกษตร

สพส.



166 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพและ

บุคลากรด้านการเกษตรภายใต้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สพส.

๔.	โครงการปรับปรุงคุณภาพ

ดินในพื้นที่การเกษตรมุ่งสู่เกษตร

อินทรีย์

สพส.

๕.	โครงการคลินิกเกษตร

เคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร

สพส.

๖.	โครงการจัดอบรมตาม

หลักสูตรของโรงเรียนเกษตร

ทฤษฎีใหม่

สพส.

๗.	โครงการศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

และเกษตรตามแนวพระราชดำาริ

สพส.

๖.๑.๒.๒ ๑.	โครงการสร้างเครือข่ายการ

พัฒนาวิสาหกิจโดยคำานึงถึง 

สิ่งแวดล้อมและสังคมเมือง

สพส.
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รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก

๒.	โครงการสัมมนาเพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	ได้แก่	

กรุงเทพมหานคร	และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องกับภาคเอกชน	และ

ประชาชน	ตลอดจนชุมชนท่ี

เก่ียวข้อง

สพส.

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๒ ศูนย์กลางการค้า การเงิน และ

การลงทุน

เปา้ประสงค ์(Objective)	๖.๒.๑	สนบัสนนุให้เกดิพ้ืนท่ีและส่ิงอำานวย

ความสะดวกสำาหรับการทำาธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนอย่าง

เป็นระบบ

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๖.๒.๑.๑ ๑.	โครงการสำารวจพ้ืนท่ีและส่ิงอำานวย 

ความสะดวกของกรุงเทพมหานคร 

ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

สนค.
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รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๒.	โครงการจัดทำาแผนการพัฒนา

พื้นที่และสิ่งอำานวยความสะดวก

สำาหรับการทำาธุรกรรมทางการเงิน

และการลงทุน

สนค.

๖.๒.๑.๒ ๑.	โครงจัดการสัมมนาเพ่ือการ

ประสานงานให้เกิดการใช้และพัฒนา

พ้ืนท่ีและส่ิงอำานวยความสะดวก	

ตลอดจนสนับสนุนให้มีปรับปรุง 

กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง	ๆ	ท่ี

เก่ียวข้องกับการทำาธุรกรรมทางการ

เงินและการลงทุนให้มีความชัดเจน

สนค.

๒.	โครงการจัดทำาแผนการใช้พ้ืนท่ี

และส่ิงอำานวยความสะดวกของ

กรุงเทพมหานครเพ่ือใช้สำาหรับการ

อำานวยความสะดวกในการจัดหา

พ้ืนท่ีสำาหรับการสนับสนุนการลงทุน

สนค.

๓.	โครงการจัดทำา	Task	Force	

เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภาค

รัฐหรือเอกชนเกี่ยวกับการใช้พื้นที่	

เพื่อการสนับสนุนการลงทุน

สนค.
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รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๖.๒.๑.๓ โครงการจัดการศึกษาและสัมมนา

เพื่อหาแนวทางการแก้ไขกฎเกณฑ์

และข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ

การทำาธุรกรรมทางการเงินและการ

ลงทุนให้มีความชัดเจน	เพื่ออำานวย

ความสะดวกในการทำาธุรกรรม

ทางการเงินระหว่างประเทศ

สนค.

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๖.๒.๒.๑ ๑.	โครงการสนับสนุนการฝึกอบรม

พัฒนาทักษะ	ที่จำาเป็นในการใช้

ประกอบอาชีพของแรงงานฝีมือ

แรงงานขั้นสูงในกรุงเทพมหานคร

สพส.

๒.	โครงการสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย 

การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ	 

ตลอดจนทักษะทางด้านภาษา

สพส.



170 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๒.๓	 สนับสนุนให้เกิดการจัดหาพื้นที่

และสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับการจัดตั้งสำานักงานระดับภูมิภาค

ขององค์การระหว่างประเทศและธุรกิจนานาชาติได้รับการจัดการ

อย่างความเหมาะสม

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๖.๒.๓.๑ โครงการสำารวจพื้นที่และสิ่งอำานวย

ความสะดวกของกรุงเทพมหานคร

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำานักงาน

ระดับภูมิภาค

สนค.

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๓ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก

เปา้ประสงค์ (Objective) ๖.๓.๓	อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วสามารถ

ทำารายได้ให้กับชาวกรุงเทพฯ	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๑๐	 ของ	 "มูลค่า

ผลิตภัณฑ์รวมของกรุงเทพมหานคร”

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๖.๓.๓.๑ โครงการ	Bangkok	Smile	 

Branding

สวท.
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รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๖.๓.๓.๒ ๑.	โครงการส่งเสริมมาตรฐาน

บริการด้านการท่องเที่ยว

สวท.

๒.	โครงการห้องนำ้าสะอาด	สำาหรับ

นักท่องเที่ยว

สวท.

๓.	โครงการอาสาสมัคร	Bangkok	

Smile

สวท.

๖.๓.๓.๓ ๑.	โครงการน่ังรถเมล์	เรือ	รถราง	

จักรยาน	และเดินชมเมืองกรุงเทพฯ

สวท.

๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนา	

Packages	การท่องเที่ยว

สวท.

๓.	โครงการ	“ย้อนรอยแหล่ง

วัฒนธรรมเมืองกรุงเทพฯ”

สวท.

๖.๓.๓.๔ ๑.	โครงการพัฒนา	software	

Bangkok	Smile	Application

สวท.

๒.	โครงการจัดทำาแผนท่ีความรู้เก่ียวกับ 

มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

สวท.

๖.๓.๓.๕ ปรับโครงสร้างและบทบาท

องค์กรด้านการท่องเที่ยวของ

กรุงเทพมหานคร

สวท.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๔ ศูนย์กลางธุรกิจตามฐานนวัตกรรม 

– วัฒนธรรม

เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๔.๑	 สนับสนุนให้เกิดสิ่งอำานวยความ 

สะดวกเพื่อรองรับการจัดงานแสดงผลงานกลุ่มธุรกิจตามฐาน

นวัตกรรม	-	วัฒนธรรม

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๖.๔.๑.๑ ๑.	โครงการจัดทำาแผนการพัฒนา 

การจัดแสดงผลงานกลุ่มธุรกิจ

ตามฐานนวัตกรรม	-	วัฒนธรรม

สวท.

๒.	โครงการประสานงานในการจัด 

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์และบริการเชื่อมโยง

กับวัฒนธรรมไทย	ตลอดจน

ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง

ในระดับนานาชาติรวมถึงการ

จัดหาช่องทางการตลาดสำาหรับ

อุตสาหกรรม

สวท.
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รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๓.	โครงการประสานงานในการ

จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเช่ือม

โยงกับอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม	

ตลอดจนอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ	และให้ความรู้แก่ 

ผู้ประกอบการและสร้างเครือข่าย

เช่ือมโยงในระดับนานาชาติรวม

ถึงการจัดหาช่องทางการตลาด

สำาหรับอุตสาหกรรม

สวท.



174 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๕ ศูนย์กลางการจัดประชุมและ

นิทรรศการ 

เปา้ประสงค ์(Objective) ๖.๕.๑	สนับสนุนให้เกิดการจัดหาพ้ืนท่ีและส่ิง

อำานวยความสะดวกสำาหรับจัดประชุมนิทรรศการและการแสดงสินค้า

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๖.๕.๑.๑ ๑.	โครงการสำารวจพื้นที่และ

สิ่งอำานวยความสะดวกของ

กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับ

จัดประชุม	นิทรรศการ	และการ

แสดงสินค้า

สนค.

๒.	โครงการจัดการสัมมนาเพื่อ

การประสานงานให้เกิดการใช้

และพัฒนาพื้นที่และสิ่งอำานวย

ความสะดวก	ตลอดจนสนับสนุน

ให้มีปรับปรุงกฎเกณฑ์และข้อ

บังคับต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับจัด

ประชุม	นิทรรศการ	และการ

แสดงสินค้าให้มีความชัดเจน

สนค.



175บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๖.๕.๑.๒ โครงการจัดทำาแผนการพัฒนา 

การจัดประชุม	นิทรรศการ	

และการแสดงสินค้าโดย

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลาง

ในการประชุมของประเทศไทย

สนค.

๖.๕.๑.๓ โครงการจัดทำาแผนการใช้พื้นที่

และสิ่งอำานวยความสะดวกของ

กรุงเทพมหานครเพื่อใช้สำาหรับ

การอำานวยความสะดวกในการ

จัดหาพื้นที่สำาหรับการสนับสนุน

จัดประชุม	นิทรรศการ	และการ

แสดงสินค้า

สนค.



176 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ การบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๒ การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าประสงค์ (Objective)	๗.๒.๑	ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเห็นความสำาคัญและนำาแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 มาใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนา

กรุงเทพมหานคร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๗.๒.๑.๑ โครงการเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจด้านการบริหาร

แผนแบบใหม่สำาหรับผู้บริหาร

กรุงเทพมหานคร/สมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร/สมาชิกสภาเขต

สยป.



รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

๗.๒.๒.๑ ๑.	จัดทำาแผนระดับกรุงเทพมหานคร สยป.

๒.	ส่งเสริมการจัดทำาแผนปฏิบัติ

การของหน่วยงาน

สยป.

๓.	โครงการจัดทำาแผนเฉพาะด้าน สยป.

๔.	โครงการจัดทำาแผนพัฒนา

พื้นที่/ระดับกลุ่มเขต

สยป.

๕.	โครงการวางแผนแก้ไขปัญหา

เฉพาะพื้นที่/กลุ่มเขต

สยป.

๖.	โครงการจัดทำาแผนพัฒนา

ระดับชุมชน

สยป.

177สรุปสำ หรับผู้บริหาร



178 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๗.๒.๓.๑ ๑.	จัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือบูรณาการ 

แผนงานแผนเงินและการหารายได้

ขอกรุงเทพมหานคร	(คณะกรรมการ

ประกอบด้วยผู้บริหารสำานักยุทธศาสตร์ฯ	 

สำานักงบประมาณฯ	และสำานักการ

คลังเป็นอย่างน้อย)

สยป.

๒.	มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ

บูรณาการแผนงานแผนเงินและ

การหารายได้ของกรุงเทพมหานคร	

(คณะกรรมการประกอบด้วย 

ผู้บริหารสำานักยุทธศาสตร์ฯ	สำานักงบ

ประมาณฯ	และสำานักการคลังเป็น

อย่างน้อย)

สยป.

๓.	จัดประชมุคณะกรรมการของสำานัก

ยทุธศาสตรฯ์	พจิารณาจดัลำาดบัความ

สำาคัญของโครงการตามแผนพัฒนา

ระยะ	๒๐	ปี	เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติ

ราชการกรุงเทพมหานครประจำาปแีละ

ขอจัดสรรงบประมาณรายปี

สยป.



179บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๗.๒.๓.๒ ๑.	โครงการเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจด้านการจัดทำาและบริหารแผน

สำาหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

และผู้รับผิดชอบกำากับดูแล/จัดทำา

แผนของหน่วยงาน

สยป.

๒.	โครงการเสริมสร้างความรู้สำาหรับ 

ผู้รับผิดชอบกำากับดูแลการจัดทำาแผน 

ของหน่วยงานด้านการวางแผนพัฒนา 

เขตสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

สยป.

๗.๒.๓.๓ โครงการประสานความร่วมมือใน

การปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์ของ

กรุงเทพมหานคร	(จัดประชุมแนวดิ่ง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของ

กรุงเทพมหานครทุก	๓	เดือน)

สยป.



180 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๗.๒.๔.๑ ๑.	ปรับโครงสร้างสำานักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

สยป.

๒.	สร้างยุทธศาสตร์การปฏิบัติ

งานเชิงรุก

สยป.

เป้าประสงค์ (Objective)	๗.๒.๕	มีการประเมินผลแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	ที่มีมาตรฐานรายงานต่อสภา

กรุงเทพมหานครและประชาชน

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๗.๒.๕.๑ โครงการจัดทำาระบบประเมินผลของ

กรุงเทพมหานคร

สยป.

๗.๒.๕.๒ โครงการจัดทำาฐานขอ้มลูรายดา้นเพือ่

การประเมินผล

สยป.

๗.๒.๕.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด

ทำารายงานการปฏิบัติราชการของ

กรุงเทพมหานคร

สยป.



181บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๗.๒.๕.๕ โครงการประเมินผลโครงการขนาดใหญ่ สยป.

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ (Objective)	 ๗.๓.๑	 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	 

ยกระดบัมาตรฐานวชิาชพีและคณุภาพการใหบ้รกิารในแตล่ะสายงาน

ให้สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๗.๓.๑.๑ ๑.	โครงการศึกษาทบทวนและ

ปรับปรุงสมรรถนะหลัก

สกก.

๒.	โครงการศึกษาทบทวนและ

ปรับปรุงสมรรถนะประจำาสายงาน	

(ครบทุกสายงาน)

สกก.

๓.	โครงการพัฒนาบุคลากรตาม

สมรรถนะหลักและสมรรถนะ

ประจำากลุ่มงานตามความจำาเป็น

และเหมาะสม

สกก.



182 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๗.๓.๑.๒ ๑.	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

แก่ผู้นำาทุกระดับเกี่ยวกับแผนวิสัย

ทัศน์	๒๐	ปีของกรุงเทพมหานคร

สนป.(สพข.)

๒.	โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้นำา

การเปลี่ยนแปลงสู่มหานครแห่ง

เอเชีย

สนป.(สพข.)

๓.	โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร 

นำาร่องเพ่ือพัฒนาผู้นำาการเปล่ียนแปลง 

สู่มหานครแห่งเอเชีย

สนป.(สพข.)

๗.๓.๑.๔ ๑.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้

ของบุคลากรในด้านภาษาและ

วัฒนธรรมต่างประเทศ

สนป.(สพข.)

๒.	โครงการอบรมหลักสูตรการ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการ	 

(แก่บุคลากรในสายงานที่ต้องให้

บริการประชาชนโดยตรง)

สนป.(สพข.)



183บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๓.	โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ

ให้มีทักษะด้านการศึกษาวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ให้บริการ

สนป.(สพข.)

๔.	โครงการศึกษาวิเคราะห์ความ

ต้องการในการรับบริการจากผู้รับ

บริการที่มีความหลากหลาย

สนป.(สพข.)

๕.	โครงการจัดทำาสื่อสารสนเทศ 

ในการให้บริการเป็นภาษาต่างประเทศ

สนป.(สพข.)

๖.	โครงการจัดทำาผลงานวิจัยของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

งานหรือการพัฒนาคุณภาพการให้

บริการ	(ไม่น้อยกว่าสำานัก/หน่วย

งานละ	๑	เล่ม	ต่อปี)

สนป.(สพข.)

๗.๓.๑.๕ ๑.	โครงการเชื ่อมโยงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อ

สร้างคลังความรู้ของบุคลากร

กรุงเทพมหานครให้ครบทุกหน่วย

งานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

สนป.(สพข.)



รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๒.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อรวบรวมและจัดทำาคลังความรู้

ประจำาหน่วยงานนำาร่อง

สนป.(สพข.)

เป้าประสงค์ (Objective)	๗.๓.๒	ยกระดับคุณธรรมและจริยธรรม

ของบุคลากร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๗.๓.๒.๑ ๑.	โครงการจัดทำามาตรฐาน

จริยธรรม	ข้อบังคับ	จรรยา	

และวินัยข้าราชการของบุคลากร

กรุงเทพมหานคร

สกก.

๒.	โครงการจัดทำาหลักเกณฑ์

แนวทางการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณใน

แต่ละวิชาชีพ

สกก.

184 แผนบริหาร กทม. ๕๖๖๐



185บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๓.	โครงการศึกษาวิจัยจัดทำาตัว

ชี้วัดพฤติกรรมตามมาตรฐาน

จริยธรรมข้อบังคับจรรยาและ

วินัยข้าราชการของบุคลากร

กรุงเทพมหานคร

สกก.

๗.๓.๒.๒ ๑.	โครงการวิเคราะห์ทบทวน 

กฎระเบียบเพื่อลดช่องโหว่ในการ 

กระทำาผิดกฎหมาย

สกก.

๒.	จัดทำาแผนความเสี่ยงและ

มาตรการควบคุมภายใน 

เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

สกก.

๓.	โครงการศึกษาวิจัยแนวทาง

การลดการกระทำาผิดวินัยของ

บุคลากร

สกก.

๗.๓.๒.๓ ๑.	โครงการอบรมหลักสูตรการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร

สกก.



186 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๒.	โครงการมหกรรมยกย่อง 

เชิดชูผู้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม 

จริยธรรมและถ่ายทอดประสบการณ์ 

การเป็นข้าราชการ/บุคลากรที่ดี	

(ทั้งในระดับสำานักและสำานักงาน

เขต)

สกก.



187บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๗.๓.๓.๑ ๑.	โครงการวิเคราะห์อัตรากำาลัง

คนในระยะ	๒๐	ปี

สกก.

๒.	โครงการทบทวนวิเคราะห์

กระบวนงานทุกกระบวนงาน		

เพื่อพิจารณาปรับลดกระบวน

งานหรือลดคนในกระบวนงานที่					

ไม่จำาเป็น

สกก.

๗.๓.๓.๒ ๑.	โครงการจัดทำาเส้นทางความ

ก้าวหน้าในอาชีพของสายงานหลัก

สกก.

๒.	โครงการจัดทำาเส้นทางความ

ก้าวหน้าในอาชีพของทุกสายงาน

สกก.

๗.๓.๓.๓ ๑.	โครงการจัดทำากรอบมาตรฐาน 

ความสำาเร็จด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของ

กรุงเทพมหานคร	(BMA	-	HR	

-	Scorecard)

สกก.



188 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๒.	โครงการจัดทำาคู่มือกรอบ

มาตรฐานความสำาเร็จด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

สกก.

๓.	โครงการวิเคราะห์ตำาแหน่ง

สำาคัญที่มีแนวโน้มขาดแคลน

บุคลากรในอนาคต

สกก.

๔.	โครงการศึกษาวิจัยเพื่อ

พัฒนาแนวทางการขยายอายุ

เกษียณและการวางแผนทดแทน

ตำาแหน่ง	(Succession	Plan)

สกก.

๕.	โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูล

สารสนเทศด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล	(Human	 

Resource	Information	 

System)	กับทุกสำานัก/หน่วย

งานในกรุงเทพมหานคร

สกก.



189บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๖.	โครงการวางระบบการนำาเข้า

ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล

สกก.

๗.	โครงการจัดทำามาตรฐาน

วิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน	HR

สกก.

๗.๓.๓.๔ ๑.	กำาหนดแนวทางการสรรหา

และคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง

สกก.

๒.	โครงการศึกษาวิจัยจัดทำาช่องทาง 

ความก้าวหน้าในอาชีพสำาหรับ	 

ผู้มีศักยภาพสูง

สกก.



190 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๔	 ส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะ

และสร้างความผาสุกของบุคลากร					

 

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

๗.๓.๔.๑ ๑.	โครงการกำาหนดมาตรฐาน

สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการ

ทำางานของกรุงเทพมหานคร	(เช่น

ขนาดพื้นที่ค่าของแสงสว่าง	เสียง

และคุณภาพอากาศ)

สกก.

๒.	โครงการปรับปรุงและจัดสภาพ

แวดล้อมการทำางานให้เหมาะสม

และสร้างบรรยากาศท่ีดี	ในท่ีทำางาน

สกก.

๗.๓.๔.๒ โครงการศึกษารูปแบบการเวลา

การทำางานแบบยืดหยุ่น

สกก.

๗.๓.๔.๓ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเทียบเคียง 

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

เกื้อกูลของบุคลากร

กรุงเทพมหานครกับองค์การ 

ชั้นนำาและตลาดแรงงาน

สกก.



ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เปา้ประสงค ์(Objective) ๗.๔.๑	กรุงเทพมหานครสามารถรกัษาวนัิย 

ทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๗.๔.๑.๑ ๑.	พัฒนาระบบข้อมูลต้นทุนการจัด
บริการสาธารณะประเภทสำาคัญ

สงม.

๒.	พัฒนาระบบการวางแผนและ 
การจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วม

สงม.

191สรุปสำ หรับผู้บริหาร



192 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๓.	จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน

สนป.(สตน.)

๔.	พัฒนาระบบข้อมูล/ช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลด้านการเงินการคลังและ
การใช้จ่ายงบประมาณสู่สาธารณะ

สงม.

๕.	พัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติใน
การก่อหนี้เพื่อการลงทุน

สงม.

๖.	ประเมินขีดความสามารถในการ
ก่อหนี้ของกรุงเทพมหานคร

สงม.

๗.	พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ		 
กู้เงิน	แหล่งเงินกู้	และการบริหาร
สัญญาเงินกู้

สงม.

๗.๔.๑.๒ ๑.	สำารวจและจัดทำาแผนที่ภาษี สนค.

๒.	จัดทำาแผนพัฒนารายได้ของ
กรุงเทพมหานคร

สนค.

๓.	พัฒนาระบบข้อมูลลูกหนี้ภาษี 
ท้องถิ่นและมาตรการเร่งรัด	การจัด
เก็บรายได้/ภาษีท้องถิ่น

สนค.



193บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๔.	พัฒนาระบบข้อมูลผู้รับเหมา/
Contractors

สนค.

๕.	พัฒนารายได้จากแหล่งภาษี/ฐาน
ภาษีประเภทใหม่

สนค.

๖.	พัฒนาแผนการลงทุน/การร่วมทุน
และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน 
ของ	กทม.

สนค.

๗.	พัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจการ
คลังในระดับ	กทม.

สนค.

๘.	ผลักดันการใช้มาตรการทางภาษี 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ตามเป้าหมายมหานครปลอดภัยและ
มหานครกะทัดรัด	อาทิ	ภาษี 
สิ่งแวดล้อม	ค่าธรรมเนียมการบำาบัด
นำ้าเสีย	ภาษีเพื่อการปลูกสร้างที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

สนค.



194 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

เป้าประสงค์ (Objective)	๗.๔.๒	กรุงเทพมหานครสามารถบริหาร 

งบประมาณรายรับ	-	รายจ่ายและการบริหารการเงินการบัญชีแบบ 

องค์รวม	(Comprehensive	Revenue,	Spending	and	Financial	

Management)	และพัฒนาตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 

และการงบประมาณในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๗.๔.๒.๑ ๑.	จัดทำากรอบวินัยทางการเงินการ

คลังของ	กทม.

สนค.

๒.	จัดทำาแผนการเงินการคลังเพื่อการ

ลงทุนในระยะยาว	(Fiscal	Plan)

สนค.

๓.	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ 

การบริหารงบประมาณและการเงิน 

การบัญชีตามมาตรฐานที่ยอมรับ

สนค.

๔.	ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ	 

การจัดซื้อจัดจ้างและระบบการบริหาร

พัสดุของหน่วยเบิกจ่าย

สนค.

๕.	ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัด

ซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน

สงม.



195บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๖.	จัดทำาแผนงบประมาณแบบองค์รวม	

(รายรับ	-	รายจ่ายท่ีมองไม่เห็น)	

สงม.

๗.๔.๒.๒ ๑.	จัดทำาแผนบริหารความเสี่ยง

ทางการเงินการคลัง	

สนค.

๒.	รวบรวมข้อมูลรายรับรายจ่ายนอก

ระบบงบประมาณ

สงม.

๓.	รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับภาระหน้ีสิน/ 

ภาระผูกพันของกรุงเทพมหานคร	

สงม.

๔.	จัดทำาแผนและพัฒนามาตรฐานการ

ตรวจสอบและการควบคุมภายใน	

สนป.

(สตน.)

๕.	ตรวจสอบและปรับปรุงระบบการ

บันทึกบัญชี	การปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทางการบัญชี	และการรายงานข้อมูล

ทางการเงินการบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย

สนค.



196 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๖.	ปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูล

ทางการเงินการคลัง	การบัญชี	และ

งบประมาณเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

ลงทุน/การก่อหนี้

สงม.

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๔.๓	กรุงเทพมหานครสามารถขับเคล่ือน 

การพัฒนาเมืองด้วยการบริหารการเงิน		การคลัง	และการงบ

ประมาณในเชิงรุก

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๗.๔.๓.๑		 ๑.	การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ 

ในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ	

กทม.

สนค.

๒.	ตรวจสอบและปรับปรุงระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างและระบบการบริหาร

พัสดุของหน่วยเบิกจ่าย

สงม.



197บทสรุปสำ หรับผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๗.๔.๓.๒ จัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือศึกษาแนวทาง 

การปรับปรุงส่วนแบ่งภาษีจัดสรรจาก

รัฐบาล

สนค.

๗.๔.๓.๓ ๑.	ปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือสนับสนุน 

การตัดสินใจทางการเงินการคลังของ	

กทม.

สนค.	สงม.

๒.	จัดทำาแผนการระดมทุนจากตลาด

เงินตลาดทุน

สนค.

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เปา้ประสงค ์(Objective)	๗.๕.๑	พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศสำาหรบั

ให้บริการประชาชน

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๗.๕.๑.๑ ๑.	Smart	Traffic	Management สยป.

๒.	ระบบ	Cloud	เพื่อการศึกษา สยป.



198 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พัฒนา	IT	สำาหรับผู้สูงอายุและ	ผู้พิการ สยป.

๗.๕.๑.๒ ๑.	โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย สยป.

๒.	โครงการพัฒนาระบบ	BMA	 

Private	Cloud	Computing

สยป.

๓.	โครงการ	One	Smart	Card	

System	for	Every	Service

สยป.

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๕.๒	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร

รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๗.๕.๒.๑ โครงการพัฒนาระบบคลั งข้ อมู ล

กรุงเทพมหานคร

สยป.

๗.๕.๒.๒ ๑.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

สนับสนุนผู้บริหาร

สยป.

๒.	โครงการพฒันาระบบ	BMA	Private	

Cloud	Computing

สยป.
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รหัสกลยุทธ์

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๓.	โครงการ	One	Smart	Card	System	

for	Every	Service

สยป.

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๕.๓	เพิ่มศักยภาพของบุคลากร	กทม.	

ด้านการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสกลยุทธ์	

ตามแผนฯ

๒๐	ปี

มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

๗.๕.๓.๑ ๑.	โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

สยป.

๒.	โครงการอบรมความรู้กฎหมาย

พ.ร.บ.	คอมพิวเตอร์

สยป.

๗.๕.๓.๒ โครงการปรับแก้ระเบียบกฎขั้นตอน

ในการปฏิบัติงาน	และปรับองค์กร

เพื่อรองรับการประยุกต์ใช้ไอซีที

สยป.
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	 การนำาภารกจิประจำาของหนว่ยงานในสงักดักรงุเทพมหานคร

ไปสูก่ารปฏบิตั	ิ(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐)	เชน่	การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

ของประชาชน	การทะเบียนตามที่กฎหมายกำาหนด	การป้องกันและ

บรรเทา	 สาธารณภัย	 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรยีบรอ้ยของบา้นเมือง	การผงัเมือง	การจัดใหม้แีละบำารงุรกัษาทางบก	 

ทางนำ้าและทางระบายนำ้า	การวิศวกรรมจราจรการขนส่ง	การจัดให้

มีและควบคุมตลาด	ท่าเทียบเรือท่าข้ามและที่จอดรถ	การดูแลรักษา

ที่สาธารณะ	การควบคุมอาคาร	การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและ

จดัการเก่ียวกับทีอ่ยูอ่าศยั	การจดัใหม้แีละบำารงุรกัษาสถานทีพ่กัผอ่น

หย่อนใจ	การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	การสาธารณูปโภคการ

สาธารณสขุ	การอนามยัครอบครวัและการรกัษาพยาบาล	การจดัใหม้ี

และควบคมุสสุานและฌาปนสถาน	การควบคมุการเลีย้งสตัว	์การจดัให้

มแีละควบคมุการฆา่สตัว	์การควบคมุความปลอดภัยความเป็นระเบยีบ

๓.๓
การนำ ภารกิจประจำ 

ของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
ไปสู่การปฏิบัติ
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เรียบร้อย	และการอนามัยในโรงมหรสพ	และสาธารณสถานอื่น	ๆ	 

การจัดการศึกษาการสาธารณูปการ	 การสังคมสงเคราะห์	 การส่ง

เสริมการกีฬา	 การส่งเสริมการประกอบอาชีพ	 การพาณิชย์ของ

กรุงเทพมหานคร	 การจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง	 การส่ง

เสริมการท่องเที่ยว	การบำารุงรักษาศิลปะ	จารีตประเพณีภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น	และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น	การส่งเสริมประชาธิปไตย	

ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม

ของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน่	การกำาจัดมลูฝอย	สิง่ปฏกิลู	และนำา้เสยี	 

การจัดการ	การบำารุงรักษา	และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ท่ีดิน	ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	การรกัษาพยาบาล	การปอ้งกนัและควบคมุ

โรคติดต่อ	

	 ทั้งนี้	 แต่ละหน่วยงานจะแสดงแผนการดำาเนินภารกิจประจำา

ของแต่ละปีไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำาปีของหน่วยงาน
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เอื้อเฟอภาพปกโดย  อาจารย์ สุเทพ จ้อยศรีเกตุ

สำ นักยุทธศาสตร์และประเมินผล
กรุงเทพมหานคร


