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คำนำ 

แผนปฏิบ ัต ิราชการของกร ุงเทพมหานคร เป ็นแผนที ่ม ีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก  
ในการแสดงทิศทางเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครในแต่ละปี เนื่องจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี จะเป็นแผน 
ที่ถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนา จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี มาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในแต่ละปี  
เป็นการถ่ายทอดผ่านเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ  และโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครจะมาร่วมกันกำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร  

โดยกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  ประจำปี พ.ศ. 2567 นั้น  ได้รับความร่วมมือ 
จากผู้แทนทุกหน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งช่วยกันระดมความคิดเห็นร่วมกันจัดทำเป้าหมาย 
การพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ  แผนปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3  (พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570)  แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  นโยบายสำคัญ
ของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  เพ่ือผลักดันกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน 
ยิ่งไปกว่านั้น ในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ยังเปิดโอกาสให้ภาคราชการ
ที่เป็นหน่วยงานในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ หน่วยงานภายนอกซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการ
ข ับเคล ื ่อนภารก ิจของกร ุงเทพมหานคร ภาคประชาชนซ ึ ่ งเป ็นผ ู ้ท ี ่จะได ้ร ับผลจากการ ดำเน ินการตามแผน  
และภาควิชาการซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเมือง
ร่วมกับกรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2567 จะเป็นแผนที่กำหนดเป้าหมายสำคัญ  
ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร  และบรรจุโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้เป้าหมายบรรลุผลสำเร็จ  
โดยหน่วยงานจัดทำโครงการที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ได้รับความเห็นชอบจาก  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือบรรจุเป็นโครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 โดยให้ความสำคัญกับโครงการที่มีลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมายร่วมกัน  
มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกันลดความซ้ำซ้อนของงบประมาณ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะให้
ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการดังกล่าว  และทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจะนำ
โครงการสำคัญในส่วนที่เกี ่ยวข้อง  และนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานครไปเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน  ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
 
 
       สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
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คำนำ   (ก) 
สารบัญ  (ข) 
ดัชนีนโยบาย   (จ) 
ส่วนที่ 1 แผนที่ความเชื่อมโยง SDGs ยุทธศาสตร์ชาติ  (ฏ) 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
กับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส่วนที่ 2 ตารางสรุปจำนวนตัวชี้วัด โครงการยุทธศาสตร์ และงบประมาณ  (ฐ) 
เพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 3 แผนงานการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวกิฤตการณ์ 1 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 4 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.2 ปลอดอุบัติเหตุ 9 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.3 ปลอดภัยพิบัติ 14 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.4 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง 30 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี 33 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 48 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทกุคน 72 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาส 
 ให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 75 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ 81 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม 

 ได้ตามศักยภาพ 85 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 89 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.5 เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม 98 

สารบัญ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะ 
แบบบูรณาการ 101 
 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.1 เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมี 

                           ระเบียบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินและ            
                           ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 104 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.2 กรุงเทพมหานครมีชุมชนเมืองเป็น 
                           ระบบตามลำดับความสำคัญและ 
                           ศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่าย 
                           เช่ือมโยงกันอย่างมีระบบ 110 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.3 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบ 
                           การจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน 113 

 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.4 กรุงเทพมหานครมีระบบขนส่งมวลชน 
                           ทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจร 
                           คล่องตัวและมีทางเลือก 116 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 134 
 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.1 มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 136 
 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.2 พลเมืองขับเคลื่อนมหานคร 139 
 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.3 การกระจายอำนาจ 142 
 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.4 เมืองสีขาว 145 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 149 
 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและ 

                           การลงทุน 151 
 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6.2 เมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับโลก 158 
 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6.3 เมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการ 163 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร 166 
 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.1 กฎหมาย 168 
 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.2 การบริหารและประเมินผลแผน 171 
 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 174 
 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ 178 
 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 183 

ส่วนที่ 4 แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจำปี พ.ศ. 2567 190 

ภาคผนวก - การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการกำหนดนโยบาย 
  การพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 192 

 - ความเช่ือมโยง 216 นโยบาย และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
  ระยะ 20 ปี (2561 – 2580) ฉบับปรับปรุง 195 
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(จ) 

ดัชนีนโยบาย 

รหัส
นโยบาย 

นโยบาย 

P001 กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 
P002 กรุงเทพฯพ้ืนที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สต รีทโชว์) 
P003 เพ่ิมรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว 
P004 พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพ้ืนที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map) 
P005 ทบทวน BRT เพ่ือพิจารณาการดำเนินโครงการ 
P006 ท่าเรือเข้าสะดวก ออกสบาย เชื่อมต่อปลอดภัย 
P007 พิจารณาเดินเรือ เพ่ิมตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทาง 
P008 รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด 
P009 หน่วยงาน กทม.เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศ 
P010 จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM2.5 
P011 ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน 
P012 ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ  
P013 สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า 
P014 สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพ่ือการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย 
P015 นำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย 
P016 ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้าย 
P017 จัดตั้ง Command Center บริหารจราจรร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
P018 ให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลก  
P019 บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพ่ือบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจร 
P020 พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม. 
P021 เทศกิจผู้ช่วยจราจร 
P022 ลดรถ ลดติด ด้วยจอดแล้วจร 
P023 เสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หาความเป็นไปได้เพ่ิมสะพานใหม่ 
P024 รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด 
P025 ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในโครงการของ กทม. 
P026 กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. 
P027 ทุกถนน ซอย มีทางเดิน-ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย ลดการใช้รถ 
P028 เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ  
P029 อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรบัคนกรุงเทพฯ 
P030 ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economy 
P031 สร้างซ่อมดี เพ่ือทางเท้าคุณภาพและคงทน  
P032 ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุด 
P033 ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้า 
P034 ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone 
P035 นำร่อง covered walkway หลังคาทางเดินกันเปียกกันร้อนในจุดเชื่อมต่อ 



(ฉ) 

รหัส
นโยบาย 

นโยบาย 

P036 ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ 
P037 ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอ 
P038 ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 
P039 สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพ้ืนที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า 
P040 ทำฐานข้อมูลผู้ค้าแผงลอยพร้อมติดตามการดำเนินการ 
P041 เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย 
P042 หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพ้ืนที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร 

(hawker center) 
P043 ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผอ.เขต และผู้ว่าฯ กทม. 
P044 สร้างการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม.และประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขต 
P045 พัฒนาแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย 
P046 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting) 
P047 สภาเมืองคนรุ่นใหม่  
P048 พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับ

พ้ืนที่ปิด 
P049 ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพ้ืนที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 
P050 พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM2.5 
P051 เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok)  
P052 พัฒนาแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin) เพ่ือใช้วางแผนและแก้ปัญหาเมือง 
P053 เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กทม.และกรุงเทพธนาคม 
P054 วิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหา 
P055 เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กทม. 
P056 ลดเสี่ยงโกงผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาชน 
P057 รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม.ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์ 
P058 ย้ายระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์ 
P059 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานนำการพัฒนาเมือง 
P060 วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพ้ืนที่ชานเมือง 
P061 ปรับปรุงข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัย 
P062 ส่งเสริมแนวคิดการจัดรูปที่ดินในบริเวณท่ีเหมาะสม 
P063 เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพ่ิม 
P064 โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมื้อเช้าและม้ือกลางวัน 
P065 After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียน 
P066 เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พ้ืนที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน 
P067 ยกระดับห้องแล็บคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอ 
P068 พัฒนาฟรี Wi-Fi ทุกโรงเรียน รองรับการสอนผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และการสืบค้นข้อมูล 
P069 ร่วมกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนใช้ โดยเฉพาะในช่วงการ study from home 



(ช) 

รหัส
นโยบาย 

นโยบาย 

P070 คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี 
P071 เพ่ิมสวัสดิการครูให้เหมาะสม 
P072 เพ่ิมครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยครู สำหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษา เทคโนโลยี 
P073 ปรับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับการสอน ลดภาระการทำเอกสาร 
P074 Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กับคุณครู 
P075 ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว 
P076 ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก 
P077 กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา 
P078 ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 
P079 พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่าน 
P080 เพ่ิมประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น 
P081 จัดหายานพาหนะเพ่ือดับเพลิงในที่คับแคบ 
P082 พัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณภัย  
P083 พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลแบบก่อสร้างและแปลนอาคารสนับสนุนการเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพ 
P084 ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 
P085 ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุก  
P086 ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย 
P087 ซ้อมการเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ 
P088 ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร 
P089 ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามท้ังกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 
P090 ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด 
P091 ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรอง 
P092 พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก 
P093 กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
P094 รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม 
P095 พัฒนาโรงเรียน 3 ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการทำงาน  
P096 สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียน 
P097 โรงเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย open data 
P098 พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิด 'โรงเรียนแห่งการเรียนรู้' (Learning School) 
P099 พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน 
P100 ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 
P101 ส่งเสริมหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0-8 ปี 
P102 จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต 
P103 พัฒนาห้องสมุดและห้องการเรียนรู้เคลื่อนที่ 
P104 สายสื่อสารลงดินไม่ซ้ำซ้อน สะท้อนต้นทุน ไม่กระทบประชาชน 
P105 จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่ง 
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P106 แจ้งปัญหาวินฯ ผ่านแพลตฟอร์มฟองดูว์ 
P107 โปร่งใส ไม่ส่วย 
P108 สวน 15 นาที ทั่วกรุง 
P109 สนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว 
P110 เพ่ิมเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ิมการเข้าถึงสวนและพ้ืนที่สาธารณะ 
P111 จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting) 
P112 พิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกาย ในสวน กทม.ได้ 
P113 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพ่ือประโยชน์คนกรุงเทพฯ  
P114 พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่ 
P115 ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน 
P116 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ 
P117 ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
P118 กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด  
P119 ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่ 
P120 เพ่ิมฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space 
P121 จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม. (กรอ. กทม.) 
P122 ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน 
P123 ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯ 
P124 ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต 
P125 จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพ้ืนที่ศิลปะ 
P126 เปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพ้ืนที่สร้างสรรค์ 
P127 แพลตฟอร์มรวบรวมพ้ืนที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ 
P128 วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุง 
P129 ขยายโอกาส ขยายช่องทาง ให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok) 
P130 พ้ืนที่สาธารณะเอนกประสงค์ทั่วกรุง 
P131 งานศิลป์จากหอศิลป์กรุงเทพฯ สู่พื้นที่สาธารณะทั่วกรุง 
P132 ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging) 
P133 คลังปัญญาผู้สูงอายุ 
P134 สายด่วน 1555 รองรับการใช้งานภาษามือ 
P135 ขยายขีดความสามารถของโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ให้สามารถดูแลและฝึกทักษะคนพิการได้ 
P136 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต 
P137 ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิต 
P138 จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ 
P139 เปิดบ้านอุ่นใจ ที่ปลอดภัยของคนไร้บ้าน 
P140 รักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐานให้คนไร้บ้าน ผ่านการตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการ 
P141 จัดระบบความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพ 
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P142 ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความม่ันคง 
P143 จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock) 
P144 จัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมือง 
P145 สร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจร 
P146 สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง  
P147 มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้า  
P148 พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม 
P149 รถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เข้าถึงบ้าน 
P150 ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง 
P151 สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดบ้านมั่นคง 
P152 ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา เพ่ิมเวลา เพ่ิมทรัพยากร 
P153 ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ 
P154 หมอถึงบ้าน ผ่าน Telemedicine 
P155 Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชน 
P156 เร่งรัดผลักดันการก่อสร้าง และศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ครอบคลุม 
P157 คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero) 
P158 สะพานลอยปลอดภัย มั่งคงแข็งแรง 
P159 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลักดัน Hi-Tech และ Hi-Touch 
P160 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
P161 ส่งขยะคืนสู่ระบบ 
P162 เพ่ิมสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะ 
P163 ห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator) 
P164 กำหนดหน้าที ่และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัด 
P165 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต 
P166 ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 
P167 แก้ปัญหาพ้ืนที่ต่ำ 50 เขต 
P168 ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม. 
P169 กวดขันจับ/ปรับ การทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจัง 
P170 ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment) 
P171 มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง 
P172 เพ่ิมการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู  
P173 ถอดบทเรียนโควิด-19 ไม่ผิดพลาดซ้ำสอง 
P174 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ 
P175 การรักษาและส่งตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อ ด้วยการบูรณาการข้อมูล 
P176 เพ่ิมจำนวน Excellent Center และยกระดับศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง 
P177 เพ่ิมแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯ 



(ญ) 

รหัส
นโยบาย 

นโยบาย 

P178 ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ฟันหลอคันก้ันน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลัก  
P179 ทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
P180 BBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี 
P181 พัฒนาโอกาสและศักยภาพในตลาด กทม. 
P182 ใบอนุญาตตามประเภทกิจกรรม Function-based License 
P183 เปิดข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพฯ ให้เป็นสาธารณะ 
P184 น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุง 
P185 สร้างลิฟต์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2 ฝั่งถนนครบทุกสถานี 
P186 กำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพ่ือการจราจรที่คล่องตัว 
P187 ปรับเงื่อนไขทุนเอราวัณ เพ่ิมโอกาสสร้างครู กทม. 
P188 ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชน  
P189 พิจารณาเพ่ิมศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพ่ิมกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ 
P190 เซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกุญแจ 
P191 ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม 
P192 ทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ำท่วม 
P193 แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำ 
P194 ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพ้ืนที่สาธารณะ 
P195 ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพ่ิมความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมล์สายรอง 
P196 พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง 
P197 นำร่องผ้าอนามัยฟรี 
P198 นำร่องสร้างห้องปั๊มนม-ให้นมในสถานที่ของกทม. 
P199 วิชาชีพเลือกเสรีสำหรับนักเรียน 
P200 หลักสูตรการเรียนรวม คือการศึกษาสำหรับทุกคน 
P201 กทม. สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่า 
P202 สนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพฯ 
P203 ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน 
P204 แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน 
P205 เพ่ิมเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี 
P206 ตลาด กทม.ออนไลน์ 
P207 สร้างย่านจักรยาน เดินทางได้ทั่วด้วยการปั่น (Bicycle Corridor) 
P208 เด็ก กทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น 
P209 ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า 
P210 ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม. 
P211 ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพ่ือจัดสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานดูแลประชาชน 
P212 สนับสนุนรถรับส่งคนพิการ 
P213 ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 



(ฎ) 

รหัส
นโยบาย 

นโยบาย 

P214 บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม. 
P215 ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ของ กทม.ตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal Design) 
P216 ผู้ว่าฯ สัญจรประจำเขต 
P217 ดูแลนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษา และป้องกันกลุ่มเสี่ยงหลุดออกจากระบบ 

หมายเหตุ : P หมายถึง Policy (นโยบาย) 
ที่มา : ระบบตามติดนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565  



 



(ฐ) 
 

ตารางสรุปจำนวนตัวชี้วัด โครงการสำคัญ และงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ย่อย 

จำนวนตัวช้ีวัด โครงการสำคัญ และงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย     
การพัฒนากรุงเทพมหานคร 2567 

Objective 
(ยุทธย่อย) 

KRs 
(ยุทธย่อย) 

KPIs 
(กลยุทธ์) 

จำนวน  
โครงการ/

กิจกรรมสำคัญ 

ผลรวมของ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1           
การสร้างเมืองปลอดภัย         
และหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 1 2 6 17 1,040.048 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.2 ปลอดอุบัติเหตุ 1 3 10 19 328.996 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.3 ปลอดภัยพิบัติ 1 3 16 114 11,143.00 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.4 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง 1 1 3 5 92.468 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี  2 5 26 76 4,518.703 

ผลรวมยุทธศาสตร์ 6 14 61 231 17,123.215 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 3 27 103 18,644.040 

ผลรวมยุทธศาสตร์ 1 3 27 103 18,644.040 
ยุทธศาสตร์ที่ 3           
การลดความเหลื่อมล้ำ  
ด้วยการบริหารเมือง
รูปแบบอารยะสำหรับทุกคน 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาส
ให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 

1 4 13 22 143.537 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ 2 5 13 11 58.093 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัย         
ที่เหมาะสมได้ตามศักยภาพ 

1 3 11 6 0.714 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 7 34 41 965.265 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.5 เมืองพหุวัฒนธรรม 1 2 5 7 15.977 

ผลรวมยุทธศาสตร์ 6 21 76 87 1,183.586 
 

 



(ฑ) 
 

 

ตารางสรุปจำนวนตัวช้ีวัด โครงการสำคัญ และงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ย่อย 

จำนวนตัวช้ีวัด โครงการสำคัญ และงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย     
การพัฒนากรุงเทพมหานคร 2567 

Objective 
(ยุทธย่อย) 

KRs 
(ยุทธย่อย) 

KPIs 
(กลยุทธ์) 

จำนวน  
โครงการ/

กิจกรรมสำคัญ 

ผลรวมของ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4          
การเชื่อมโยงเมืองท่ีมีความ
คล่องตัวและระบบบริการ
สาธารณะแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.1 เมืองกรุงเทพมหานครเติบโต   
อย่างมีระเบียบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 3 8 9 996.194 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.2 กรุงเทพมหานครมีชุมชนเมือง   
เป็นระบบตามลำดับความสำคัญและศักยภาพพ้ืนที่ 
เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ 

1 3 5 3 19.888 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.3 กรุงเทพมหานครเป็นเมือง          
ที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน 

1 2 6 6 2,832.945 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.4 กรุงเทพมหานครมีระบบขนส่ง
มวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว     
และมีทางเลือก 

1 3 12 122 7,124.461 

ผลรวมยุทธศาสตร์ 4 11 31 140 10,973.490 
ยุทธศาสตร์ที่ 5      
ส่งเสริมการสร้างเมือง
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.1 มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 1 2 5 4 29.240 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.2 พลเมืองขับเคลื่อนมหานคร 1 3 7 14 542.408 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.3 การกระจายอำนาจ 1 2 4 5 0.398 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.4 เมืองสีขาว 1 2 6 11 0.048 

ผลรวมยุทธศาสตร์ 4 9 22 34 572.094 



(ฒ) 
 

 

 

ตารางสรุปจำนวนตัวช้ีวัด โครงการสำคัญ และงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ย่อย 

จำนวนตัวช้ีวัด โครงการสำคัญ และงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย     
การพัฒนากรุงเทพมหานคร 2567 

Objective 
(ยุทธย่อย) 

KRs 
(ยุทธย่อย) 

KPIs 
(กลยุทธ์) 

จำนวน  
โครงการ/

กิจกรรมสำคัญ 

ผลรวมของ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6           
การต่อยอดความเป็นเมือง
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6.1  เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ  
และการลงทุน 

1 3 24 29 44.151 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6.2 เมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับโลก 1 1 10 14 27.099 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6.3 เมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการ 1 1 4 1 18.081 

ผลรวมยุทธศาสตร์ 3 5 38 44 89.331 
ยุทธศาสตร์ที่ 7           
การสร้างความเป็นมืออาชีพ
ในการบริหารจัดการมหานคร 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.1 กฎหมาย 1 2 4 2 - 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.2 การบริหารและประเมินผลแผน 1 2 4 4 25.300 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 1 2 12 13 121.885 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ 1 2 18 16 3.507 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 1 2 12 29 530.018 

ผลรวมยุทธศาสตร์ 5 11 50 63 680.710 
รวม 7 ยุทธศาสตร์ 29 74 305 702 49,266.464 

 

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 



ยุทธศาสตรที์� 1
ก า ร ส ร้ า ง เ มื อ ง ป ล อ ด ภั ย
แ ล ะ ห ยุ่ น ตั ว ต่ อ วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์



 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

1 

บทวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตวัต่อวิกฤตการณ์ 
 กรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีการเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมืองสูง มีผู้คนจากหลากหลาย

เชื ้อชาติเดินทางเข้ามาท่องเที ่ยว ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัย ส่งผลให้เกิดปัญหาความปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพย์สิน รวมถึงมีความเสี่ยงต่อภัยการก่อการร้าย ซึ่งเป็นอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในทั่วโลก
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่เพียงส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่มีแผนหรือความสนใจเดินทางมายัง
กรุงเทพมหานคร  

 สำหรับปัญหายาเสพติด จากนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และแนวทางของ
กระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญ
กับการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก 
โดยเฉพาะการเร่งบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพร้อมกับจัดตั ้งศูนย์ฟื ้นฟูสภาพทางสังคม  
เพื่อสงเคราะห์และสนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจน 
การติดตามดูแลช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ และพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการป้องกันให้ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน การเฝ้าระวัง การค้นหา การรักษา 
การให้โอกาส การดูแลและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีข้อสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด โดยบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานให้มีความเข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ย่อมมีส่วนช่วยให้
กรุงเทพมหานครมีบทบาทในการจัดการปัญหายาเสพติดโดยอาศัยพลังจากทุกภาคส่วน 

 กรุงเทพมหานครมีสถิติอุบัติเหตุจราจรสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย โดยมีสาเหตุหลักจาก
การใช้รถใช้ถนนที่ประมาท ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อ่ืน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะกายภาพของ
ถนนที่เสี ่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การลดอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานครจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก  
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการสร้างการรับรู้แก่สังคมเพื่อลดความเสี่ยงและส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการเดินทาง 
นอกจากนี้ ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 - 2570 ได้ให้ความสำคัญกับการลดการเสียชีวิตและ
บาดเจ็บของผู ้ใช้รถใช้ถนน การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ พัฒนาสภาพแวดล้อม  
ที่ปลอดภัยและการเดินทางที่ยั่งยืน เพื่อ“มุ่งสู่การสัญจรทางถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน”  จากประเด็นดังกล่าว
ส่งผลต่อทิศทางการดำเนินการของกรุงเทพมหานครในด้านการลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้กลไกของศูนย์อำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต (ศปถ.เขต) 

 จากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งในต่างประเทศ ประกอบกับโครงข่าย 
การขนส่งมวลชนที่มีการขยายมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งหันไปใช้บริการระบบขนส่ง
มวลชนมากขึ้น ดังนั้น กรุงเทพมหานครต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนถึงมาตรฐานความปลอดภัยของระบบ
ขนส่งมวลชนที่อยู ่ภายใต้การควบคุม โดยมุ ่งลดการขัดข้องของระบบขนส่งมวลชน เพิ ่มคุณภาพของผู ้ขับขี่  
และปรับปรุงลักษณะกายภาพของสถานีขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน 

 การขยายตัวของเมืองโดยขาดการควบคุมส่งผลให้พื้นที่รับน้ำต่าง ๆ  ลดลงเป็นอย่างมาก ประกอบกับ
สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง นำมาสู่การเกิดอุทกภัยและการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ขณะเดียวกัน 
กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเผชิญกับความเสี่ยงใหม่ที่นำไปสู่การเกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูแล้ง ทั้งจากการรุกล้ำของน้ำเค็ม
ที่ส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรมในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียนและทุ่งครุ และปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกนอกคันกั้นน้ำ
พระราชดำริจากการที่น้ำในคลองสายย่อยไหลลงคลองสายหลักทั้งหมด และในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค  
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ครั้งที่ 29 ได้เห็นชอบ “เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG” ซึ่งเป็นการวางรากฐานการขับเคลื่อนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่างครอบคลุม ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio - Circular - Green Economy : BCG Model) สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญ
กับการจัดการความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการสาธารณภัย 
การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ -
กรุงเทพมหานครที่มุ่งเน้นประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม เพื่อลดความเสี่ยงและเพ่ิม  
ขีดความสามารถในการจัดการสาธารณภัยตั้งแต่ระดับเส้นเลือดฝอย  

นอกจากนี้ ประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการจัดการสาธารณภัยตามเป้าหมาย
กรุงเทพฯ ยังสอดคล้องกับประเด็นสำคัญในการรณรงค์เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติสากล ประจำปี 2565 ในการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นเพ่ือลดความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันจากสาธารณภัย
อย่างสมดุล โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงและระบบการเตือนภัยได้อย่างทั่วถึงภายในปี 2573 ซึ่งเป็น  
หนึ่งในประเด็นสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2564 - 2568 (ADDMER Work Program 2021 - 2025) และเป็นหนึ่งในเป้าหมายภายใต้กรอบการดำเนินงานเซนได
เพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573 (Sendai Framework 2015 - 2030)  

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องปรับบทบาทการบริหารจัดการสาธารณภัย
จากเดิมที่เน้นการป้องกันและรับมือกับอุทกภัยและอัคคีภัยมาสู่การลดความเสี่ยงและผลกระทบจากสาธารณภัยเขตเมือง 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็น “มหานครที่หยุ่นตัวต่อสาธารณภัย” 

 กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความเสี่ยงจากความหนาแน่นของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
ที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนความประมาทเลินเล่อของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนมาตรการเพื่อรับมือและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการลดปัจจัยเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่การป้องกัน แก้ไข ตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง ร่วมกับพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมโยง
กับระบบอัจฉริยะ สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก  

 การเคลื่อนย้ายประชากรจากต่างพื้นที่ ความชุกชุมของพาหะนำโรค สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย 
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่ไม่เหมาะสมล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคและภัยสุขภาพในเขตเมือง อาทิ 
โรคติดเชื้อทั้งในมนุษย์และสัตว์ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภาวะความเครียดและซึมเศร้า การจมน้ำในเด็กซึ่งหลายภาคส่วน
ได้ให้ความสำคัญกับการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคและภัยสุขภาพโดยเฉพาะในเขตเมืองอาทิ โครงการสัตว์  
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ควบคู่กับสร้างการรับรู้ด้านสุขภาพของประชาชนภายใต้แคมเปญต่าง ๆ 
เช่น “ลดหวาน ลดโรค” “งดเหล้าเข้าพรรษา” “ลดการสูบบุหรี่ไฟฟ้า” เป็นต้น โดยปี 2567 กรุงเทพมหานคร  
ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกัน ควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคและภัยสุขภาพในเขตเมือง 

 การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ตั ้งแต่ป ี 2563 - 2564  
ซึ่งสถานออกกำลังกาย และสนามกีฬาเป็นสถานที่หนึ่งที่ถูกปิดหรือจำกัดการให้บริการตามมาตรการควบคุม  
การแพร่ระบาดที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดส่งผลให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งหันไปสนใจกิจกรรมอื่น ๆ
ขณะที่อีกส่วนหนึ่งยังคงออกกำลังกายแต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมและได้กลายเป็นความปกติใหม่  
(New Normal) จนกระทั่งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงและถูกประกาศให้เป็น “โรคติดต่อ  
ที่ต้องเฝ้าระวัง” รวมทั้งมีการเปิดสถานที่ต่างๆให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่อีกหนึ ่งปัจจัย 
ที่กรุงเทพมหานครต้องเผชิญคือปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งปกคลุมในช่วงเดือน
พฤศจิกายน - มีนาคม ของทุกปี ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมทางกายและกีฬากลางแจ้งกรุงเทพมหานคร
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จึงต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่สามารถทำได้ในที่อยู่อาศัย รวมถึงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
กีฬาที่ไม่มีการสัมผัสหรือมีจำนวนผู้เล่นไม่มาก 
  จากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขของโลก (Medical and Wellness Hub) เพื่อรองรับการเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกที่ต้องการ 
เข้ามาดูแลรักษาสุขภาพ ควบคู่กับการพักผ่อนหรือทำกิจกรรมต่างๆ และนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมทั้งการพัฒนา
ระบบบริหารสุขภาพ ซึ่งมีส่วนช่วยลดความเหลือมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับ
การยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตวัต่อวิกฤตการณ์ 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน จากเหตุอาชญากรรม 
และยาเสพติด  
(เก็บข้อมูลกระทบเป้า : จำนวนคดี
อาชญากรรมลดลง เทียบ 3 ปีเฉลี่ยก่อน
หน้า) 
 

KR 1 : สร้างความสามารถในการป้องกันอาชญากรรมและ
ยาเสพติด 
(P016, P076, P078) 
(KPI 1.1.1.1 - 1.1.1.4, KPI 1.1.2.1 - 1.1.2.2) 

ร้อยละ 100 สนท.,  
สพส., สนอ. 

สนศ. 
สจส. 
สนย.  
สนข. 

KR 2 : ลดความล่อแหลมของพ้ืนที่เสี่ยงอาชญากรรมและ 
ยาเสพติด 
(P001, P004, P075) 
(KPI 1.1.1.1 - 1.1.1.4) 

50 สำนักงานเขต สนท., สนอ. สจส. 
สนย. 
สนข. 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 1.1.1 เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่ออาชญากรรม 
KPI 1.1.1.1 : สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการประเมินพ้ืนที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม 
 
 

50 สำนักงานเขต สนท.  
(หลัก) 
สนข. 

(สนับสนุน) 

111001 
111002 

KPI 1.1.1.2 : กรุงเทพมหานครมีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง 
 
 

50 สำนักงานเขต สนย.  
(หลัก)  
สนข.  

(สนับสนุน) 

111005 
111006 

111011 - 111017 

KPI 1.1.1.3 : กรุงเทพมหานครปรับปรุงพ้ืนที่เสี่ยงและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย  ร้อยละ 100 ของจำนวนพื้นที่เสี่ยง   สนท.  
(หลัก) 
สนย.  
สจส.  
สนข.  

(สนับสนุน) 

111001 
111005 

KPI 1.1.1.4 : ขอภาพกล้องวงจรปิด CCTV ได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทั่วพื้นที่
กรุงเทพมหานคร  
 
 
 

ภายใน 24 ชั่วโมง สจส. 111003 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 1.1.2 เพิ่มความสามารถในการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมาย (เด็ก เยาวชน แรงงาน และชุมชน) 
KPI 1.1.2.1 : ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
- ชุมชนมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 

ร้อยละ 75 
ร้อยละ 65 

สนอ. สนข. 111004 
111008 

KPI 1.1.2.2 : เด็กและเยาวชนภูมิคุ้มกันต่ำ กลุ่มเสี่ยง และสถานประกอบการได้รับการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  
- สถานประกอบการมีกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

- เด็กและเยาวชนภูมิคุ้มกันต่ำ และกลุ่มเสี่ยงได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

 
 

ร้อยละ 55 
ร้อยละ 90 

 

สนอ. สนข. 111009 
111007 
111010 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

111001 โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพ้ืนที่ ไม่ใช้งบประมาณ สนท. P078 
111002 โครงการสำรวจและประเมินพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ไม่ใช้งบประมาณ สนท. P004 

P078 
111003 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 869.360 สจส. P075 

P076 
111004 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผู้มีปัญหายาเสพติดในชุมชน 3.000 สนอ. - 
111005 โครงการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ไม่ใช้งบประมาณ สนย. P001 

P016 
111006 โครงการพัฒนาซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง 6.740 สนย. P001 
111007 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดแบบครบวงจร 1.781 สนอ. - 
111008 โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 4.842 สนอ. - 
111009 โครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด 2.500 สนอ. - 
111010 โครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย  0.755 สนอ. - 
111011 โครงการงานจัดซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณใต้ทางด่วนพิเศษศรีรัชถนนพระราม 9  

ซอย 37 ถึงถนนศรีนครินทร์ จากถนนศรีนครินทร์ถึงคลองกะจะและถนนพระราม 3 
14.990 

 
สนย. P001 

111012 โครงการงานจัดซ่อมไฟฟ้าเสาสูง HIGH MAST ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  
ตั้งแต่ถนนพระราม 9 ถึงถนนเอกมัย 23 

15.000 
 

สนย. P001 

111013 โครงการงานจัดซ่อมไฟฟ้าปฏิมากรรมถนนสาทรเหนือ พ้ืนที่เขตบางรัก 15.000 สนย. P001 
111014 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนกรุงธนบุรีจากแยกตากสินถึงถนนเจริญนคร 

พ้ืนที่เขตคลองสาน 
20.210 

 
สนย. P001 

111015 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีอยุธยาถึงถนนจตุรทิศ พื้นที่เขตราชเทวี 40.270 สนย. P001 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

111016 ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ (เสาประติมากรรมและเสา High Bay) บริเวณถนนศรีอยุธยา 
ถนนพระราม 5 

30.600 สนย. P001 

111017 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสะพานข้ามแยก จำนวน 8 สะพาน 15.000 สนย. P001 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.2 ปลอดอุบัติเหต ุ

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

ประชาชนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ KR 1 : ระบบขนส่งมวลชนมีมาตรฐานความปลอดภัย 
(P088, P089, P092) 
(KPI 1.2.1.1 - 1.2.1.2, KPI 1.2.2.1, KPI 1.2.3.1) 

ร้อยละ100  
(ทุกระบบในความรับผิดชอบ

ของกรุงเทพมหานคร) 

สจส. - 

KR 2 : กรุงเทพมหานครมีมาตรฐาน Road Safety Index  
(P088, P091) 
(KPI 1.2.4.1 - 1.2.4.2, KPI 1.2.5.1) 

4 ดาว 
(5 ดาว ภายในปี  

พ.ศ. 2569) 

สจส. สนย.  
สนข. 

KR 3 : ส่งเสริมพฤติกรรมเพ่ือความปลอดภัย 
(P090) 
(KPI 1.2.6.1 - 1.2.6.3) 

จำนวนผู้กระทำความผิด
ลดลงร้อยละ 10  

จากปีฐาน  
(ปี พ.ศ. 2565) 

สจส สนศ.  
สนข. 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 1.2.1 ยานพาหนะตัวระบบผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และได้มาตรฐานสากล 
KPI 1.2.1.1 อุบัติเหตุในระบบขนส่งมวลชนทุกชนิด (ราง เรือ BRT รถเมล์)  
(ปีฐาน พ.ศ.2566)  

ลดลงร้อยละ 10 สจส. 112012 - 112014 

KPI 1.2.1.2 : อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจากอุปกรณ์ภายในสถานี (ปีฐาน พ.ศ.2566) ลดลงร้อยละ 10 สจส. 
กลยุทธ์ 1.2.2 ผู้ขับขี่ผ่านการกวดขันโดยมีระบบควบคุมการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
KPI 1.2.2.1 : ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของผู้ขับขี่ (ปีฐาน พ.ศ.2566) ลดลงร้อยละ 10 สจส. 112010 

112011 
112017 

กลยุทธ์ 1.2.3 ปรับปรุงสภาพทางกายภาพเส้นทางการเดินรถทางถนนและเดินเรือภายใต้การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานครที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย 
KPI 1.2.3.1 : สภาพทางกายภาพเส้นทางการเดินรถทางถนนและเดินเรือภายใต้ 
การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานครที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายได้รับการปรับปรุง 

ร้อยละ 60 สจส. 112008 
112009 

กลยุทธ์ 1.2.4 การบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 
KPI 1.2.4.1 : จัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน  จำนวน 1 ฐานข้อมูล สจส. 112001 
KPI 1.2.4.2 : ติดตั้งเทคโนโลยีกวดขันวินัยจรจร บริเวณจุดเสี่ยงที่เป็นทางแยกถนน 
และจุดฝ่าฝืนวินัยจราจร  

ร้อยละ 60 สจส. (หลัก) 
สนท. 
สนข. 

(สนับสนุน) 
 
 
 

112003 
112004 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 1.2.5 การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) 
KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot)  
ได้รับการปรับปรุง 

ร้อยละ 70 สจส. (หลัก)  
สนย. 
สนข. 

(สนับสนุน) 

112002 
112015 

กลยุทธ์ 1.2.6 การส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ถนนเพื่อความปลอดภัย 
KPI 1.2.6.1 : ผู้กระทำความผิดวินัยจราจรลดลงจากปีฐาน (พ.ศ. 2565)  
 
 

ร้อยละ 5 สจส. (หลัก)  
สพส. 
สนศ. 
สนข. 

(สนับสนุน) 

112006 
112007 

KPI 1.2.6.2 : จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจร อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม สจส. (หลัก)  
สนศ. 
สนข. 

(สนับสนุน) 

- 

KPI 1.2.6.3 : การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย บทเรียนจากการประเมินผลความปลอดภัย
ของ ศปถ.กทม. และการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารความปลอดภัย 

อย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อปี สจส. (หลัก)  
สนข.  

(สนับสนุน) 

- 

 

 



 

 12 

 
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

112001 โครงการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร  
(ปี 2567 - 2568 งบประมาณทั้งหมด 39,500,000 บาท) 

2.500 สจส. P004 

112002 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความปลอดภัย
บริเวณสัญญาณไฟจราจรทางคนข้ามชนิดปุ่มกด ระยะที่ 2 

84.132 สจส. P088 

112003 จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บนสะพานข้ามแยก ระยะที่ 1  
(2567 - 2568 งบประมาณทั้งหมด 113,704,000) 

68.109 สจส. P088 

112004 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือตรวจจับการฝ่าฝืน
สัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยก ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ระยะที่ 2 

110.580 สจส. P088 

112005 โครงการศึกษาการจัดลำดับชั้นประเภทโครงข่ายและกำหนดขีดความเร็วจำกัด 9.870 สจส. P091 
112006 โครงการเพิ่มทักษะการขับขี่ปลอดภัยในกลุ่มผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์ 14.500 สจส. P090 
112007 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก (ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ผ่าน Game-Base Learning) 
4.370 สจส. P090 

112008 โครงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยในช่องทางเดินรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) 17.800 สจส. - 
112009 ติดตั้งป้ายไฟสัญญาณเตือนและไฟส่องสว่างเพ่ือความปลอดภัยคลองแสนแสบ 17.135 สจส. P006 
112010 กิจกรรมอบรมพนักงานเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษม  

(โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะที่ 2 ปีพ.ศ. 2566 - 2570  
ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.4 เป้าประสงค์ที่ 4.4.1 กลยทุธ์ 4.4.1.3 งบประมาณทั้งหมด 
140,614,000 บาท) 

งบประมาณ
ตามท่ีหน่วยงาน
ขอจัดสรร 

สจส. - 

112011 กิจกรรมอบรมพนักงานเดินเรือคลองแสนแสบ  
(โครงการโครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ปีพ.ศ. 2563 - 2568 งบประมาณ
ทั้งหมด 140,614,000 บาท) 

งบประมาณ
ตามท่ีหน่วยงาน
ขอจัดสรร 

สจส. - 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

112012 กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาท่าเรือ  
(โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะที่ 2 ปีพ.ศ. 2566 – 2570  
ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.4 เป้าประสงค์ที่ 4.4.1 กลยทุธ์ 4.4.1.3 งบประมาณ
ทั้งหมด 140,614,000 บาท) 

งบประมาณ
ตามท่ีหน่วยงาน
ขอจัดสรร 

สจส. - 

112013 กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาท่าเรือ (โครงการโครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย  
ปี พ.ศ. 2563 - 2568 งบประมาณทั้งหมด 140,614,000 บาท) 

งบประมาณ
ตามท่ีหน่วยงาน
ขอจัดสรร 

สจส. - 

112014 กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาสถานีรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) เส้นสาทร – ราชพฤกษ ์
(ส่วนหนึ่งของบันทึกมอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาสถานีจอดรับส่ง
ผู้โดยสาร) 

งบประมาณ
ตามท่ีหน่วยงาน
ขอจัดสรร 

สจส. - 

112015 กิจกรรมแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) ในพ้ืนที่เขต ไม่ใช้งบประมาณ สนข. - 
112016 กิจกรรมการตรวจสอบสาเหตุการหยุดชะงักในระบบการเดินรถ  

(ดำเนินการโดยผู้ให้บรกิารเดินรถ) 
ไม่ใช้งบประมาณ สจส. - 

112017 กิจกรรมอบรมความปลอดภัยพนักงานเดินรถไฟฟ้า  
(ดำเนินการโดยผู้ให้บรกิารเดินรถ) 

ไม่ใช้งบประมาณ สจส. - 

444061 กิจกรรม สำรวจความจำเป็นในการเพ่ิมท่าเรือในเส้นทางเดินเรือเดิม ได้แก่  
คลองแสนแสบ (ส่วนต่อขยาย) และคลองผดุงกรุงเกษม** 

กิจกรรมเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 

4.4 

สจส. P006 

772002 โครงการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
ปี 2569 – 2573**  
(ปี 2567-2568 งบประมาณทั้งหมด 30,000,000) 

โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 

7.2 

สจส. - 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.3 ปลอดภัยพิบัต ิ

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเขตเมือง
ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพบนฐานความเข้มแข็งของ
ประชาชนและความร่วมมือทุกภาคส่วน 

KR 1 : เพิ่มความสามารถทางกายภาพในการบริหารจัดการ
ภัยที่เก่ียวกับน้ำ (อุทกภัย แล้ง กัดเซาะ) 
(P166, P167, P168, P172, P177, P178, P179, P190, 
P192, P193) 
(KPI 1.3.1.1 - 1.3.1.6) 

ระดับการรับมือกับ 
สาธารณภัย 

ด้านน้ำเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

สนน. สปภ. 
สสล. 
สนข. 

KR 2 : ปรับปรุงและสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน ทรัพยากร 
และระบบข้อมูลแผนที่เพ่ือการบริหารจัดการสาธารณภัย 
(P079, P080, P081, P082, P085, P087, P164) 
(KPI 1.3.2.1 - 1.3.2.5) 

ครอบคลุมทุกประเภท 
สาธารณภัยเขตเมือง 

สปภ. สวพ. สนน. สนย.  
สนอ. สนท. สจส. 
สสล. สกค. สนข. 

KR 3 : สร้างระบบชุมชนจัดการสาธารณภัย (Community 
Based Disaster Risk Management; CBDRM) บนฐาน
ความร่วมมือทุกภาคส่วน 
(P165) 
(KPI 1.3.2.6 - 1.3.2.10) 

ครอบคลุมทุกชุมชน 
(2,017 ชุมชน) 

สปภ. สพส. สนศ. สนน. 
สนย. สจส. สปส. 

สกต. สนข.  
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 1.3.1 การสร้างศักยภาพและความสามารถในการจัดการสาธารณภัยและลดความเสี่ยงอุทกภัย 
KPI 1.3.1.1 : มีและใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำในการวางแผนงบประมาณ 1 ฉบับ สนน. 113036 
KPI 1.3.1.2 : น้ำระบายภายใน 120 นาที (2567) 90 นาที (2570)  ไม่เกิน 120 นาที 

กรณีความเข้มฝนไม่เกิน 100 มม./ชม. 
และนับตั้งแต่ฝนหยุดตก 

สนน. 
(หลัก) 
สนข. 

(สนับสนุน) 

113002 - 113010 
113038 - 113050 

113064 
113067 - 113086 
113088 - 113096 
113099 - 113101 

113106 
113108 - 113114 

KPI 1.3.1.3 : แนวป้องกันน้ำท่วมถาวรเสร็จ  ภายในปี 2567 สนน. 113011 - 113019 
113034 
113035 

KPI 1.3.1.4 : พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติและแนวตลิ่ง   ร้อยละ 100 ของพื้นที่เป้าหมาย สนน. - 
KPI 1.3.1.5 : ความหนาแน่นป่าชายเลน  +50 เมตรทุกปี (2567 - 2570) สสล. 

(หลัก) 
สนข.บางขุนเทียน 

(สนับสนุน) 

- 

KPI 1.3.1.6 : แนวป้องกันการกัดเซาะถาวร 
 

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
 

สนน. 113034 
113035 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 1.3.2 เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย 
KPI 1.3.2.1 : ผู้อำนวยการเขตฝึกใช้แผนเผชิญเหตุ คู่มืออำนวยการสถานการณ์  
และระบบบัญชาการ 

ครบทุก 50 เขต สปภ.  
(หลัก) 
สนข. 

(สนับสนุน) 

113030 

KPI 1.3.2.2 : ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์สมรรถนะทุกคน  ร้อยละ 100 สปภ. - 
KPI 1.3.2.3 : ระบบการตัดสินใจบริหารจัดการสาธารณภัยด้วยแผนที่ความเสี่ยง  
(BKK Risk Map) ทุกประเภทสาธารณภัยเขตเมือง 

ทุกประเภทสาธารณภัยเขตเมือง สปภ. (หลัก) 
สวพ. สนน. 
สนย. สนอ. 
สนท. สจส. 
(สนับสนุน) 

113023 

KPI 1.3.2.4 : ระบบการบริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพยากรฉุกเฉิน  
(Emergency Preparedness Response Inventory : EPRI)   

ทุกประเภทสาธารณภัยเขตเมือง สปภ. (หลัก) 
สนน. สนย. 
สสล. สนข. 
(สนับสนุน) 

113001 
113020-113022 
113024-113026 

KPI 1.3.2.5 : สร้างระบบการประเมินความเสียหายเพื่อการให้ความช่วยเหลือและ
เยียวยา 

ทุกประเภทสาธารณภัยเขตเมือง สปภ.  
(หลัก) 
สกค. 

(สนับสนุน) 
 

113031-113033 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

KPI 1.3.2.6 : ชุดข้อมูลความเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางชุมชน 2,017 ชุมชน ครบทุกชุมชน สปภ. (หลัก) 
สนข. 

(สนับสนุน) 

113027 

KPI 1.3.2.7 : ฝึกซ้อมชุมชนตามแผนเผชิญเหตุชุมชน 2,017 ชุมชน ครบทุกชุมชน สปภ. (หลัก) 
สนข. 

(สนับสนุน) 

113029-113030 

KPI 1.3.2.8 : ระบบการสื่อสารความเสี่ยงและการเตือนภัยเร่งด่วนแก่ภาคประชาชน ทุกประเภทสาธารณภัยเขตเมือง สปภ. (หลัก) 
สพส. สนศ. 
สนย. สจส. 
สปส. สนข. 
(สนับสนุน) 

- 

KPI 1.3.2.9 : ฝึกซ้อมร่วมด้วยระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครที่เก่ียวข้องในงานสาธารณภัย ทุกประเภทสาธารณภัยเขตเมือง สปภ. (หลัก) 
สนข. 

(สนับสนุน) 

113028 

KPI 1.3.2.10 : ความร่วมมือกับภาคส่วนธุรกิจ ประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ
ในกิจกรรมลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัย 

ในประเทศอย่างน้อย 2 เครือข่าย 
ระหว่างประเทศอย่างน้อย 1 เครือข่าย 

สปภ. (หลัก) 
สกต. 
สนข. 

(สนับสนุน) 

- 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

113001 กิจกรรมการพัฒนาบัญชีอุปกรณ์และยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถใช้งานได้แบบออนไลน์ 

ไม่ใช้งบประมาณ สปภ. P079 

113002 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว  
ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง 

318.510 สนน. P166 

113003 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องผลักดันน้ำ ความสามารถผลักดันน้ำไม่น้อยกว่า  
210 ลบ.ม./นาที พร้อมชุดขับเคลื่อน 2 ระบบ และอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง 

178.500 สนน. P166 

113004 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 16 นิ้ว  
ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 28 เครื่อง 

189.000 สนน. P166 

113005 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหารถสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาดความสามารถในการสูบรวม 
ไม่น้อยกว่า 25,000 ลิตร/นาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 คัน 

115.000 สนน. P166 

113006 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER 
ขนาดความสามารถสูบน้ำได้น้อยกว่า 180 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD)  
ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง 

7.000 สนน. P166 

113007 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER 
ขนาดความสามารถสูบน้ำได้น้อยกว่า 60 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD)  
ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 11 เครื่อง 

30.800 สนน. P166 

113008 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER 
ขนาดความสามารถสูบน้ำได้น้อยกว่า 30 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD)  
ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 เครื่อง 
 

29.900 สนน. P166 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

113009 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบหอยโข่ง (FREE STANDING) 
ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7.8 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD)  
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง 

1.900 สนน. P166 

113010 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบหอยโข่ง (FREE STANDING) 
ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4.8 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD)  
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง 

1.700 สนน. P166 

113011 โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนพระราม 3  
ซอย 52 ถึงประตูระบายน้ำลำกระโดงสาธารณะ  
(ต่อเนื่อง ปี 66 - 67 งบรวม 95 ล้านบาท) 

95.000 สนน. P178 

113012 โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือสี่พระยา  
ถนนเจริญกรุง ซอย 30 

11.000 สนน. P178 

113013 โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากคลองโอ่งอ่างถึงตรอกไกร 54.000 สนน. P178 
113014 โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากซอยปานสุข 

ถึงโรงเรียนราชินี 
29.000 สนน. P178 

113015 โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากตลาดยอดพิมาน 
ถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า 

56.000 สนน. P178 

113016 โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนกรุงเกษม 23.000 สนน. P178 
113017 โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากสะพานกรุงธนบุรี 

ถึงสุดซอยสามเสน 11 
56.000 สนน. P178 

113018 โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงปากคลองสามเสน 
ถึงสะพานกรุงธนบุรี 

60.000 สนน. P178 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

113019 โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี 0.450 สนน. P178 
113020 กิจกรรมการสำรวจและจัดทำบัญชียานพาหนะและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการ

ดับเพลิงในที่คับแคบ 
ไม่ใช้งบประมาณ สปภ. P081 

113021 กิจกรรมตรวจสอบจำนวนและตรวจสภาพความพร้อมในการใช้งานของประปาหัวแดง
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ สปภ. P080 

113022 กิจกรรมสำรวจความต้องการติดตั้งประปาหัวแดงเพ่ิมเติม ไม่ใช้งบประมาณ สปภ. P080 
113023 กิจกรรมจัดทำระบบแผนที่ความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ สปภ. P004 
113024 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลความปลอดภัยเพื่อการเข้าปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ 

และวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากสาธารณภัย 
ไม่ใช้งบประมาณ สปภ. P079 

113025 โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 799.500 สปภ. P086 
113026 โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ (ต่อเนื่องปี 67 - 69) 120.000 สปภ. - 
113027 กิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบของ 

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 - 6 (เป้าหมายชุมชนชานเมือง จำนวน 353 แห่ง) 
ไม่ใช้งบประมาณ สปภ. - 

113028 โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับอาสาสมัครชุมชน ไม่ใช้งบประมาณ สปภ. P087 
113029 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสาธารณภัยเขตเมืองให้กับชุมชนทุกประเภทในพ้ืนที่ 

15 เขตแรกท่ีมีความเสี่ยงสูง 
ไม่ใช้งบประมาณ สปภ. P087 

113030 โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2567 ไม่ใช้งบประมาณ สปภ. P087 
113031 กิจกรรมลดและยับยั้งผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน 

เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ 
ไม่ใช้งบประมาณ สปภ.  

สนพ.  
สนอ. 

P085 

113032 กิจกรรมการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและปัญหาเฉพาะหน้า 8.000 สปภ. P085 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

113033 กิจกรรมพัฒนารูปแบบแนวทางหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ไม่ใช้งบประมาณ สปภ. P085 
113034 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง  
(แผนงานบูรณาการ ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 1,520.000 ล้านบาท) 

304.000 สนน. P179 

113035 โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง 
(แผนงานบูรณาการ ต่อเนื่อง ปี 67- 71 งบรวม 75.000 ล้านบาท) 

14.930 สนน. P179 

113036 โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนหลักและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบ
ระบายระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกแนวคันกั้นน้ำพระราชดำริ 

70.000 สนน. - 

113037 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยทางน้ำเบื้องต้น  
(Basic Open Water Driver And Rescue) 

งบประมาณ
ตามท่ีหน่วยงาน

ขอจัดสรร 

สปภ. P082 

113038 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำ 
คลองบางกอกใหญ่  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 451.000 ล้านบาท) 

45.100 สนน. P190 

113039 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองชักพระ 
(ต่อเนื่อง ปี 66-69 งบรวม 650.000 ล้านบาท) 

65.000 สนน. P190 

113040 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำ 
คลองภาษีเจริญ (วัดปากน้ำ)  
(ต่อเนื่อง ปี 66 - 68 งบรวม 150.000 ล้านบาท) 

15.000 สนน. P190 

113041 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง  
(ต่อเนื่อง ปี 66 - 69 งบรวม 650.000 ล้านบาท) 
 

65.000 สนน. P190 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

113042 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองมอญ  
(ต่อเนื่อง ปี 65 - 67 งบรวม 150.000 ล้านบาท) 

15.000 สนน. P190 

113043 โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม โครงการแก้มลิง “คลองมหาชัย-สนามชัย”  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 550.000 ล้านบาท) 

110.000 สนน. P177 

113044 โครงการปรับปรุงแก้มลิงถนนเพชรเกษม บริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์บางแค  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 153.700 ล้านบาท) 

66.480 สนน. P177 

113045 โครงการปรับปรุงแก้มลิงบึงมักกะสัน ส่วนที่ 1  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 580.000 ล้านบาท) 
*แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำและจัดการน้ำเสียบริเวณบึงมักกะสันแนวริมแมน่้ำเจ้าพระยา และคูน้ำริมถนน
วิภาวดีรังสิต (ได้รับความเห็นชอบจาก กนช.) 

232.000 สนน. P177 

113046 โครงการปรับปรุงแก้มลิงบึงมักกะสัน ส่วนที่ 2 (ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 159.000 ล้านบาท) 
*แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำและจัดการน้ำเสียบริเวณบึงมักกะสันแนวริมแมน่้ำเจ้าพระยา และคูน้ำริมถนน
วิภาวดีรังสิต (ได้รับความเห็นชอบจาก กนช.) 

63.600 สนน. P177 

113047 โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำซอยรัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์) ตอนลงคลองลาดพร้าว 61.400 สนน. P167 
113048 โครงการก่อสร้างบ่อหนว่งดินบริเวณลานกีฬาการเคหะแห่งชาติ ซอยประชาสงเคราะห ์32 85.000 สนน. P167 
113049 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ-คลองรางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสร

ทหารบก-รามอินทราและก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทรา ระยะที่ 1 
86.600 สนน. P177 

113050 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ-คลองรางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสร
ทหารบก-รามอินทราและก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทรา ระยะที่ 2  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 310.000 ล้านบาท) 

124.000 สนน. P177 

113051 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ช่วงคลองบางบอนถึงคลองหนองใหญ่  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 370.000 ล้านบาท) 

75.000 สนน. P178 

113052 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางโพธิ์ ช่วงคลองบางมดถึงคลองหัวกระบือ 
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 385.000 ล้านบาท) 

77.000 สนน. P167 
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113053 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางสะแก ช่วงคลองบางมดถึงคลองหัวกระบือ 
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 350.000 ล้านบาท) 

70.000 สนน. P167 

113054 โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ จากบริเวณสะพาน 
ผ่านฟ้าลีลาศถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองตัน  
(ต่อเนื่อง ปี 67-70 งบรวม 564.500 ล้านบาท) 

112.900 สนน. P178 

113055 โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำเสียคลองแสนแสบจากบริเวณ
ประตูระบายน้ำมีนบุรีถึงบริเวณประตูระบายน้ำหนองจอก  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 71 งบรวม 1,799.900 ล้านบาท) 

359.980 สนน. P170 
P178 

113056 โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางไผ่ พร้อมท่อรวบรวมน้ำเสีย จากบริเวณ 
คลองทวีวัตฒนาถึงบริเวณหมู่บ้านสวนสาย 2  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 418.200 ล้านบาท) 

83.640 สนน. P170 
P178 

113057 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) คลองบางไผ่ จากบริเวณคลองพระยา
ราชมนตรี ถึงบริเวณสุดเขต กทม.  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 70 งบรวม 1,028,300 ล้านบาท) 

205.670 สนน. P178 

113058 โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางไผ่ พร้อมท่อรวบรวมน้ำเสีย จากบริเวณ 
คลองทวีวัฒนาถึงบริเวณสุดเขต กทม. (ต่อเนือ่ง ปี 67 - 69 งบรวม 341.600 ลา้นบาท) 

68.320 สนน. P170 
P178 

113059 โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางขี้แก้ง พร้อมท่อรวบรวมน้ำเสีย จากบริเวณ
คลองทวีวัฒนาถึงบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2  
(ต่อเนื่อง ปี 67 – 69 งบรวม 450.300 ล้านบาท) 

90.060 สนน. P170 
P178 

113060 โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางจาก พร้อมท่อรวบรวมน้ำเสีย จากบริเวณ
คลองทวีวัฒนาถึงบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2  
(ต่อเนื่อง ปี 67 – 69  งบรวม 405.800 ล้านบาท) 
 

81.160 สนน. P170 
P178 
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113061 โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญ (ระยะท่ี1)  
จากบริเวณถนนราชพฤกษ์ถึงบริเวณคลองพระยาราชมนตรี  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 643.400 ล้านบาท) 

128.680 สนน. P178 

113062 โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญ (ระยะที่ 2)  
จากบริเวณคลองพระยาราชมนตรีถึงบริเวณซอยเพชรเกษม 63 (วัดทองเนียม)  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 869.200 ล้านบาท) 

173.840 สนน. P178 

113063 โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญ (ระยะที่ 3)  
จากบริเวณวัดทองเนียมถึงบริเวณสุดเขต กทม.  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 800.100 ล้านบาท) 

160.020 สนน. P178 

113064 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่บางขุนเทียนชายทะเล 22 ถึง 26 (ระยะที่ 1) 
คลองบางหญ้า จากบริเวณถนนบางขุนเทียนชายทะเลไปทางคลองพระไชยยศสมบัติ 

42.200 สนน. P167 

113065 โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนแม่บทการระบายน้ำพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก 70.000 สนน. - 
113066 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนแผนแม่บทการระบายน้ำพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ฝั่งตะวันออกในแนวคันก้ันน้ำพระราชดำริ 
70.000 สนน. - 

113067 โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษก 
ถึงคลองลาดพร้าว  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 รวม 850.000 ล้านบาท) 

170.000 สนน. P192 

113068 โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำ 
ใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว 
(ต่อเนื่อง ปี 67 – 69 รวม 29.700 ล้านบาท) 

5.940 สนน. P192 

113069 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 รวม 2,370.000 ล้านบาท) 
 

824.210 สนน. P192 
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113070 โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ 
ใต้คลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 

11.400 สนน. P192 

113071 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์ ตอนคลองสนามชัย 
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 72.000 ล้านบาท) 

7.200 สนน. P190 

113072 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสะพานควาย  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 98.700 ล้านบาท) 

9.870 สนน. P190 

113073 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองสี่บาท  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 73.000 ล้านบาท) 

3.500 สนน. P190 

113074 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองม่วง  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 35.000 ล้านบาท) 

9.080 สนน. P190 

113075 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองรางจาก  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 90.800 ล้านบาท) 

3.500 สนน. P190 

113076 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 1.710 ล้านบาท) 

0.190 สนน. P190 

113077 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองวัดใหม่ภาวนาและก่อสร้างประตูระบายน้ำ
คลองวัดแกลบ (ตอนคลองวัดยาง) 

37.000 สนน. P190 

113078 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางขุนนนท์ 37.000 สนน. P190 
113079 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองผักหนาม 22.000 สนน. P190 
113080 โครงการปรับปรุงสถานีคลองวัดดุสิต 21.000 สนน. P190 
113081 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบุปผาราม 70.000 สนน. P190 
113082 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองภาษีเจริญ (วัดหนองแขม)  

(ต่อเนื่อง ปี 66 - 68 งบรวม 98.700 ล้านบาท) 
9.870 สนน. P190 
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113083 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสาน  
(ต่อเนื่อง ปี 66 - 68 งบรวม 60.000 ล้านบาท) 

6.000 สนน. P190 

113084 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ (เจริญนคร 5) และสถานีสูบน้ำสำเหร่ 10.000 สนน. P190 
113085 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำขวางคลองบางปะแก้วและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ประตูระบายน้ำคลองวัดนาคนิมิตร 
71.000 สนน. P190 

113086 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองแจงร้อน 5.000 สนน. P190 
113087 โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน จากบริเวณบึงมักกะสัน 

ถึงบริเวณคลองยายสุ่น  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 336.000 ล้านบาท) 
*แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำและจัดการน้ำเสียบริเวณบึงมักกะสันแนวริมแมน่้ำเจ้าพระยา และคูน้ำริมถนน
วิภาวดีรังสิต (ได้รับความเห็นชอบจาก กนช.) 

67.200 สนน. P178 

113088 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองสามเสนตอนบึงมักกะสัน 
*แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำและจัดการน้ำเสียบริเวณบึงมักกะสันแนวริมแมน่้ำเจ้าพระยา และคูน้ำริมถนน
วิภาวดีรังสิต (ได้รับความเห็นชอบจาก กนช.) 

50.000 สนน. P190 

113089 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำ บริเวณใต้ทางด่วนขั้นที่ 1  
จากถนนดินแดงถึงบึงมักกะสัน 
*แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำและจัดการน้ำเสียบริเวณบึงมักกะสันแนวริมแมน่้ำเจ้าพระยา และคูน้ำริมถนน
วิภาวดีรังสิต (ได้รับความเห็นชอบจาก กนช.) 

274.000 สนน. P190 

113090 โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำและระบบระบายน้ำบริเวณถนนมิตรไมตรี ถนนดินแดง 
ตอนบึงมักกะสัน 
*แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำและจัดการน้ำเสียบริเวณบึงมักกะสันแนวริมแมน่้ำเจ้าพระยา และคูน้ำริมถนน
วิภาวดีรังสิต (ได้รับความเห็นชอบจาก กนช.) 
 

120.000 สนน. P190 
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113091 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสุทธิสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า ลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำ 
ใต้คลองบางซื่อ 
*แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำและจัดการน้ำเสียบริเวณบึงมักกะสันแนวริมแมน่้ำเจ้าพระยา และคูน้ำริมถนน
วิภาวดีรังสิต (ได้รับความเห็นชอบจาก กนช.) 

288.000 สนน. P190 

113092 โครงการปรับปรุงระบบขนส่งทางน้ำจากสถานีสูบน้ำหอวังถึงคลองเปรมประชากร 
*แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำและจัดการน้ำเสียบริเวณบึงมักกะสันแนวริมแมน่้ำเจ้าพระยา และคูน้ำริมถนน
วิภาวดีรังสิต (ได้รับความเห็นชอบจาก กนช.) 

150.000 สนน. P190 

113093 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองลาดยาว 
*แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำและจัดการน้ำเสียบริเวณบึงมักกะสันแนวริมแมน่้ำเจ้าพระยา และคูน้ำริมถนน
วิภาวดีรังสิต (ได้รับความเห็นชอบจาก กนช.) 

50.000 สนน. P190 

113094 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาออก (ฝั่งเหนือ) 
*แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำและจัดการน้ำเสียบริเวณบึงมักกะสันแนวริมแมน่้ำเจ้าพระยา และคูน้ำริมถนน
วิภาวดีรังสิต (ได้รับความเห็นชอบจาก กนช.) 

40.000 สนน. P190 

113095 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและบ่อสูบน้ำซอยหอวัง 
*แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำและจัดการน้ำเสียบริเวณบึงมักกะสันแนวริมแมน่้ำเจ้าพระยา และคูน้ำริมถนน
วิภาวดีรังสิต (ได้รับความเห็นชอบจาก กนช.) 

47.000 สนน. P190 

113096 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบเก็บขยะสถานีสูบน้ำพระโขนง 
*แนวคิดในการพัฒนาเพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา 
(ได้รับความเห็นชอบจาก กนช.) 

500.000 สนน. P190 

113097 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน ชว่งคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลองหนองบอน 
*แนวคิดในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา 
(ได้รับความเห็นชอบจาก กนช.) 
 
 

336.000 สนน. P178 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

113098 โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองมะขามเทศ ช่วงจากคลองประเวศบุรีรมย์  
ถึงคลองหนองบอน 
*แนวคิดในการพัฒนาเพิ่มประสิทธภิาพการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา 
(ได้รับความเห็นชอบจาก กนช.) 

975.000 สนน. P178 

113099 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบายน้ำ
คลองเกรียง ตอนคลองจั่น 

64.500 สนน. P190 

113100 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงกุ่มเหนือ ระยะที่ 3  
(ต่อเนื่อง ปี 67 – 70 งบรวม 707.000 ล้านบาท) 

141.400 สนน. P167 

113101 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 3 ตอนคลองเปรมประชากร 50.000 สนน. P190 
113102 โครงการปรับปรุงเขื่อนคลองนาซอง จากคลองห้วยขวางถึงสามเสน  

(ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 53.000 ล้านบาท) 
42.400 สนน. P178 

113103 โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางเขน ช่วงที่ 1 จากคลองบางบัวถึงคลองประปา 
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 770.000 ล้านบาท) 

154.000 สนน. P178 

113104 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน ช่วงที่ 2 จากคลองประปาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 682.000 ล้านบาท) 

136.400 สนน. P178 

113105 โครงการปรับปรุงเขื่อนคลองบางนา จากคลองเคล็ดถึงแม่น้ำเจ้าพระยา  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 1,981.500 ล้านบาท) 

396.000 สนน. P178 

113106 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางตลาด จากบริเวณเขื่อนเดิมสถานีสูบน้ำคลอง
บางตลาดถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 200.000 ล้านบาท) 

90.000 สนน. P167 

113107 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางซื่อ จากบริเวณถนนพหลโยธนิถึงคลองเปรมประชากร  
(ต่อเนื่อง ปี 67 - 68 งบรวม 225.000 ล้านบาท) 

101.250 สนน. P178 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

113108 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหารถน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 2 คัน 

14.400 สนน. P166 

113109 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหารถยกไฮดรอลิค แบบราทเทอร์เรน (Rough Terrain Crane) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 คัน 

90.000 สนน. P166 

113110 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหารถซ่อมบำรุงรักษาเคลื่อนที่เร็ว (รถ best) พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 5 คัน 

27.500 สนน. P166 

113111 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหารถยกไฮดรอลิคแบบ TRUCKCRANE ขนาดไม่น้อยกว่า  
50 ตัน พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 คัน 

84.945 สนน. P166 

113112 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหารถบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด 17 ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 4 คัน 

34.000 สนน. P166 

113113 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหารถบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด 12.5 ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 1 คัน 

5.300 สนน. P166 

113114 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหารถบรรทุกติดตั้งเครนยก ขนาด 7.5 ตัน-เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 1 คัน 

4.100 สนน. P166 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.4 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสรา้ง 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

ประชาชนมีความปลอดภัยจากสิ่งก่อสร้าง
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และโครงสร้าง
พ้ืนฐานของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานความปลอดภัย 

KR : กรุงเทพมหานครมีข้อมูลอาคารเพ่ือสนับสนุนการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัติและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้
อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(P083, P084) 
(KPI 1.4.1.1, KPI 1.4.2.1, KPI 1.4.3.1) 

ร้อยละ 100 สนย. - 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 1.4.1 จัดทำและพัฒนาข้อมูลอาคารเพื่อสนับสนุนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
KPI 1.4.1.1 : กรุงเทพมหานครมีข้อมูลและแผนที่แสดงตำแหน่งอาคาร 9 ประเภท  
ที่เป็นปัจจุบัน ในรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต 

ร้อยละ 30 สนย. 
(หลัก) 
สนข. 

(สนับสนุน) 

114002 

กลยุทธ์ 1.4.2 ส่งเสริมให้มีการลดลงของอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติภัย 
KPI 1.4.2.1 : การส่งเสริมให้เจ้าของอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง 

ร้อยละ 100 สนย. 114003 

กลยุทธ์ 1.4.3 พัฒนาและใช้ระบบข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการเมือง 
KPI 1.4.3.1 : กรุงเทพมหานครมีการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพถนนและสะพานในพ้ืนที่  ร้อยละ 100 สนย. 114001 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

114001 โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพถนนและสะพานในพ้ืนที่ 
สำนักการโยธา (67-68 = 186.1915 ล้านบาท) 

92.468 
 

สนย. - 

114002 กิจกรรมการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการลด 
ความเสี่ยงภัยพิบัติและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ใช้งบประมาณ สนย. P083 

114003 กิจกรรมอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลม ที่จะเกิดอุบัติภัยได้รับการรณรงค์
ส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้อง 

ไม่ใช้งบประมาณ สนย. P084 

114004 กิจกรรมเขตท่ีได้รับข้อมูลการสำรวจอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมที่จะเกิด
อุบัติภัยและมีการประสานแจ้งเพ่ือให้เจ้าของอาคารปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ใช้งบประมาณ สนย. - 

114005 แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ สนย. - 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมอืงสุขภาพด ี

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคสำคัญในเขตเมือง 

KR 1: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชน  
และชุมชน  
(P029, P137, P138, P174, P197, P211) 
(KPI 1.5.1.1 - 1.5.1.3, KPI 1.5.2.1 - 1.5.2.4, KPI 1.5.4.1 
- 1.5.4.5) 

ประชาชนทุกช่วงวัย      
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
- เยาวชน ร้อยละ 30 
- วัยทำงาน ร้อยละ 40 
- ผู้สูงอายุ ร้อยละ 60 

สนอ. สนพ. สพส. สนศ.
สนข. 

KR 2 : เพ่ิมพ้ืนที่และกิจกรรมเพ่ือสุขภาพให้สอดคล้องกับ
ประชาชนทุกช่วงวัย 
(P114, P117, P118, P127, P132, P136, P173, P180, 
P184, P189) 
(KPI 1.5.3.1 - 1.5.3.4) 

- 7 แห่ง  
- แต่ละแห่งจัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 12 
กิจกรรม/ปี 

สวท. สสล. 
สนข. 

2. ประชาชนเข้าถึงการรักษาและฟ้ืนฟู
ด้วยระบบการบริการทางแพทย์และ
สาธารณสุขทุกระดับอย่างทั่วถึง 

KR 3 : เพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
(P150, P152, P154, P155, P156, P175, P176) 
(KPI 1.5.5.1 - 1.5.5.7) 

มีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่
เชื่อมโยงไร้รอยต่อ 

(Seamless) ในทุกระดับ
บริการด้านสาธารณสุข

และการแพทย์
ครอบคลุมพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

สนพ. สนอ. 
ม.นวมินทร์ 

KR 4 : เพ่ิมศักยภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุม
และสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(P156, P175) 
(KPI 1.5.6.1 - 1.5.6.2) 

เพ่ิมจำนวน  
Commulance และ 

Motorlance ครอบคลุม
ในพ้ืนที่ 50 เขต 

สนพ. สนอ. 
สนข. 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

KR 5 : ประชาชนได้รับการฟ้ืนฟูดูแลสุขภาพครบวงจรอย่าง
ทั่วถึง สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
(P214) 
(KPI 1.5.7.1 - 1.5.7.2) 

มีศูนย์สำหรับฟื้นฟู
สุขภาพของผู้ป่วย 

ในชุมชน  
1 เขต มี 1 ศูนย์ 

สนอ. สนพ. 
สนข. 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 1.5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมี health literacy 
KPI 1.5.1.1 : ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  เยาวชน ร้อยละ 30 / 

วัยทำงานร้อยละ 40 / 
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 60 

สนอ. 115012 - 115013 
115016 - 115022 

115024 
KPI 1.5.1.2 : มีโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคท่ีได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา สนอ. 115025 
115028 

 
KPI 1.5.1.3 : มีอาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาสมัครเทคโนโลยีดูแลประชาชน             
อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

จำนวน อสส./อสท. ในสัดส่วน 1 คน
ต่อ 40 ครัวเรือนในชุมชน 

สนอ. สพส. 
สนข. 

115026 
115027 

กลยุทธ์ 1.5.2 ส่งเสริมให้คนกรุงเทพมหานครมีสุขภาวะทางกายและจิตมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดภาวะเจ็บป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง 
KPI 1.5.2.1 : ประชาชนได้รับการคัดกรองสุขภาพเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา  
(ปี 67 เพ่ิมข้ึนจากปี 66 จำนวน 10,000 ราย) 

เพ่ิมข้ึนจำนวน 10,000 ราย จากปี 
2566 

สนอ.  
(หลัก) 
สนพ. 

(สนับสนุน) 
 

115011 
115023 
115029 
115030 
115031 
115076 

KPI 1.5.2.2 : มีการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงในกลุ่มโรคไม่ติดต่อในเขตเมือง  ร้อยละ 35 ของผู้ป่วยเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับ
การประเมินความเสี่ยง CVD Risk สูง    
และเข้าสู่กระบวนการและมี CVD Risk 

สนอ.  
(หลัก) 
สนพ. 

(สนับสนุน) 

115032 - 115036 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

ลดลง / การคัดกรองความเสี่ยง            
ด้านสุขภาพจิตและนำเข้าสู่ระบบ            

การรักษาอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ิมข้ึนจากปี 66 ร้อยละ 2) 

KPI 1.5.2.3 : ตรวจรับรองสถานประกอบการ อาคารสถานที่ให้บริการถูกสุขลักษณะ 
สะอาดและปลอดภัยได้มาตรฐาน  

- ร้อยละ 60 ของสถานประกอบกิจการ 
ที่ก่อมลพิษทางอากาศได้รับการตรวจ
ประเมินสุขลักษณะและระบบบำบัด
มลพิษ  
 - ร้อยละ 100 ของสถานประกอบ
กิจการกลุ่มป้าหมายได้รับการตรวจ
ประเมินและพบข้อบกพร่องได้รับการ
แก้ไขปรับปรุง 
- ร้อยละ 70 ของห้องน้ำสาธารณะที่ได้
มาตรฐาน  

สนอ. 
 

115009 
115052 

KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ 
และในกรณีท่ีพบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข 

ร้อยละ 100 สนอ. 
สนข. 

115050 
115051 

กลยุทธ์ 1.5.3 พัฒนาและส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครมีกลไกส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
KPI 1.5.3.1 : ยกระดับโครงสร้างทางกายภาพให้ได้มาตรฐาน  ร้อยละ 50 ของลานกีฬาผ่านการ

รับรองคุณภาพและมาตรฐานตาม 
มาตรฐานกองการกีฬา/ จำนวน

สวท. 115065 
115066 
115069 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

ศูนย์บริการด้านกีฬาและนันทนาการ
หรือพ้ืนที่สาธารณะได้รับการปรับปรุง
หรือสร้างข้ึนมาใหม่ให้เป็นพ้ืนที่การ

กีฬาและนันทนาการ 7 แห่ง/ปี   

115075 
 

KPI 1.5.3.2 : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการจาก 
ทุกภาคส่วน 

จำนวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม 

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกกว่า 2 กิจกรรม/แห่ง 

สวท. 115015 
115064 
115068 
115071 
115072 
115074 

KPI 1.5.3.3 : พัฒนานักเรียนสังกัด กทม.ต่อยอดทักษะสู่นักกีฬาเยาวชน  ร้อยละ 5 ของนักเรียนที่ผ่านการอบรม
กีฬาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 

Sport Foundation สามารถต่อยอด
ทักษะไปสู่การเป็นนักกีฬาเยาวชน /

ร้อยละ 10 ของ นักกีฬาสังกัด
กรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ระดับชาติเพ่ิมข้ึน 

สวท. 115063 
115070 

KPI 1.5.3.4 : มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านกลไกส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสุขภาพท่ีทั่วถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ร้อยละ 80 ของผู้ที่มาใช้บริการศูนย์
เยาวชนและศูนย์กีฬาต่อการรับทราบ

ข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์/

สวท. 115067 
115073 

 



 

 38 

 
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

จำนวนแพลตฟอร์มรวบรวมพ้ืนที่
สร้างสรรค์กรุงเทพมหานครที่ปรับปรุง
เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ปี 2567  

จำนวน 1 แพลตฟอร์ม 
กลยุทธ์ 1.5.4  ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง 
KPI 1.5.4.1 : อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี 
 

ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ไทล์ของข้อมูล  
5 ปี ย้อนหลัง 

สนอ. 
สนข. 

115037 

KPI 1.5.4.2 : อัตราการรักษาสำเร็จในผู้ป่วยวัณโรค  
 

ร้อยละ 80 สนอ. 
สนพ. 

115014 
115038 - 115041 

 
KPI 1.5.4.3 : ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รู้สถานะการติดเชื้อได้รับการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสและสามารถกดไวรัสได้  

ร้อยละ 90 สนอ. 
สนพ. 

115042 - 115046 
 

KPI 1.5.4.4:  จำนวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 50 เขต เพ่ิมข้ึน  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
 

สนอ. 115047 

KPI 1.5.4.5 : อัตราป่วยตายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  
เกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข 

ไม่เกินร้อยละ 0.1 
(ตามที่กำหนดในตัวชี้วัดนโยบายผู้ว่าฯ) 

สนอ.  
สนพ. 

115010 
115048 
115049 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 1.5.5 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
KPI 1.5.5.1 : ระบบการบริหารทรัพยากรสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขด้วยแผนที่ Bangkok Health Map  

มีฐานข้อมูลชุมชน กลุ่มเปราะบาง  
หน่วยบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ 

จำนวนเตียง บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขในพ้ืนที่ ฐานข้อมูลเครือข่าย

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร 

สนพ.  
สนอ.  
(หลัก) 
สวพ. 

(สนับสนุน) 

- 

KPI 1.5.5.2 : มีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ (Seamless) ครอบคลุมพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุตติยภูมิ ตติยภูมิ และตติยภูมิข้ันสูง ผ่านระบบ 
e-refer  

ภายในปี 67 สนพ.  
สนอ.  
นมร. 

115001 - 115006 
115053 
115055 

KPI 1.5.5.3 : เพ่ิมศักยภาพการดูแลสุขภาพคนเมืองที่บ้าน (Urban Medicine Home 
Care) ผ่านระบบ Telemedicine ที่เชื่อมต่อบนแอปพลิเคชั่นเดียว  

- จำนวน 12 รพ. และ ศบส. 69 แห่ง  
- ผู้ป่วยและผู้สูงอายุในระบบ Home 
Ward ได้รับการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 100  
- ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง  
และต้องการการเยี่ยมบ้านหรือดูแล
แบบประคับประคองได้รับการพยาบาล
ต่อเนื่องที่บ้าน ร้อยละ 90 

สนอ.  
(หลัก) 
สนพ.  
นมร. 

(สนับสนุน) 

115007 
115058  
115059 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

KPI 1.5.5.4 : เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาประชาชนให้ครอบคลุมพ้ืนที่ พัฒนาพื้นที ่Sandbox ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข เพ่ิมข้ึน  1 พ้ืนที ่

สนพ.  
สนอ.  
นมร. 

 

KPI 1.5.5.5 : ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข ยกระดับศูนย์สาขาเป็น 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 

 จำนวน 6 ศูนย ์

สนอ.  

KPI 1.5.5.6 : มีศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองให้บริการรักษาแบบครบวงจร  
(กลุ่ม Metabolic โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง และอุบัติเหตุ)  
 

รพ.สังกัด กทม. จำนวน 11 แห่ง สนพ.  
(หลัก) 
นมร. 

(สนับสนุน) 

115029 - 115032 

KPI 1.5.5.7 : ตลาดนัดรักษ์สุขภาพ 6 กลุ่มเขต กลุ่มเขตละ 1 ครั้งต่อปี สนพ.  
(หลัก) 

สนอ. นมร. 
(สนับสนุน) 

 

กลยุทธ์ 1.5.6 เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือ ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
KPI 1.5.6.1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงเพ่ือช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน
และเหมาะสมกับพ้ืนที่เมือง  

เพ่ิมจุดจอดรถ Commulance และ 
Motorlance ครอบคลุมพ้ืนที่ 50 เขต 

 
 
 

สนพ. 115056 - 
115057 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 1.5.7 ฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ 
KPI 1.5.7.1 : มีศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ  รพ.สังกัด กทม. จำนวน 11 แห่ง สนพ. (หลัก) 

นมร. สนข. 
(สนับสนุน) 

- 

KPI 1.5.7.2 : มีระบบการฟ้ืนฟูสุขภาพหลังจากการเจ็บป่วย  - มีฐานข้อมูล และกลไกการติดตาม
และฟ้ืนฟูด้านสุขภาพ และสภาพสังคม
ให้กับผู้ป่วยในกลุ่มเปราะบาง 
- ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการบำบัดฟื้นฟู
ตามโปรแกรมที่เหมาะสม และผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพชีวิต  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
- ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ที่ประสบ
ปัญหาทางการเคลื่อนไหวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์               
ทางการแพทย์/กายอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อ
การดำรงชีวิตตามความต้องการและ
จำเป็น 
- มีศูนย์ดูแลสุขภาพชุมชนเพ่ือรองรับ
การฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้ป่วยในชุมชน  
อย่างน้อย 1 เขต มี 1 ศูนย์ 

สนอ. (หลัก) 
สนพ.  
สนข. 

(สนับสนุน) 

115008 
115060 
115061 
115062 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

115001 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศ เพ่ือปรับปรุงและทดแทนระบบสารสนเทศ
ศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) 

82.000 สนอ. 
 

P175 

115002 โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ  2,900.000 สนพ. P156 
115003 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  25.000 สนพ. P156 
115004 โครงการเปิดให้บริการโรงพยาบาลคลองสามวา  210.818 สนพ. - 
115005 โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกลางและอาคารสำนักการแพทย์  890.000 สนพ. P156 

P176 
115006 โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการเวชภัณฑ์กลาง สำนักการแพทย์  165.920 สนพ. - 
115007 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้อง

ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
7.412 สนอ. 

 
P150 

115008 โครงการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   2.229 สนอ. - 
115009 โครงการเพิ่มสมรรถนะและยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ

อาชีวอนามัยของสถานประกอบการกิจการเสี่ยงสูง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดโรค
ปลอดภัยมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย 

3.265  สนอ. P011 

115010 โครงการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 0.246 สนอ. P118 
115011 โครงการรณรงค์ คัดกรองภาวะเมตาบอลิกและมะเร็งสตรี ไม่ใช้งบประมาณ สนอ. P155 
115012 โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย 19.100 สนศ. P208 
115013 โครงการวัยเรียนวิถีใหม่ใส่ใจโภชนาการ (BKK Smart Kids Idol) 0.303 สนอ. - 
115014 โครงการติดตาม กำกับ การส่งตรวจการทดสอบความไวต่อยาของผู้ป่วยวัณโรค            

ในศูนย์บริการสาธารณสุข 
ไม่ใช้งบประมาณ สนอ. - 

115015 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนกรุงเทพมหานคร 15.000 สวท. P136 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

115016 กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0 - 5 ปี ไม่ใช้งบประมาณ สนพ. - 
115017 กิจกรรมการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ไม่ใช้งบประมาณ สนพ. - 
115018 กิจกรรมสร้างเสริมโภชนาการที่ดีเพ่ือเด็กสูงดีสมส่วนในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน 

สำนักอนามัย 
ไม่ใช้งบประมาณ สนอ. - 

115019 กิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน  ไม่ใช้งบประมาณ สนอ. - 
115020 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0.131 สนอ. - 
115021 กิจกรรมโรงเรียนพ่อ - แม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ไม่ใช้งบประมาณ สนพ. P198 
115022 กิจกรรมการให้บริการคลินิก Bangkok Teen Care : BTC ไม่ใช้งบประมาณ สนอ. P198 
115023 โครงการกรุงเทพมหานครปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.900 สนอ.  

สนข. 
- 

115024 โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพการจัดการสุขภาพตนเองของวัยทำงานและ
ผู้สูงอายุ 

 0.284 สนอ. - 

115025 โครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ สนอ. P174 

115026 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 1.828 สนอ. P150 
115027 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครร่วมขจัดภัยสุขภาพ 2.402 สนอ. P150 
115028 โครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ  0.581 สนอ. P132 
115029 โครงการ 3 ศูนย์หัวใจ 3 มุมเมือง เพ่ือหัวใจคนกรุงเทพ ไม่ใช้งบประมาณ สนพ. - 
115030 โครงการ กทม. ห่วงใย พ้นภัยจากโรคหลอดเลือดสมอง ไม่ใช้งบประมาณ สนพ. - 
115031 โครงการ กทม. ห่วงใย ดูแลโรคมะเร็งครบวงจร ไม่ใช้งบประมาณ สนพ. - 
115032 โครงการ กทม. ห่วงใย เบาหวานไม่มีโรคแทรก ไม่ใช้งบประมาณ สนพ. - 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

115033 กิจกรรมคุมได้ไร้แทรกซ้อน ไม่ใช้งบประมาณ สนอ. - 
115034 กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ไม่ใช้งบประมาณ สนพ. - 
115035 กิจกรรมการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้รับบริการโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ไม่ใช้งบประมาณ สนพ. - 
115036 โครงการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือผู้มีความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าคลินิกโรคเรื้อรัง/

คลินิกผู้สูงอายุ 
ไม่ใช้งบประมาณ สนอ. - 

115037 โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

11.231 สนอ.   
สนข. 

- 

115038 โครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการควบคุมวัณโรคใน
กรุงเทพมหานคร   

0.600 สนอ. - 

115039 กิจกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลใน
สังกัดสำนักการแพทย์ 

ไม่ใช้งบประมาณ สนพ. - 

115040 กิจกรรมประสานส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์กลางการส่งต่อ
ผู้ป่วยวัณโรค (TB Referral Center) 

ไม่ใช้งบประมาณ สนอ. - 

115041 กิจกรรมรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยระบบการกำกับกินยาแบบมีพ่ีเลี้ยง (DOT/VOT)            
ที่มีคุณภาพ 

ไม่ใช้งบประมาณ สนอ. - 

115042 โครงการเร่งรัดการป้องกันและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV และประชากรกลุ่มเสี่ยงเพ่ือ
บรรลุ 95-95-95 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

3.718 
(งบประมาณ 

ศูนย์ป้องกันและ
ควบคุมโรค
แห่งชาติ

สนพ. - 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

สหรัฐอเมริกา 
(CDC) 

115043 กิจกรรมการให้บริการเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสในศูนย์บริการสาธารณสุข 7 แห่ง 
(Start ART : Antiretroviral Testament (ART) initiating) 

ไม่ใช้งบประมาณ สนอ. - 

115044 โครงการการใช้ข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพเพ่ือการติดตามและเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok Smart Monitoring 
System) 

ไม่ใช้งบประมาณ สนอ. - 

115045 กิจกรรมพัฒนาคลินิกสุขภาพทางเพศหลากหลาย ไม่ใช้งบประมาณ สนอ. P015 
115046 กิจกรรมพัฒนาคลินิกสุขภาพทางเพศหลากหลาย ไม่ใช้งบประมาณ สนพ. P015 
115047 กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  ไม่ใช้งบประมาณ สนอ. P137 

P138 
115048 กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ในผู้ปว่ยกลุ่มเสี่ยง ไม่ใช้งบประมาณ สนพ. P118 
115049 โครงการพัฒนาอาสาภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อในตลาด 0.610 สนอ. P118 
115050 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 23.235 สนอ. - 
115051 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service 0.587 สนอ. - 
115052 โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย 1.750 สนอ. P011 
115053 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาระบบ e-Referral เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งต่อผู้ป่วย ไม่ใช้งบประมาณ สนพ. P175 
115054 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้บริการในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 0.566 สนอ. P154 
115055 โครงการ/กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับ - ส่งต่อผู้ป่วย 5 กลุ่มโรคสำคัญ 

ระหว่างโรงพยาบาลในและนอกสังกัดสำนักการแพทย์ 
ไม่ใช้งบประมาณ สนพ. P175 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

115056 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพ่ือช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 

48.2895 สนพ. - 

115057 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินการแพทย์ 35.040 สนพ. - 
115058 โครงการสร้างผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน Home Health Care 0.258 สนอ. P150 
115059 โครงการ กทม. ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง ไม่ใช้งบประมาณ สนพ. P150 
115060 โครงการสนับสนุนการติดตามดแูลผู้เข้ารับการบำบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 0.985 สนอ. - 
115061 กิจกรรมสำรวจความต้องการกายอุปกรณ์ของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับบัตรคนพิการ ไม่ใช้งบประมาณ สนพ. P214 
115062 โครงการ จัดบริการสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว  
1.782 สนอ. - 

115063 โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 1.964 สวท. - 
115064 โครงการนันทนาการสร้างสุขสู่ชุมชน 0.268 สวท. - 
115065 โครงการตรวจประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพและมาตรฐานลานกีฬากรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ สวท. P114 
115066 กิจกรรมรวบรวมพ้ืนที่สาธารณะ ไม่ใช้งบประมาณ สวท. P130 
115067 กิจกรรมปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลแพลตฟอร์มรวบรวมพ้ืนที่สาธารณะกรุงเทพมหานคร 

ให้เป็นปัจจุบัน 
ไม่ใช้งบประมาณ สวท. P127 

115068 กิจกรรมปรับการให้บริการของศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับ          
ความต้องการของประชาชนในมิติเวลาให้บริการและกิจกรรม 

ไม่ใช้งบประมาณ สวท. P117 

115069 โครงการพัฒนากิจกรรมนันทนาการ/กีฬาในสวนสาธารณะ ไม่ใช้งบประมาณ สวท. P189 
115070 โครงการส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 4.956 สวท. - 
115071 โครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน 43.960 สวท. - 
115072 กิจกรรมการสำรวจความต้องการกิจกรรมหลากหลายเพ่ิมข้ึนต่อปี ไม่ใช้งบประมาณ สวท. - 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

115073 กิจกรรมสำรวจการรับทราบข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ ไม่ใช้งบประมาณ สวท. - 
115074 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานทางการกีฬา ไม่ใช้งบประมาณ สวท. - 
115075 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์บริการด้านกีฬาและนันทนาการ งบประมาณ 

ตามที่หน่วยงาน
ขอจัดสรร 

สวท. - 

115076 โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 8.484 สนอ.  
สนข. 

 

 



ยุทธศาสตรที์� 2
ก า ร พั ฒ น า สิ� ง แ ว ด ล้ อ ม ยั� ง ยื น
แ ล ะ ก า ร เ ป ลี� ย น แ ป ล ง      
 ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ
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บทวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การบร ิหารจ ัดการคุณภาพสิ ่งแวดล้อมที ่ม ีความยั ่งย ืน โปร ่งใส และประสิทธ ิภาพสูง   
โดยกรุงเทพมหานครดำเนินการป้องกันและลดแหล่งกำเนิดมลพิษ ทั้งทางน้ำ มูลฝอย อากาศและเสียง พัฒนา
ระบบข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบแจ้งเตือนวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ เช่น ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลคุณภาพกรุงเทพมหานคร ผลักดันให้เกิดการใช้เครื่องมือ                    
ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays 
Principle: PPP) และค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เป็นต้น และบูรณาการความ
ร่วมมือ กับภาคีเครือข่ายสาธารณะ ภาคประชาสังคมและเอกชนในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ส่วนร่วม  

 การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มาตรการใช้สิ่งก่อสร้างโดยดำเนินการเดินระบบ
บำบัดน้ำเสีย ขนาดใหญ่ จำนวน 8 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ช่องนนทรี หนองแขม ทุ่งครุ      
ดินแดง จตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่รวม 
212.74 ตารางกิโลเมตร สามารถบำบัดน้ำเสียได้รวมทั้งสิ้น 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ขนาดเล็กที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 แห่ง มีขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 24,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
เมื่อรวมขีดความสามารถทั้งหมดจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้สูงสุด 1,136,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือประมาณ
ร้อยละ 45 ของปริมาณน้ำเสียทั้งหมด และขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพ่ิมเติม ได้แก่ 1) โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี 
ระยะที่ 2 2) โครงการบำบัดน้ำเสียธนบุรี 3) โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย 4) โครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน 5) 
โครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง 6) โครงการบำบัดน้ำเสียบางเขน 7) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม 
ริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 8) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม      
น้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ซึ่งจะส่งผลให้มีศักยภาพการบำบัดน้ำเสีย          
ในอนาคตเพิ่มอีก 975,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดเพิ ่มอีก 84,600   
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียเพิ่มอีก 314.63 ตารางกิโลเมตร การติดตามตรวจสอบคุณภาพ   
น้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 321 จุดตรวจวัด 175 คลอง 
วิเคราะห์ได้ว่า แม้ว่าคลองในเขตกรุงเทพมหานครจะมีสัดส่วนของ DO ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานลดลง แต่เป็นเพียง
การบ่งบอกให้ทราบว่าแหล่งน้ำมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ทั้งนี้ แหล่งน้ำโดยรวมยังคงมีความสกปรก
ในรูปสารอินทรีย์สูงในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ชั้นในที่มีชุมชนเมืองและประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 

การควบคุมแหล่งกำเนิดมูลฝอย ในปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย การส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอย    
ที ่ต ้นทาง ได้แก่ การส่งเสริมชุมชนและโรงเรียนให้มีการจัดการมูลฝอยที ่ต้นทางภายใต้ “ชุมชนปลอดขยะ           
(Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) มีช ุมชนและโรงเร ียนที ่ผ ่านตัดสินรอบที ่ 1     
จำนวน 35 ชุมชน 7 โรงเรียน ในปี พ.ศ. 2566 จะขยายผลโครงการนี้อย่างน้อยเขตละ 1 ชุมชน 1 โรงเรียน         
การทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ” ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลมาบริจาค/ขายและนำเงินที่ได้ถวาย
ให้วัดหรือโรงเรียนในพื้นที่ การรณรงค์คัดแยกไขมันและขวดพลาสติกมาแลกผัก การนำขวดพลาสติกใสมาแปรรูป   
เป็นชุดปฏิบัติงานที่มีสีสะท้อนแสงภายใต้โครงการ “มือวิเศษ กรุงเทพ แยกเพื่อให้ พี่ไม้กวาด” การจัดทำเขตต้นแบบ   
การจัดการขยะครบวงจร 3 เขต ได้แก่ เขตปทุมวัน พญาไท และหนองแขม ภายใต้ Concept “ไม่เทรวม ไม่เทรวม   
ไม่เทรวม” และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เพ่ือรับฝากขายขยะรีไซเคิล
จากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ดินแดง ปัจจุบันมีสมาชิก 607 ราย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้จัดเก็บรวบรวมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
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ไม่ให้มีขยะตกค้าง และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะให้หมดวัตต่อวัน และจากสถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้มี
ปริมาณขยะพลาสติกเพ่ิมข้ึนมากจากปกติ จึงมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการลด คัดแยก 
และนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ การลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) 
ร่วมกับ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “วน” เพื ่อลด ขยะพลาสติกอย่างยั ่งยืนในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ดำเนินโครงการ “ความร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน” ในพื้นที่เขตคลองเตย และจะขยาย
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เขตอ่ืน ๆ ต่อไป การจัดการมูลฝอยอันตรายรณรงค์ส่งเสริมให้คัดแยกเป็นการเฉพาะเพ่ือนำไป
กำจัดตามหลักสุขาภิบาล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครดำเนินการตามหลักสุขาภิบาล 
ตั้งแต่กระบวนการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกำจัด โดยมีสถิติข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในปีงบประมาณ 2565 
จัดเก็บได้ทั้งหมด เฉลี่ย 82.45 ตันต่อวัน แบ่งเป็น มูลฝอยติดเชื้อทั่วไป เฉลี่ย 56.72 ตันต่อวัน และมูลฝอยติดเชื้อโควิด-19 
เฉลี่ย 25.73 ตันต่อวัน  
    การควบคุมมลพิษทางอากาศ ประกอบด้วย แหล่งกำเนิดยานพาหนะ จำนวน 197,314 คัน 
แหล่งกำเนิดเตาเผาศพ/ฌาปนสถาน จำนวน 308 แห่ง และแหล่งกำเนิดโครงการก่อสร้าง จำนวน 200 โครงการ 
สามารถควบคุมได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยกรุงเทพมหานครเข้มงวดการดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร ควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง ลดผลกระทบต่อสุขภาพ บูรณาการ
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พัฒนาระบบข้อมูลและระบบแจ้งเตือนมลพิษ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อดักจับมลพิษ   
ทางอากาศ สร้างพื้นที่ปลอดฝุ่นละอองในโรงเรียนสังกัดกุรงเทพมหานคร เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์     
และเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศ ซึ่งกรุงเทพมหานครรายงานผลการตรวจวัด
อย่างเป็นปัจจุบัน (Real Time) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.bangkokairquality.com, www.prbangkok.com 
เฟซบุ๊ก : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เฟซบุ๊ก : กรุงเทพมหานคร  
จากข้อมูลผลการตรวจวัดของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 70 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต เมื่อปี 2565         
มีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้     
ที่ช่วง 3 – 101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
ตรวจวัดได้ที่ช่วง 10 – 192 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   

 การควบคุมมลพิษทางเสียง ประกอบด้วย แหล่งกำเนิดยานพาหนะที่มีระดับเสียงจากปลายท่อ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถควบคุมได้ จำนวน 681 คัน แหล่งกำเนิดโครงการก่อสร้าง สามารถควบคุมได้        
จำนวน 200 โครงการ และกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามเฝ้าระวังระดับเสียงในบรรยากาศ 
อย่างต่อเนื่อง เมื่อปี 2565 ร้อยละของข้อมูลระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ตรวจวัดได้ช่วง 51.90 – 70.90 เดซิเบลเอ 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 99.32 

การจัดการพื้นที่สีเขียว ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เพียงพอตามมาตรฐานสากล พัฒนาพื้นที่     
สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่น กำหนดแนวทางเพิ่มเติม ได้แก่ การใช้มาตรการทางภาษี       
หรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ การสร้างองค์ความรู้ จิตสำนึก และความตระหนักให้เห็นความสำคัญของพื้นที่  
สีเขียวของเมือง ยกระดับขีดความสามารถบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว
ของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะและสวนหย่อม รวม 26,297 ไร่  
1 งาน 14.59 ตารางวา หรือ 42,075,658.36 ตารางเมตร โดยมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 40 แห่ง อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ให้ได้ตามมาตรฐาน         
ที ่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำ คือ 9 ตารางเมตร/คน ซึ ่งในปี พ.ศ. 2565 กรุงเทพมหานครสามารถ
ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ 7.61 ตารางเมตร/คน นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน โดยในปี พ.ศ. 2566 จะดำเนินการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

http://www.bangkokairquality.com/
http://www.prbangkok.com/
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ได้แก่ นโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง นโยบายจัดหารุกขกรมืออาชีพดูแล
ต้นไม้ประจำเขต นโยบายสวน 15 นาทีทั่วกรุง และนโยบายสนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เป็น
พ้ืนที่สีเขียว เพ่ือให้กรุงเทพมหานครสามารถเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและมีการกระจายตัวเพ่ือให้บริการประชาชนครอบคลุม
พ้ืนที่เขตต่าง ๆ มีมากขึ้น อย่างไรก็ตามจากการขยายตัวของระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ทั่วพ้ืนที่กรุงเทพฯ รวมทั้ง
เปลี่ยนพ้ืนที่สีเขียวเป็นพ้ืนที่เพ่ือการพาณิชย์และพ้ืนที่อยู่อาศัยมากขึ้น ประกอบกับการขาดแนวทางการปลูกทดแทน
ที่ชัดเจนทำให้กรุงเทพฯ สูญเสียพื้นที่สีเขียว และไม้ยืนต้นไปเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ควรมุ่งเน้นความสำคัญไปที่
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในรูปแบบการเพ่ิมปริมาณไม้ยืนต้นให้มากขึ้นในรูปแบบการสร้างการเชื่อมต่อของพ้ืนที่ร่มเงา  

การดำเนินการเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยจัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564 - 2573 ภายใต้ความร่วมมือ
กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) พบว่า 
ในปี พ.ศ. 2561 กรุงเทพมหานครปล่อยก๊าซเรือนกระจก 43.73 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกรายสาขา ได้แก่ 1) ภาคขนส่งและจราจร 12.63 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
2) ภาคพลังงาน 25.73 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 3) ภาคการจัดการขยะและน้ำเสีย 5.37 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 4) ภาคการวางผังเมืองสีเขียว มีการดูดซับก๊าซเรือนกระจก 0.05 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ขณะที่แผนแม่บทฯ กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10.15 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยกำหนดมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานคร 
(Mitigation) ครอบคลุม 4 สาขาหลัก คือ 1) ภาคขนส่งและจราจร พัฒนาจุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคลใช้ยานยนต์
มลพิษต่ำในรถโดยสารสาธารณะ 2) ภาคพลังงาน มาตรการอนุรักษ์พลังงาน การใช้หลอด LED เพ่ือประหยัดพลังงาน 
การใช้เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องหม้อน้ำ ประสิทธิภาพสูง ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา               
3) ภาคการจัดการขยะและน้ำเส ีย การจัดการขยะที ่แหล่งกำเนิด กำจัดโดยเตาเผามูลฝอยจัดการขยะ             
ด้วยเทคโนโลยีเชิงกล - ชีวภาพ (MBT) มาตรการจัดการน้ำเสีย โดยก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียเพ่ิม นำตะกอนน้ำเสีย
มาหมักทำปุ๋ย นำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ซ้ำ 4) ภาคการวางผังเมืองสีเขียว มาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพ่ิม
สวนสาธารณะ การสร้างจิตสำนึก ส่วนมาตรการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร 
(Adaptation) ครอบคลุม 6 สาขาหลัก ได้แก่ 1) การจัดการทรัพยากรน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการป้องกัน
น้ำท่วม 2) การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ลดการใช้สารเคมี 3) การสาธารณสุข จัดทำแผนการเตรียม   
ความพร้อมการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข 4) การท่องเที่ยว จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยให้ครอบคลุม 5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 6) การตั้งถิ่นฐาน
และความมั่นคงของมนุษย์ กระจายสถานีดับเพลิงและกู้ภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สร้างจิตสำนึกให้ตระหนั ก         
ถึงความสำคัญของการมีพื้นที่สีเขียว การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผังเมืองรวม นอกจากนี้      
มีการดำเนินการ เพ่ือมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งมาตรการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานคร (Mitigation) และมาตรการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของกรุงเทพมหานคร (Adaptation) รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว
ของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office)  

   การจัดการพลังงาน ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ด้วยการปรับพฤติกรรม  
การใช้พลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก และใช้ยานยนต์มลพิษต่ำ (Low Emission Vehicles: LEV) สำหรับรถยนต์
ราชการของกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2565 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร      
มีแนวโน้มลดลง จากค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้า พบว่า พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 7.93  และพลังงานเชื้อเพลิงลดลง 
ร้อยละ 7.72 ส่วนการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน มีการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 47.17 
แนวโน้มการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต ได้แก่ การส่งเสริมการออกแบบ
อาคารประหยัดพลังงานสำหรับอาคารก่อสร้างใหม่ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นแบบ LED ส่งเสริมการใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเพ่ิมสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทนมากข้ึน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

ประชาชนเข้าถึงสุขภาวะสิ่งแวดล้อมเมือง 
(Urban environmental health) ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล 
และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได้อย่างเท่าทัน 

KR 1 : สุขภาวะสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban environmental 
health) เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดและ 
แนวปฏิบัติสากล 
(P012, P034, P037, P050, P102, P109, P145, P146, 
P147, P161, P170, P171, P191 P209) 
(KPI 2.1.1 - 2.1.4, KPI 2.2.1 – 2.2.4, KPI 2.3.1 – 2.3.4, 
KPI 2.4.1 – 2.4.2, KPI 2.5.1) 

1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำ
เสียชุมชน (Onsite 
treatment) ขนาดเล็ก
เพ่ิมข้ึน 2 แห่ง 
2. ปริมาณมูลฝอยได้รับ
การคัดแยกที่แหล่งกำเนิด
และนำมาใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 
3. ระบบเฝ้าระวังและ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
แจ้งเตือนค่าฝุ่นละออง
ในบรรยากาศได้ 
ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

สนน. 
 
 
 

สสล. 
 
 

 
สสล. 

สนข. 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 
 
 

 
สนข. 

KR 2 : ประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานสีเขียวเมือง 
(Urban green infrastructure) ตามเกณฑ์แนะนำของ
องค์การอนามัยโลกที่กระจายตัวและสามารถเข้าถึงได้อย่าง
มีคุณภาพ 
(P049, P108, P109, P110) 
(KPI 2.6.1 - 2.6.2) 
 

มีพ้ืนที่สาธารณะสีเขียว 
ระยะทางไม่เกิน 800 
เมตร หรือระยะการเดิน
ไม่เกิน 15 นาที  
จำนวน 2 แห่ง 

สสล. ทุกหน่วยงาน 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

KR 3 : เสริมภูมิต้านทานและเพ่ิมขีดความสามารถของ
กรุงเทพมหานครในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและหนุนเสริมการบรรลุความเป็นกลางทาง
คาร์บอน (Carbon neutrality) ของเมือง 
(P013, P157, P167, P178, P179) 
(KPI 2.7.1 - 2.7.2, KPI 2.8.1 - 2.8.3, KPI 2.9.1,  
KPI 2.10.1 - 2.10.4) 

1. ยกระดับหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศของ 
กรุงเทพมหานครให้มี
สถานะ “กอง” 
2. ปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน
เชื้อเพลิงของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร ลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

สสล. 
 
 
 
 
 

สนค. 

สกก. 
 
 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 2.1 การพัฒนาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีตามมาตรฐาน 
KPI 2.1.1 : น้ำเสียได้รับการบำบัด ร้อยละ 45 สนน. 

 
200009 

200036 - 200041 
KPI 2.1.2 : เชื่อมต่อการรับน้ำเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการเข้าสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำที่ดำเนินอยู่แล้วให้ได้ 

ร้อยละ 80 สนน. 
(หลัก) 

สนอ., สนข. 
สำนักงานตลาดฯ 

(สนับสนุน) 

200042 - 200047 

KPI 2.1.3 : ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (Onsite treatment) ขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน  2 แห่ง สนน. 
(หลัก) 
สนข. 

(สนับสนุน) 

200010 

KPI 2.1.4 : น้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์   ร้อยละ 7 สนน. 200048 
กลยุทธ์ 2.2 การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครตามหลักวิชาการ 
KPI 2.2.1 : มีองค์กร/หน่วยงานที่ร่วมจัดการมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ต้นทาง
เพ่ิมข้ึน 

ไม่น้อยกว่า 500 แห่ง/ปี สสล.  
(หลัก) 

ทุกหน่วยงาน 
(สนับสนุน) 

200006 
200031 
200032 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

KPI 2.2.2 : ปริมาณมูลฝอยคัดแยกทีแ่หล่งกำเนิดและนำมาใช้ประโยชน์  
 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25  
ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดข้ึนทั้งหมด  

(ปีงบประมาณนั้น) 

สสล.  
(หลัก) 

ทุกหน่วยงาน 
(สนับสนุน) 

200020 - 200023 

KPI 2.2.3 : จุดลักลอบทิ้งมูลฝอยได้รับการแก้ไขไม่เป็นจุดทิ้งซ้ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
(ปีฐาน = ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 

สสล.  
(หลัก) 
สนข. 

(สนับสนุน) 

200007 
200008 

200024 - 200029 
200033 - 200035 

KPI 2.2.4 : ปริมาณขยะท่ีนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ ไม่เกินร้อยละ 65  
ของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัด 

(ปีงบประมาณนั้น) 

สสล. 200030 
200049 - 200052 

กลยุทธ์ 2.3 การจัดการคุณภาพอากาศและระดับเสียงให้ได้มาตรฐาน 
KPI 2.3.1 : แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักได้รับการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง ควบคุม และจัดการ 

ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย
แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ 

ที่กำหนด 

สสล. 
(หลัก) 

สนอ. สนย. 
สปภ. สนข.  
(สนับสนุน) 

200011 - 200014 

KPI 2.3.2 : มีการเฝ้าระวัง ติดตามผล และแจ้งเตือนคุณภาพอากาศและเสียงใน
บรรยากาศ  

 
 
 

สสล. 
(หลัก) 

200001-200003 
200015 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

   - มีระบบเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคุลมพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตลอด 
24 ชั่วโมง  
   - แจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองในบรรยากาศได้ 

จำนวน 1 ระบบ 
 

ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 

สนอ. สนศ. 
สปส. สนข. 
(สนับสนุน) 

KPI 2.3.3 : ประชากรกลุ่มเปราะบางได้รับการบรรเทาผลกระทบฝุ่นละออง PM2.5 
ในช่วงวิกฤต 

ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
(ประชากรกลุ่มเปราะบาง) 

สนอ. (หลัก) 
สนพ. สนข. 
(สนับสนุน) 

200016 - 200018 
 

KPI 2.3.4 : นำร่องพ้ืนที่เขตมลพิษต่ำ (Low-Emission Zone) อย่างน้อย 3 เขต สสล. 
(หลัก) 

สจส., สนข. 
(สนับสนุน) 

200019 

กลยุทธ์ 2.4 กลไกการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ 
KPI 2.4.1 : ปรับปรุงแก้ไข หรือจัดทำร่างข้อเสนอ / ข้อบัญญัติ ในการจัดตั้งและ
ดำเนินงานกองทุนหรือมูลนิธิเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร 

จัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอ/ข้อบัญญัติ 
ในการจัดตั้งและดำเนินงาน 

สสล. 200053 

KPI 2.4.2 : มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ
กรุงเทพมหานคร 
 

1 ความร่วมมือ สสล. 200053 

กลยุทธ์ 2.5 เสริมสร้างกลไกการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ 
KPI 2.5.1 : มีระบบเพื่อแสดงข้อมูล ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่สี
เขียวเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 

1 ระบบ สสล. (หลัก)  
สยป. 

(สนับสนุน) 

200054 
200057 
200059 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 2.6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษาและขยายพ้ืนที่สีเขียว เพื่อสุขภาวะท่ีดี  เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการให้ครอบคลุมท่ัวพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และมีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 
KPI 2.6.1 : ประชาชนสามารถเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียว ระยะทางไม่เกิน 800 เมตร 
หรือระยะการเดินไม่เกิน 15 นาท ี

2 แห่ง/ปี สสล.  
(หลัก) 
สนข. 

(สนับสนุน) 

200004 
200005 
200055 
200065 

KPI 2.6.2 : ปลูกต้นไม้ สร้างกำแพงพ้ืนที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง จำนวน 
1,000,000 ต้น ภายใน 4 ปี 

1,000,000 ต้น 
(ภายในปี 2569) 

สสล.  
(หลัก) 

ทุกหน่วยงาน 
(สนับสนุน) 

200005 
200056 
200058 
200060 
200061 
200062 
200064 

กลยุทธ์ 2.7 การดำเนินการงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
KPI 2.7.1 : มาตรการด้าน Mitigation สำเร็จตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 15 ของมาตรการด้าน 
Mitigation 

สสล. (หลัก) 
ทุกหน่วยงาน 
(สนับสนุน) 

200063 
200066 - 200068 

200070 
200071 

KPI 2.7.2 : มาตรการด้าน Adaptation สำเร็จตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 15 ของมาตรการด้าน  
Adaptation 

สนน.  
(หลัก) 

113011 - 113019 
113034 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

สสล. สนพ. 
สวท. สนอ. 
สพส. สวพ. 
สปภ. สยป. 

สนข. 
(สนับสนุน) 

113035 
113048 
113066 
115037 
441004 
661024 
662003 

กลยุทธ์ 2.8 เสริมสร้างกลไกเชิงสถาบันของกรุงเทพมหานครด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
KPI 2.8.1 : ยกระดับหน่วยงานยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ 
กรุงเทพมหานครให้มีสถานะ “กอง” เพ่ือรองรับการบริหารจัดการประเด็นการพัฒนา 
ในระดับเมือง 

มีหน่วยงานระดับกองโดยเฉพาะ 
ที่รับผิดชอบภารกิจด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ของกรุงเทพมหานคร 

สสล.  
(หลัก) 
สกก. 

(สนับสนุน) 

200069 
200072 

KR 2.8.2 : พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรในการออกแบบและ
ปรับปรุงอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน 

ไม่น้อยกว่า 10 ราย/ปี สนค. 200076 

KPI 2.8.3 : กำหนดกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานการลดการใช้พลังงานและ
ก๊าซเรือนกระจกเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงรุกของภาคส่วนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร  

มีนโยบาย/แนวทางเสนอผู้บริหาร 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

สนค.  
(หลัก) 
สสล. 

(สนับสนุน) 
 

 

200077 
200078 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 2.9 กรุงเทพมหานครลดการใช้พลังงานโดยเริ่มต้นในหน่วยงาน 
KPI 2.9.1 : ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร 

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
(ปีฐาน = ปีงบประมาณ 2565)  

 

สนค.  
(หลัก) 

ทุกหน่วยงาน 
(สนับสนุน) 

200082 
200083 
200085 

กลยุทธ์ 2.10 เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 
KPI 2.10.1 : อาคารควบคุมของกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายพลังงานลดลง  ร้อยละ 50 ของจำนวนอาคารควบคุม

ของกรุงเทพมหานคร 
สสล. (หลัก) 
ทุกหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
(สนับสนุน) 

200078 

KPI 2.10.2 : เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง/ปี สนย.  
(หลัก) 

สนพ. สสล. 
(สนับสนุน) 

200073 
200075 
200079 
200080 

KPI 2.10.3 : ส่งเสริมให้ระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานครใช้พลังงานทดแทน ร้อยละ 100 ของระบบขนส่งมวลชน
ของกรุงเทพมหานคร 

สจส. 200074 
200081 

KPI 2.10.4 : พัฒนาและดำเนินการให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุน EV 
Ecosystem รถยนต์ไฟฟ้าในพ้ืนที่หน่วยงานกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุม 

5 แห่ง สสล. (หลัก) 
ทุกหน่วยงาน 
(สนับสนุน) 

200084 - 200086 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

200001 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและ
ระบบข้อมูลคุณภาพอากาศ  

115.872 สสล. P032 
P050 

200002 โครงการจัดหาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  13.600 สสล. P032 
P050 

200003 โครงการจ้างเหมาเอกชนซ่อมแซมเครื่องตรวจวัดก๊าซในสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ติดตั้งบนเสาเหล็ก  

34.800 สสล. P032 
P050 

200004 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสวนชุมชนขนาดเล็ก (Pocket Park)  40.000 สสล. P108 
200005 โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  70.000 สสล. P110 
200006 โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด 3.200 สสล. P145 

P147 
P161 

200007 โครงการจัดทำจุดรับขยะชิ้นใหญ่อิเล็กทรอนิกส์ และขยะกิ่งไม้สำหรับประชาชนนำมาทิ้ง
ได้ด้วยตนเอง (Drive thru) 

40.000 สสล. P146 

200008 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในที่ว่าง ที่สาธารณะ 
และแหล่งน้ำ 

2.800 สสล. P146 

200009 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนแผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร 
(ต่อเนื่อง ปี 67-69 วงเงิน 150.000 ล้านบาท) 

25.500 สนน. P191 

200010 กิจกรรมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment) 60.000 สนน. P170 
200011 โครงการตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน  ไม่ใช้

งบประมาณ 
สนอ. P012 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

200012 โครงการตรวจสอบตรวจจับรถควันดำจากต้นตอ  ไม่ใช้
งบประมาณ 

สสล. P037 

200013 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดำเนินการตามกฎหมายควบคุมมลพิษจากยานพาหนะ 0.101 สสล. P012 
200014 โครงการลดฝุ่นลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า  ไม่ใช้

งบประมาณ 
สพส. P209 

200015 ประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงในเขตพ้ืนที่วิกฤตเป้าหมายในพ้ืนที่มลพิษสูง/ 
ความหนาแน่นกลุ่มเปราะบาง  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สปส. P050 

200016 โครงการเฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มอ่อนไหวต่อผลกระทบฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤต  ไม่ใช้
งบประมาณ 

สนอ. P050 

200017 กิจกรรมให้บริการคลินิกมลพิษเฝ้าระวังโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์  ไม่ใช้
งบประมาณ 

สนพ. P050 

200018 โครงการโรงเรียนปลอดฝุ่น ศูนย์เด็กเล็ก (ปฐมวัย) โดยบูรณาการกับเกณฑ์ Healthy 
School   

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สนอ. 
สนศ. 

P050 

200019 โครงการผลักดันพ้ืนที่เขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone)   ไม่ใช้
งบประมาณ 

สสล. P034 

200020 โครงการพัฒนาระบบจัดการขยะอินทรีย์  3.500 สสล. P147 
200021 โครงการคัดแยกขยะครบวงจรระดับ 50 เขต  70.000 สสล. P145 
200022 โครงการเครือข่ายสังคมรีไซเคิลกรุงเทพมหานคร (Recycling Society)  25.920 สสล. P145 

P161 
200023 โครงการจัดหาเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยใน 24 ชั่วโมง ขนาด 125 ก.ก. 15.000 สสล. - 
200024 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทิ้งมูลฝอยเป็นที่เป็นเวลา  1.618  สสล. P146 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

200025 โครงการจัดหาถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อสำหรับชุมชน  5.000 สสล. P146 
200026 โครงการจัดหาถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท  50.000 สสล. P146 
200027 โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยระบบไฟฟ้าสำหรับจัดเก็บอันตรายและมูลฝอย

อิเล็กทรอนิกส์ 50 เขต  
62.500 สสล. - 

200028 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อจากชุมชน  15.000 สสล. - 
200029 โครงการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  0.102 สสล. - 
200030 โครงการกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน  

ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม 
6,600.000 สสล. - 

200031 โครงการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทาง  0.186 สสล. P145 
P147 
P161 

200032 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  0.441 สสล. P145 
200033 โครงการอบรมแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร  
0.367 สสล. - 

200034 โครงการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน  

0.388 สสล. - 

200035 โครงการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย
สำหรับผู้รับผิดชอบ  

0.291 สสล. - 

200036 โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี 
    1) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 
(ต่อเนื่อง ปี 67-70 วงเงิน 1,378.450 ล้านบาท) 

 
275.690 

สนน. - 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

      2) โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและ
ระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 
(ต่อเนื่อง ปี 67-70 วงเงิน 72.550 ล้านบาท) 

14.510   

200037     โครงการบำบัดน้ำเสียธนบุรี 
    1) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1  
งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ (ต่อเนื่อง ปี 63-68 วงเงิน 
2,522.300 ล้านบาท) 
    2) โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำ
เสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และ
สวนสาธารณะ (ต่อเนื่อง ปี 63-68 วงเงิน 75.670 ล้านบาท) 

 
756.357 

 
 

19.850 

สนน. - 

     3) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 
งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพ้ืนที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขต
ตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) (ต่อเนื่อง ปี 63-68 วงเงิน 2,974.300 ล้านบาท) 

891.957   

     4) โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำ
เสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วน
เหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) 
(ต่อเนื่อง ปี 64-68 วงเงิน 74.350 ล้านบาท) 

16.298   

     5) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 
งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพ้ืนที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) 
(ต่อเนื่อง ปี 63-68 วงเงิน 2,378.400 ล้านบาท) 

713.187   
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

     6) โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวม 
น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย 
พ้ืนทีส่่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) (ต่อเนื่อง ปี 64-68 วงเงิน 59.460 
ล้านบาท) 

13.035   

200038 โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย 
    1) โครงการเอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย 
(ต่อเนื่อง ปี 67-92 วงเงิน 12,468.000 ล้านบาท) 

498.720 
(งบ กทม. 
ร่วมกับ 

งบกองทุน
ส่งเสริม 

การร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและ

เอกชน) 

สนน. - 

200039 โครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน 
    1) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนิน
โครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน (ต่อเนื่อง ปี 67-68 วงเงิน 35.000 ล้านบาท) 

 
23.328 

สนน. 
 

- 

200040 โครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง 
    1) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนิน
โครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง (ต่อเนื่อง ปี 67-68 วงเงิน 30.000 ล้านบาท) 

18.000 สนน. - 

200041 โครงการบำบัดน้ำเสียบางเขน 
    1) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนิน
โครงการบำบัดน้ำเสียบางเขน (ต่อเนื่อง ปี 67-68 วงเงิน 30.000 ล้านบาท) 

18.000 สนน. - 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

200042 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพ่ิมเติม) พ้ืนที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุม
คุณภาพน้ำดินแดง (ต่อเนื่อง ปี 61-67 วงเงิน 1,600.000 ล้านบาท) 

382.500 
(เงินนอก

งบประมาณ 
363.500  
ล้านบาท) 

สนน. P191 

200043 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ- 
คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (ต่อเนื่อง ปี 61-67 วงเงิน 542.000  
ล้านบาท) 

- 
(เงินนอก

งบประมาณ 
83.900  

ล้านบาท) 

สนน. P191 

200044 โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน (ต่อเนื่อง ปี 64-67 วงเงิน 680.000 ล้านบาท) 

- 
(กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปี) 

สนน. - 

200045 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณถนนสามเสนเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำ 
ดินแดง (ต่อเนื่อง ปี 67-68 วงเงิน 155.500 ล้านบาท) 

62.000 สนน. P191 

200046 กิจกรรมเชื่อมท่อรวบรวมน้ำเสียของตลาดเข้ากับระบบบำบัดน้ำเสียของ
กรุงเทพมหานคร  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สนน. 
สนง.ตลาด 

P171 

200047 กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับบริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร  
เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายตลาดเอกชนที่อยู่ในพ้ืนที่บริการบำบัดน้ำเสียขอรับบริการ
เชื่อมท่อน้ำเสียเข้ากับท่อรวบรวมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สนอ. 
สนข. 

P171 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

200048 โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรไปยัง 
คลองบางซื่อ คลองน้ำแก้ว และคลองพญาเวิก 

15.500 สนน. - 
 

200049 โครงการกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูล
ฝอยหนองแขม 

177.025 สสล. - 
 

200050 โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 800 
ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 

175.200 สสล. - 
 

200051 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 600 
ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 

145.625 สสล. - 
 

200052 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตันต่อวัน  
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 

237.309 สสล. - 
 

200053 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ
กรุงเทพมหานคร 

- สสล. - 
 

200054 โครงการจัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต 16.222 สสล./สนข. P102 
200055 โครงการค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง

สวนสาธารณะ  
50.000 สสล. P110 

200056 โครงการค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเมือง  15.000 สสล.  P049 
200057 การสำรวจข้อมูลต้นไม้ยืนต้นและพ้ืนที่ร่มไม้ในเมือง (Urban Tree Canopy)  

สำหรับการวางแผนเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 
59.200 สสล. P109 

200058 โครงการฝึกอบรมการออกแบบจัดสวนและภูมิทัศน์ด้วยคอมพิวเตอร์ 0.159 สสล. P049 
200059 โครงการฝึกอบรมการใช้เลื่อยยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย 0.127 สสล. P102 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

200060 โครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์ การดูแลรักษาและการอารักขาไม้ดอกไม้ประดับที่ 
นิยมใช้ในกรุงเทพมหานคร 

0.263 สสล. P049 

200061 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี  - สสล./สนข. P049 
200062 กิจกรรมสำรวจการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของประชาชนและเอกชนเป็นพ้ืนที่สีเขียว - สสล./สนข. P109 
200063 กิจกรรมสำรวจต้นไม้เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ เหมาะสม และพอเพียง ตาม

หลักเกณฑ์โครงการและระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก 
 - สสล. P157 

200064 โครงการการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของดินภายในพ้ืนที่สวนสาธารณะ  
สังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ เพื่อการรักษาพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 

0.200 สสล.  - 

200065 โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวย่านตลาดน้อยและพ้ืนที่ต่อเนื่อง    

10.000 สสล. P049 

200066 โครงการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพ่ือลดโลกร้อน 1.000 สสล. P157 
200067 โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 1.000 สสล. P157 
200068 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร  

(Bangkok Green Office) 
0.555 สสล. P157 

200069 โครงการอบรมความรู้พ้ืนฐานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

0.089 สสล. P157 

200070 โครงการติดตามความสำเร็จของโครงการภายใต้แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564-2573 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สสล. P157 

200071 โครงการอาคาร กทม. 2 มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  
ภายใน พ.ศ. 2569 

30.000 (สนย.) 
1.000 (สสล.) 

สสล. สนย. 
สนน. สนอ.สยป. 

สวท. 

P157 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

200072 กิจกรรมทบทวนความเหมาะสมของการยกระดับของโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับ
ยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สกก. 
สสล. 

P157 

200073 โครงการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)  
อาคารสำนักการโยธา และอาคารสำนักการระบายน้ำ 

30.000 สนย. P157 

200074 โครงการจ้างศึกษาจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)  
ในกรุงเทพมหานคร  

26.250 สจส. P013 

200075 โครงการสำรวจและจัดทำแผนการติดตั้งระบบประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน 
สำหรับอาคารของกรุงเทพมหานคร (ต่อเนื่อง ปี 66-70 วงเงิน 60.241 ล้านบาท) 

24.097 สนย. P157 

200076 โครงการพัฒนาและยกระดับบุคลากรกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ประเมินการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ืออนุรักษ์พลังงาน 

0.130 สนค. P157 

200077 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  0.120 สสล. P157 
200078 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม  0.022 สสล. P157 
200079 โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้าสำหรับโรงพยาบาล       

ในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง 
81.503 

(ใช้งบประมาณ
กองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน
ของกระทรวง

พลังงาน) 

สนพ. P157 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

200080 โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการคัดแยกอินทรีย์สารเข้ากระบวนการหมักก๊าซชีวภาพ 
เป็นเชื้อเพลิง เพ่ือผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าพร้อมบริหารศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ 
และของเสียชุมชนศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช  

6,600.000 สสล. P157 

200081 โครงการจัดทำเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องการเดินทางที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)    

0.995 สจส. P157 

200082 โครงการลดใช้พลังงานในอาคารของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้
งบประมาณ 

สสล. P157 

200083 โครงการขยายการใช้งานบัตรเติมน้ำมันของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (Fleet Card)  ไม่ใช้
งบประมาณ 

สนค. P157 

200084 โครงการติดตั้งสถานีจ่ายพลังงานไฟฟ้า ณ หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร  13.829 สนย. 
สจส. 

P157 

200085 โครงการพัฒนาต้นแบบรถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) ของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร  

3.000 สนค. P157 

200086 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการดัดแปลงรถยนต์เพ่ือใช้พลังงานไฟฟ้า  
(EV Conversion) ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สนค. 
สพส. 

P157 

113011 โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนพระราม 3  
ซอย 52 ถึงประตูระบายน้ำลำกระโดงสาธารณะ** 

โครงการเดียวกับ 
ยุทธศาสตร์ย่อย 

1.3 

สนน. P178 

113012 โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือสี่พระยา  
ถนนเจริญกรุง ซอย 30** 

โครงการเดียวกับ 
ยุทธศาสตร์ย่อย 

1.3 

สนน. P178 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

113013 โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากคลองโอ่งอ่าง 
ถึงตรอกไกร** 

โครงการเดียวกับ 
ยุทธศาสตร์ย่อย 

1.3 

สนน. P178 

113014 โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากซอยปานสุข 
ถึงโรงเรียนราชินี** 

โครงการเดียวกับ 
ยุทธศาสตร์ย่อย 

1.3 

สนน. P178 

113015 โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากตลาดยอดพิมาน 
ถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า** 

โครงการเดียวกับ 
ยุทธศาสตร์ย่อย 

1.3 

สนน. P178 

113016 โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนกรุงเกษม** โครงการเดียวกับ 
ยุทธศาสตร์ย่อย 

1.3 

สนน. P178 

113017 โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากสะพานกรุงธนบุรี 
ถึงสุดซอยสามเสน 11** 

โครงการเดียวกับ 
ยุทธศาสตร์ย่อย 

1.3 

สนน. P178 

113018 โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงปากคลองสามเสน 
ถึงสะพานกรุงธนบุรี** 

โครงการเดียวกับ 
ยุทธศาสตร์ย่อย 

1.3 

สนน. P178 

113019 โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี** โครงการเดียวกับ 
ยุทธศาสตร์ย่อย 

1.3 

สนน. P178 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

113034 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง**  
(แผนงานบูรณาการ ต่อเนื่อง ปี 67 - 69 งบรวม 1,520.000 ล้านบาท) 

โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย 

1.3 

สนน. P179 

113035 โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง** 
(แผนงานบูรณาการ ต่อเนื่อง ปี 67 - 71 งบรวม 75.000 ล้านบาท) 

โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย 

1.3 

สนน. P179 

113048 โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงดินบริเวณลานกีฬาการเคหะแห่งชาติ  
ซอยประชาสงเคราะห์ 32** 

โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย 

1.3 

สนน. P167 

113066 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนแผนแม่บทการระบายน้ำพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฝั่ง
ตะวันออกในแนวคันก้ันน้ำพระราชดำริ** 

โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย 

1.3 

สนน. - 

115037 โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร** 

โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย 

1.5 

สนอ. - 

441004 โครงการจัดทำแผนงบประมาณโครงสร้างพ้ืนฐาน (Capital Improvement Program : 
CIP) เพ่ือการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร** 

โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย 

4.4 

สวพ. P059 

661024 โครงการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร** โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย 

6.1 

สพส. - 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

662003 โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครสู่ความยั่งยืน** โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย 

6.2 

สวท. - 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรที์� 3
ก า ร ล ด ค ว า ม เ ห ลื� อ ม ลํ�า     
 ด้ ว ย ก า ร บ ริ ห า ร เ มื อ ง       
 รู ป แ บ บ อ า ร ย ะ สํา ห รั บ ทุ ก ค น
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บทวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลี่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน 

การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่มุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสสำหรับทุกคนได้ดำเนินการพัฒนา
ระบบโครงสร้างเมืองและส่งเสริมศักยภาพคนในทุกมิติเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก 
สวัสดิการและการสงเคราะห์ การดูแลสุขภาพ การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การให้การศึกษาสำหรับทุกคน และการสร้างสังคม
พหุวัฒนธรรม โดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคม ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
การดำเนินงานยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)   
อย่างต่อเนื่องจากปี 2563  โดยประเทศไทยพิจารณาหามาตรการมาเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดฯ ซึ่งหนึ่งในมาตรการ        
ที่รัฐใช้ คือ “Social Distancing” และงดการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม ส่งผลต่อระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานอยู่บ้าง หน่วยงานต้องปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป คำนึงถึง
ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับประยุกต์ใช้ใน รูปแบบออนไลน์       
อาทิ การจัดการฝึกอบรม การจัดการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการ
จัดทำสิ ่งอำนวยความสะดวกกับผู ้สูงอายุ คนพิการและผู ้ด้อยโอกาส ได้ปรับปรุงอาคารของสำนักงานเขต           
และศูนย์บริการสาธารณสุข ให้มีสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design) จำนวน 30 แห่ง 
การก่อสร้างลิฟต์ของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 19 ตัว ใน 16 สถานี การติดตั้งดวงโคมพร้อม
อุปกรณ์เสียงประกอบทางข้าม จำนวน 100 ชุด บริเวณ 54 ทางแยก ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคม
ที่ภาครัฐจัดให้ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินช่วยเหลือการประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา เป็นต้น    
ซึ ่งมีผู ้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์จำนวน 1 ,236 คน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ           
จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 คนพิการได้รับการสนับสนุนการซ่อมแซ่มที่อยู่อาศัย จำนวน 706 คน 
ในส่วนของการเข้าถึงสวัสดิการผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) สำนักงานเขต
ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้ลงทะเบียนผ่านระบบฯ ดังนี้ มีผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพผ่านระบบฯ 
จำนวน 873,013 คน และคนพิการรับเบี้ยความพิการผ่านระบบฯ จำนวน 91 ,810 คน นอกจากนี้ ยังส่งเสริม
ผู้สูงอายุให้นำภูมิปัญญามาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการ
เชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร" สำหรับคนพิการได้จัดกิจกรรมการเชิดชู เกียรติด้วย “คนพิการ
ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” เช่นกัน ซึ่งสามารถสร้างความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเองของผู้สูงอายุ คนพิการ
ได้ในระดับหนึ ่ง ส่วนการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยของเด็กก่อนวัยเร ียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเร ียน
กรุงเทพมหานคร โดยมีอาสาสมัครผู้ดูแลเป็นผู้ประเมิน หากพบเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าจะดำเนินการนำเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาต่อไป และยังมีการประเมินพัฒนาการของเด็กระดับอนุบาลจำนวน 40,820 คน พบว่าควรส่งเสริม
พัฒนาการ จำนวน 276 คน สำหรับการส่งเสริมสุขภาพดำเนินการ “คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ” ในโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร และ “คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร” ในศูนย์บริการสาธารณสุข 30 แห่ง  

การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพคนทุกวัย ด้วยการเปิดสอนในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร        
10 แห่ง มีหลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน 438 หลักสูตร เช่น ช่างบริการเครื่องจักรยานยนต์ขนาดใหญ่  (Big Bike) 
ภาษาญี่ปุ ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ บาริสต้ามืออาชีพ นวดไทยเพื่อสุขภาพ เป็นต้น  โดยในปี พ.ศ. 2564         
มีหลักสูตรใหม่ จำนวน 28 หลักสูตร เช่น การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ การพยากรณ์เลขศาสตร์และดวงดาว การตัดเย็บเสื้อผ้า
สัตว์เลี ้ยง การตัดแต่งขนสุนัขและแมว การขับร้องเพลงประสานเสียง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ฝึกอาชีพ   
จำนวน 16 แห่ง และศูนย์ฝึกอาชีพสัญจร เพ่ือให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการอบรมฯ 
ได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม       
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นวดแผนโบราณ ได้รับการขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2564      
มีผู ้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู ้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ ่มขึ ้น จำนวน 8,661 คน          
จาก 10,622 คน คิดเป็นร้อยละ 81.54 ทั้งนี้ ยังได้จัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบสำหรับใช้วางแผนยกระดับ
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในกลุ่มผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่วนใหญ่
ยังเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐและไม่ทราบถึงสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ  

ด้านการศึกษาได้มุ ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา และส่งเสริม     
ให้นักเรียนมีทักษะความรู้ความสามารถเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของตน พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
และส่งเสริมกลไกการเรียนรู้ตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ โดยมีการสอนหลักสูตรสองภาษา ดังนี้ หลักสูตรไทย-อังกฤษ 
64 โรงเรียน และหลักสูตรไทย-จีน 14 โรงเรียน รวม 78 โรงเรียน ใน 42 เขต ยกเว้น เขตวังทองหลาง ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
พญาไท คลองเตย พระโขนง บางคอแหลม บางกอกใหญ่ และธนบุรี และมีโรงเรียนที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ 
(เรียนร่วม) 155 โรงเรียน ใน 48 เขต ยกเว้น เขตสัมพันธวงศ์ และเขตบางรัก  

ด้านพหุวัฒนธรรม ได้ดำเนินการรวบรวมฐานขอมูลด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร      
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหว่างหนวยงานไดอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเผยแพร และสามารถ
สืบคนเพ่ือการศึกษา ถ่ายทอด และอนุรักษ์ไวเปนมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร อีกท้ังปรับปรุงสื่อการเรียนรู้
ด้านพหุวัฒนธรรมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อใหเกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม
ของเด็ก เยาวชน และประชาชน ตลอดจนพัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่   
พรอมทั้งรณรงค์สร้างความรูความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแกประชาชนในพ้ืนที่โดยใชชองทางสื่อที่หลากหลาย  

 การดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การลดความเหลี่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน 
ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างเมืองแห่งโอกาสสำหรับทุกคน เน้นการให้ความช่วยเหลือกลุ ่มเปราะบาง       
และพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย โดยจัดการบริหารเมืองรูปแบบอารยะ ซึ่งเป็นการจัดระเบียบเมืองให้เอ้ือต่อการ
สร้างชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุและสังคมที่เหมาะสมแก่การใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) การพัฒนาคนทุกช่วงวัย       
ในทุกมิติ และแผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2580) ที่มุ่งเสริมสร้างความมั่งคง    
ทางประชากรตั้งแต่อยู่แรกเกิดจนถึงเสียชีวิต ส่งผลต่อการพัฒนาเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการขับเคลื่อนเมืองและประเทศต่อไปโดยดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองตามหลัก การ 
Universal Design อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ     
และการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านไปพร้อมกัน ส่งเสริมให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครจ้างงานคนพิการ        
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ      
ที่เขตหนองจอกและเขตทุ่งครุเพ่ือใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาและฝึกทักษะสายงานอาชีพ สร้างบ้านพักผู้สูงอายุ
บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา และบ้านพักผู้สูงอายุ เขตหนองแขม เปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครเป็นการเตรียมการเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
ผลักดันดำเนินการผ่านศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กลุ่มเปราะบางจะได้รับการช่วยเหลือ ฟื้นฟู        
และพัฒนาคุณภาพชีวิตใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึง
บริการภาครัฐ ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบสิทธิและเข้าถึงสวัสดิการ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 ยกระดับ“คลินิกผู้สูงอายุ
ครบวงจร” ในศูนย์บริการสาธารณสุขให้ครบทุกแห่ง ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้วยการกำหนดหลักสูตรการเรียนสองภาษา
ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นและให้นักเรียนเข้ารับการทดสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพิ่มโรงเรียนที่มีการเรยีน
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ร่วมสำหรับเด็กพิเศษ เปิดสอนทักษะอาชีพ 6 กลุ่ม ได้แก่ ศิลปะ (Arts) อาหารและเครื่องดื ่ม (Food and 
Beverage) ความงาม (Beauty) วิศวกรรมและงานช่าง (Engineering) การเกษตร (Agriculture) และเทคโนโลยีดิจทิัล 
(Digital Technology) เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนหลอมรวมความแตกตา่ง               
ที่หลากหลายทางวัฒนธรรมใหสามารถอยู่ร่วมกันไดอย่างสันติสุขและปรองดองให้ความสำคัญกับการเพิ่มกิจกรรม  
ด้านวัฒนธรรม ชุดความรู้ และสร้างแพลตฟอร์มในการเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม โดยดำเนินการสำรวจและจัดทำ
ฐานข้อมูลพหุวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่หลากหลายอย่างเปนระบบและทันสมัย รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริม   
ให้มีพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่โดยใช้
ช่องทางสื่อที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้ยกระดับองค์กรที่มีภารกิจด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ
คนกรุงเทพฯ ให้เป็นภารกิจที่สำคัญมีจุดมุ่งหมายให้กรุงเทพมหานครเป็น “เมืองที่สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง     
ที่อยู่อาศัย” ด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของทุกวัยและทุกเพศ โดยในปีแรก
เน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กรด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เป็นมีองค์กรที่มีความพร้อมในการดำเนินงานด้านการพัฒนา 
ซึ่งบุคลากรต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน ที่สามารถ
นำไปวางแผนการจัดการ ที่อยู่อาศัยของประชาชนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคีเครือข่ายเข้ามา   
มีส่วนร่วมในการจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน และชุมชน รวมทั้ง ผลักดันให้มีกลไกทางการเงิน หรือแหล่งทุน    
ในรูปแบบต่างๆ   ไม่ว่าจะเป็น กองทุน กลุ่มออมทรัพย์ หรือเรียกชื่ออ่ืนๆ ที่จัดตั้งขึ้นในการปรับปรุง จัดหาและพัฒนา
ที่อยู่อาศัยของประชาชน ชุมชนต่อไป 

กรุงเทพมหานครดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย และยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง    
เพื่อเสริมสร้างพลังทางสังคม สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ ด้วยการพัฒนาคนบนฐานทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรม โดยแสวงหาความร่วมมือ การสนับสนุน ระหว่างภาครัฐ วิชาการ เอกชน ประชาสังคม
และประชาชน การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ด้วยการส่งเสริมคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของบุคคล พัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื ่อสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการดำรงชีวิต รวมถึง มีศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์              
อย่างต่อเนื่องต่อไป สำหรับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ถั่วถึงอย่างเท่ายม ยังเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้าง
สมรรถนะสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 ได้อย่างรอบด้าน นำมาซึ่งการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมีการส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาโดยคำนึงถึงความสามารถ ความถนัดและความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ในรูปแบบการเรียนร่วม การจัดการศึกษาเฉพาะ การพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต การพัฒนาทักษะพื้นฐาน         
ที่จำเป็น การฝึกอาชีพ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา อาทิ ระบบอินเตอร์เน็ต ให้ครอบคลุมประชาชน
กรุงเทพมากขึ้น เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงการศึกษา  

 ดังนั้น เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถบรรลุยุทธศาสตร์ การลดความเหลี่อมล้ำด้วยการบริหารเมือง
รูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ด้วยการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างครบวงจร
สร้างโอกาสทางสังคมให้คนทุกกลุ่ม จัดการศึกษาสำหรับทุกคน และนำความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์
เชิงเศรษฐกิจ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพ่ือให้ส่งผลดีกับหลาย ๆ ด้านต่อไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแล
อย่างครบวงจร 

KR 1 : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการ
ตามความจำเป็นและความเหมาะสม 
(P099, P101, P132, P139, P140, P141, P144, P148 
P214) 
(KPI 3.1.1.1 - KPI 3.1.1.4) 

ร้อยละ 100 สพส. สนข. 

KR 2 : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มี
อาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ 
(P133, P135, P142, P213) 
(KPI 3.1.2.1 - KPI 3.1.2.4) 

ร้อยละ 100 สพส. สนข. 

KR 3: ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้เหมาะสมสำหรับกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม 
(P099, P198, P212, P215) 
(KPI 3.1.3.1 - KPI 3.1.3.3) 

ตามแผนงานที่กำหนด สนย. สพส. 

KR 4: มีมาตรการในการลดความรุนแรงในครอบครัว 
(KPI 3.1.4.1, KPI 3.1.4.2) 

1 มาตรการ  
ในแต่ละกลุ่ม 

สพส. 
 

สนอ. สนพ. 
สนข. 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม   
KPI 3.1.1.1 : ฐานข้อมูลบูรณาการของกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม 1 ฐานข้อมูล สพส. 331017 
KPI 3.1.1.2 : เขตท่ีมีการดำเนินการส่งต่ออาหารส่วนเกิน (Food Surplus)            
แก่กลุ่มเปราะบางถูกต้องตามระบบและหลักการทำธนาคารอาหาร (Food Bank) 

30 เขต สพส. 331005 
331006 

KPI 3.1.1.3 : องค์กรภาคเีครือข่ายที่กรุงเทพมหานครสร้างความร่วมมือเพ่ือประสาน 
ส่งต่อความช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบางได้รับสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสิทธิ์ 

เพ่ิมข้ึน 2 
องค์กรภาคีเครือข่าย 

สพส. 331005 
331006 

KPI 3.1.1.4 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร  
(เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน    
การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ) 

ร้อยละ 100 สพส. 331005 
331006 
331012 
331014 

กลยุทธ์ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ 
KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ) 

ร้อยละ 100 สพส. 331007 - 331011 

KPI 3.1.2.2 : กลุ่มเปราะบางที่เข้ารับการฝึกอาชีพที่โรงเรียน/ศูนย์ฝึกอาชีพสังกัด
กรุงเทพมหานคร และนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้จริง (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ 
แรงงานนอกระบบ ฯลฯ) 

ร้อยละ 50 สพส. 331007 - 331009 

KPI 3.1.2.3 : ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการอบรม         
ฝึกทักษะ เพ่ือทำงานร่วมกับคนกลุ่มเปราะบางกลุ่มต่าง ๆ 

ร้อยละ 100 สพส. 
(หลัก) 

ทุกหน่วยงาน 
(สนับสนุน) 

- 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

KPI 3.1.2.4 : พื้นที่ท่ีกรุงเทพมหานครจัดสรรให้กลุ่มผู้แสดงความสามารถ              
มาแสดงความสามารถ เพ่ือหาเลี้ยงชีพ 

1 แห่ง / เขต สวท. สพส. 
(หลัก) 
สนข. 

(สนับสนุน) 

331019 

กลยุทธ์ 3.1.3 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมสำหรับกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม                                                                                 
KPI 3.1.3.1 : จำนวนอาคารสถานที่ของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงตามแนวคิด
การออกแบบสำหรับทุกคน (Universal Design) 

เพ่ิมข้ึน 20 แห่ง สนย. 331002 
331004 

KPI 3.1.3.2 : คนพิการที่ได้รับความช่วยเหลือจากระบบรถรับส่งคนพิการ              
โดยกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

ร้อยละ 100 สจส. 331003 

KPI 3.1.3.3 : การปรับระเบียบของกรุงเทพมหานครให้สามารถจัดงบประมาณอุดหนุน
เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาเชิงกายภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

1 ฉบับ สพส. 331018 

กลยุทธ์ 3.1.4 มีมาตรการในการลดความรุนแรงในสังคม 
KPI 3.1.4.1 : ผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทุกคนที่เข้าสู่ระบบได้รับความ
ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูเบื้องต้น หรือส่งต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ร้อยละ 100 สพส.  
(หลัก) 
สนอ. 

(สนับสนุน) 

331015 
331016 

KPI 3.1.4.2 : สร้างระบบการป้องกันและช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรง              
และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเพ่ือป้องกันการตกเป็นเหยื่อ
และการค้ามนุษย์ 

1 ระบบ 331015 
331016 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

331001 
 

โครงการบริหารจัดการระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้าในศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.กทม.) 

2.650 สพส. P211 

331002 โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ/ติดตามการปรับปรุงอาคารตามสำนักงานของ
กรุงเทพมหานครให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ          
(ตามกฎกระทรวงกำหนด สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. 2548 (Universal Design) และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สนย. P215 

331003 โครงการจัดหารถและบริหารจัดการเดินรถสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ (ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี พ.ศ. 2564-2567)   

46.785 
 

สจส. 
กรุงเทพธนาคม    

P212 

331004 กิจกรรมสำรวจการปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ไม่ใช้
งบประมาณ 

สพส. P135 

331005 
 

โครงการการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ และคนพิการ* 

ตามท่ีหน่วยงาน 
ขอจัดสรร 

 50 สนข. - 

331006 
 

กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก 
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในภาพรวม 50 เขต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สพส. - 

331007 
 

กิจกรรมจัดทำหลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้
งบประมาณ 

สพส. - 

331008 
 

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สพส. - 

331009 
 

โครงการการเสริมสร้างทักษะและฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้
งบประมาณ 

สพส. - 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

331010 โครงการรวบรวมจ้างงานคนพิการเพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้
งบประมาณ 

สกก. P213 

331011 
 

โครงการจ้างงานคนพิการเพ่ือปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต 50 แห่ง 57.850 สพส. 
สนข. 

P213 

331012 
 

โครงการศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พ่ึงในพื้นที่สาธารณะ           
ของกรุงเทพมหานคร 

2.700 สพส. P141 

331013 โครงการจัดบริการสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว 

1.782 สนอ. - 

331014 โครงการบริหารจัดการบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม 22.000 สพส. - 
331015 โครงการสัมมนาและดูงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา    

ความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข 
0.652 สนอ. - 

331016 
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

0.250 สพส. - 

331017 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล และรายงานสรุปประจำปี  
 (ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สพส. - 

331018 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกทม. 8.868 สพส. - 
331019 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลพ้ืนที่สาธารณะในการจัดแสดงดนตรีและงานศิลปะกลางแจ้ง 

ทุกมุมเมือง 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
สวท. - 

333001 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย
กรุงเทพมหานคร** 

โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย 

3.3 

สพส. P160 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

333002 โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลชุมชนและแผนพัฒนาชุมชน** 
 

โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย 

3.3 

สพส. P211 

552011 โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน** โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย 

5.2 

สพส. P029 
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.2 เมอืงแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1. ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานได้รับการส่งเสริม
ให้เข้าถึงโอกาสการประกอบอาชีพ     
และสร้างรายได้ 

KR 1 : สนับสนุนส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
(P142) 
(KPI 3.2.1.1, KPI 3.2.1.2) 

20,000 คน สพส. สนข. 

KR 2 : พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานครให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน 
(P122) 
(KPI 3.2.2.1 - KPI 3.2.2.4) 

โรงเรียนฝึกอาชีพ       
10 แห่ง 

ศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร 16 แห่ง 

สพส. สนข. 

KR 3 : ส่งเสริมการเข้าถึงแหลง่เงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ 
(P122, P142)  
(KPI 3.2.3.1 - KPI 3.2.3.4) 

15,000 คน สพส. สนข. 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความม่ันคง  
ทางรายได้ และป้องกันไม่ให้กลายเป็น   
คนยากจนเมื่อเจอสถานการณ์เปราะบาง   
ทางเศรษฐกิจ 

KR 4 : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองทางสังคม 
เศรษฐกิจ และสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน 
(P142) 
(KPI 3.2.4.1) 

ร้อยละ 30 สพส. สนอ. สนข. 

KR 5 : ประชาชนในชุมชนได้รับการสนับสนุนให้เกิดการ
รวมกลุ่มด้านเศรษฐกิจชุมชน 
(P038, P188) 
(KPI 3.2.5.1, KPI 3.2.5.2) 

21 กลุ่ม สพส. สนข. 

หมายเหตุ  ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป และมคีวามพร้อมที่จะทำงาน ผู้ทีไ่ม่พร้อมที่จะทำงาน หมายถึง ผู้ที ่1. ทำงานบ้าน 2. เรียนหนังสือ 3. ยังเด็กเกินไป
หรือชรามาก 4. ไมส่ามารถทำงานได้เนื่องจากพิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง 5. พักผ่อน 6. เกษียณการทำงาน 7. ไม่พร้อมที่จะทำงาน เนื่องจากเหตุผลอื่น เช่น ไม่สมัครใจทำงาน 
ทำงานโดยไม่ได้รับค่าจา้ง ผลกำไร ส่วนแบ่ง หรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ ให้แก่บุคคลซึ่งมไิดเ้ป็นสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน ทำงานให้แก่องค์การ หรือสถาบันการกุศลต่างๆ โดยไมไ่ด้รบัค่าจ้างผลกำไร
ส่วนแบ่งหรือสิ่งตอบแทนอย่างใด (ท่ีมา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ)
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 3.2.1 สนับสนุนส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
KPI 3.2.1.1 : ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน สพส. 332002 
KPI 3.2.1.2 : จำนวนแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครที่ได้รับการสนับสนุน             
และส่งเสริมให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
(จำนวนแรงงานนอกระบบในกทม. ทั้งหมด 1,133,556 คน :  
ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 8 เม.ย. 65) 

20,000 คน สพส. 332007 

กลยุทธ์ 3.2.2 พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน 
KPI 3.2.2.1 : จำนวนหลักสูตรโรงเรียนฝึกอาชีพ/ศูนย์ฝึกอาชีพที่ได้รับการรับรองว่า          
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

เพ่ิมข้ึน 10 หลักสูตร สพส. 332004 

KPI 3.2.2.2 : จำนวนผู้เรียนทีจ่บการศึกษาจากโรงเรียนฝึกอาชีพ/ศูนย์ฝึกอาชีพ                
ที่นำทักษะไปประกอบอาชีพจริง 

12,000 คน สพส. 332008 

KPI 3.2.2.3 : ผู้ที่กำลังเรียนฝึกอาชีพหรือผู้ที่สนใจได้รับการจ้างงานที่เกิดจากการ
เชื่อมต่อฐานข้อมูลนายจ้าง หรือองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 20 สพส. 332001 

KPI 3.2.2.4 : พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนฝึกอาชีพ และศูนย์ฝึกอาชีพ เพ่ือรองรับผู้เรียน 
คนพิการ 

เพ่ิมข้ึน 3 หลักสูตร สพส. 332004 

กลยุทธ์ 3.2.3  ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ 
KPI 3.2.3.1 : จำนวนผู้ที่ผ่านการอบรมจากโรงเรียนฝึกอาชีพ/ศูนย์ฝึกอาชีพ        
ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการเข้าแหล่งเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ 

12,000 คน สพส. 332003 

KPI 3.2.3.2 : จำนวนประชาชนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ
เข้าแหล่งเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ 

3,000 คน สพส. 332003 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

KPI 3.2.3.3 : จำนวนหนว่ยงาน องค์กร หรือสถาบันทางการเงินที่ร่วมเป็นภาคีในการ
สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ 

อย่างน้อย 1 องค์กร สพส. 332009 

KPI 3.2.3.4 : แนวทางการให้สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครปล่อยกู้เงินทุน     
สำหรับการประกอบอาชีพในดอกเบี้ยอัตราพิเศษ สำหรับผู้เรียนที่จบการศึกษา      
จากโรงเรียนฝึกอาชีพ หรือศูนย์ฝึกอาชีพ 

1 แนวทาง สพส. 332010 

กลยุทธ์ 3.2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองทางสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพขั้นพื้นฐาน 
KPI 3.2.4.1 : ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าถึงสิทธิ์ตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม ร้อยละ 30 สพส. 332003 
กลยุทธ์ 3.2.5 สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
KPI 3.2.5.1 : จำนวนชุมชนหรือกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สถาบันการเงินชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน 

เพ่ิมข้ึน 21 กลุ่ม สพส. 332005 
332006 

KPI 3.2.5.2 : มีการปรับกฎระเบียบกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้กลไกการอุดหนุน
เงินกองทุนสวัสดิการชุมชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือการสร้างชุมชนเข้มแข็งที่
สามารถดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน 

1 ฉบับ สพส. 332011 

หมายเหตุ :  มาตรการคุ้มครองทางสังคม เช่น ประกันสังคม มาตรา 40 บัตรทอง บัตรสวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น 
               ปี พ.ศ. 2565  มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งแล้ว 204 กลุ่ม 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

332001 โครงการจัดทำ Platform สำหรับหาอาชีพ หางาน - สพส. P142 
332002 โครงการจ้างงานคนพิการเพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 57.8500 สพส. P213 
332003 กิจกรรมประสานการส่งต่อคนไร้บ้านเพ่ือฝึกอาชีพตามความต้องการ - สพส. P142 
332004 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ - สพส. - 
332005 กิจกรรมการวิเคราะห์ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ - สพส. - 
332006 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปเข้าถึงสวัสดิการ  

ทางสังคมและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
- สพส. P038  

P188 
332007 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน - สพส. P122 
332008 โครงการการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - สพส. P135 
332009 โครงการจัดทำหลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร - สพส. P122 
332010 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน - สพส. - 
332011 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 0.2430 สพส. - 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมได้ตามศักยภาพ 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

การพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร
มีองค์กรที่มีศักยภาพเพียงพอ สำหรับการ
ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ 

KR 1 : สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยใน
กรุงเทพมหานครครอบคลุมทุกมิติ 
(P143, P163, P211) 
(KPI 3.3.1.1 - KPI 3.3.1.4) 

1 ฐานข้อมูล สพส. สนข. 

KR 2 : พัฒนาศักยภาพองค์กรด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย  
ของกรุงเทพมหานคร 
(P153, P160) 
(KPI 3.3.2.1,  KPI 3.3.2.2) 

1 องค์กร สพส. สนข. 

KR 3 : สนับสนุนการจัดหา ปรับปรุง และพัฒนาที่อยู่อาศัย
ในกรุงเทพมหานคร 
(P151) 
(KPI 3.3.3.1 - KPI 3.3.3.5) 

ตามแผนงานที่กำหนด สพส. สนศ. 
สกจ. 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 3.3.1 สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครครอบคลุมทุกมิติ 
KPI 3.3.1.1 : จำนวนฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (Housing Stock) 1 ฐานข้อมูล สพส. 333003 
KPI 3.3.1.2 : จำนวนฐานข้อมูลที่พักสำหรับบัณฑิตจบใหม่ (First Jobber) 1 ฐานข้อมูล สพส. 
KPI 3.3.1.3 : จำนวนฐานข้อมูลชุมชน และที่อยู่อาศัยประเภทอ่ืนๆ ที่ไม่ได้จดจัดตั้ง  
ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 

1 ฐานข้อมูล สพส. 333002 

KPI 3.3.1.4 : จำนวนฐานข้อมููลอาคารหรือพ้ืนที่รกร้างที่สามารถพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยได้ 1 ฐานข้อมูล สนย. - 
กลยุทธ์ 3.3.2 พัฒนาศักยภาพองค์กรด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร 
KPI 3.3.2.1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

250 คน สพส. 333001 
333003 

KPI 3.3.2.2 : ปรับปรุงกฎระเบียบที่ไม่เอ้ือต่องานพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร 1 ฉบับ สพส. 333004 
กลยุทธ์ 3.3.3 สนับสนุนการจัดหา ปรับปรุง และพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 
KPI 3.3.3.1 : ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยเพ่ือข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 
(50 อาคาร (22 แห่ง) /17 เขต) 

10 อาคาร สกจ.  - 

KPI 3.3.3.2 : จัดหาหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยนำร่องสำหรับเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

2 แห่ง สนศ. - 

KPI 3.3.3.3 : จัดหา ปรับปรุง หรือพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยกรุงเทพมหานครร่วม
ดำเนินการกับภาคีเครือข่าย 

อย่างน้อย 1 โครงการ สพส. 333001 

KPI 3.3.3.4 : ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ตามโครงการบ้านมั่นคง 
(เดิมมี 30 กลุ่ม) 

เพ่ิมข้ึน 20 กลุ่ม สพส. 333005 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

KPI 3.3.3.5 : จำนวนหนว่ยงาน องค์กร หรือสถาบันทางการเงินที่ร่วมเป็นภาคีในการ
สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

2 หน่วยงานหรือองค์กร สพส. 333006 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

333001 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย
กรุงเทพมหานคร 

0.714 สพส. P151 

333002 โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลชุมชนและแผนพัฒนาชุมชน ไม่ใช้
งบประมาณ 

สพส. P211 

333003 โครงการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย         
เพ่ือจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สพส P143 
P151 
P163 

333004 กิจกรรมปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย       
พ.ศ. .... 

ไมใ่ช้
งบประมาณ 

สพส. P160 

333005 กิจกรรมความร่วมมือกับ พอช. ส่งเสริมที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง ไม่ใช้
งบประมาณ 

สพส. P151 
P188 

333006 กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการเงินที่สนับสนุนการดำเนินการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สพส. P151 
P188 
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

คนกรุงเทพฯ เข้าถึงการศึกษา และ 
การเรียนรู้ที่เหมาะสม และเท่าทันโลก 
ตามความสนใจ 

KR 1 : เด็ก และเยาวชนในกรุงเทพมหานครได้เข้าถึง
การศึกษาภาคบังคับ 
(P063) 
(KPI 3.4.1.1 - KPI 3.4.1.3) 

ร้อยละ 70 สนศ. 
สพส. 

สนข. 

KR 2 : มีการคัดกรองเด็กที่มีความเสี่ยงหลุดออกนอกระบบ
และส่งเสริมให้เข้าถึงการศึกษา 
(P217) 
(KPI 3.4.2.1, KPI 3.4.2.2) 

ร้อยละ 100 สนศ. 
สพส. 

สนข. 

KR 3 : พัฒนาบุคลากรและสถานศึกษาให้รองรับผู้เรียน     
ที่มีความต้องการพิเศษ 
(P135, P200) 
(KPI 3.4.3.1 - KPI 3.4.3.3) 

ร้อยละ 30 สนศ. 
สพส. 
สวท. 

- 

KR 4 : เด็กในกรุงเทพมหานครได้ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ 
และมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่สูงขึ้น (Competency base) 
(P018, P095) 
(KPI 3.4.4.1 - KPI 3.4.4.5) 

ร้อยละ 100 สนศ. - 

KR 5 : พัฒนาการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้        
ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
(P018, P064, P065, P066, P067, P068, P069, P096, 
P097, P103, P114, P115, P117, P189)                 
(KPI 3.4.5.1 - KPI 3.4.5.13)      

ร้อยละ 80 สนศ. 
สพส. 
สวท. 

- 
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วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

KR 6 : ข้าราชการ และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน   
และแหล่งเรียนรู้สังกัดกรุงเทพมหานคร* ได้รับการสนับสนุน
ให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(P070, P071, P073) 
(KPI 3.4.6.1 - KPI 3.4.6.4) 

ร้อยละ 100 สนศ. 
สกก. 

- 

KR 7 : มีการคุ้มครองสิทธิเด็ก และความปลอดภัยของ
นักเรียนในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
(KPI 3.4.7.1 - KPI 3.4.7.4) 

ร้อยละ 100 สนศ. 
สพส. 

 

- 

หมายเหตุ   เด็ก หมายถึง ผู้เรียนที่อยู่ในระดับการศึกษาปฐมวัย มีอายุระหว่าง 0- 6 ปี  
               เยาวชน หมายถึง ผู้เรียนที่อยู่ในระดับการศึกษาประถมศึกษา - มัธยมศึกษาที่มีอายุอยู่ระหว่าง 7- 18 ปี   
               แหล่งเรียนรู้/สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร หมายถึง  
  - โรงเรียนจำนวน 437 โรงเรยีน (สนศ.)    - ศูนย์เด็กปฐมวัยจำนวน 276 แห่ง (สพส.)  
  - ห้องสมุด 33 แห่ง (สวท.)   - พิพิธภัณฑ์เด็ก 2 แห่ง (สวท.)   - บ้านหนังสือ 151 แห่ง (สนข.) 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 3.4.1 เด็ก และเยาวชนในกรุงเทพมหานครได้เขา้ถึงการศึกษาภาคบังคับ 
KPI 3.4.1.1 : ข้อมูลเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดเก็บและ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล 

ร้อยละ 100 สนศ. สพส. 334012 
 

KPI 3.4.1.2 : จำนวนทุนเสมอภาคไดจ้ัดสรรให้กับนักเรียนยากจนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เพ่ือป้องกันเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 1,000 ทุน สนศ. สพส. - 

KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา            
(อาหาร นม ชุดนักเรียน) 

437 โรงเรียน สนศ. - 

กลยุทธ์ 3.4.2 ดูแลเด็กหลุดออกนอกระบบ และการจัดการศึกษาทางเลือก 
KPI 3.4.2.1 : มีกลไกคัดกรองและส่งต่อเด็กท่ีมีความเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 กลไก สนศ. 

สพส. 
334019 

KPI 3.4.2.2 : มีภาคีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการจัดการศึกษา
ทางเลือกสำหรับเด็กไม่ที่สามารถกลับเข้าระบบการศึกษาภาคบังคับได้ 

ไม่น้อยกว่า 1 ภาคีเครือข่าย สนศ. 
สพส. 

- 

กลยุทธ์ 3.4.3 พัฒนาสถานศึกษา และบุคลากรให้รองรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
KPI 3.4.3.1 : จำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ        
(เรียนร่วม) 

ไม่น้อยกว่า 160 โรงเรียน สนศ. 334016 

KPI 3.4.3.2 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการ
อบรมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับการจัดการการศึกษาพิเศษ 

ร้อยละ 80 สนศ. 334017 
334018 

KPI 3.4.3.3 : ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้สังกัด
กรุงเทพมหานคร (โรงเรียน โรงเรียนฝึกอาชีพ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์เด็ก ฯลฯ) 
ให้รองรับคนพิการตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal design) 

ร้อยละ 30 สนศ. 
สพส. 
สวท. 

- 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 3.4.4 เด็กในกรุงเทพมหานครได้ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ และมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่สูงขึ้น (Competency base) 
KPI 3.4.4.1 : มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม สนศ. 334041 

KPI 3.4.4.2 : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน 2 ภาษาท่ีสอบผ่าน
การประเมิน CEFR หรือ YCT 

ร้อยละ 20 สนศ. 334015 

KPI 3.4.4.3 : นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน รายวิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ร้อยละ 50 สนศ. 334025 

KPI 3.4.4.4 : นักเรียน (ป.3) ที่ได้รับคะแนนประเมิน EQ ต่ำกว่า 50 คะแนน          
ได้รับการพัฒนาจนมีผลการประเมินที่เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 100 สนศ. 334007 

KPI 3.4.4.5 : มีเกณฑ์วัดผลการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในภาพรวม 

ไม่น้อยกว่า 1 เกณฑ์ สนศ. 
สพส. 

334026 
334034 

กลยุทธ์ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
KPI 3.4.5.1 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษา           
ที่มีคุณภาพ และทันสมัย 

437 โรงเรียน สนศ. 334002 
 

KPI 3.4.5.2 : จำนวนโรงเรียนที่มีการทดลองใช้นวัตกรรมทางการศึกษา (Education 
sandbox) 

54 โรงเรียน สนศ. - 

KPI 3.4.5.3 : ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการประเมิน
เกณฑ์ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 100 สพส. - 

KPI 3.4.5.4 : จำนวนแหล่งเรยีนรู้ในแต่ละเขตได้รับการพัฒนา และประเมินผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป 

อย่างน้อย 10 แห่ง สวท. - 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

KPI 3.4.5.5 : โรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี
คุณภาพโภชนาการตรงตามมาตรฐานสาธารณสุข 

ร้อยละ 100 สนศ. 
สพส. 

- 

KPI 3.4.5.6 : โรงเรียนที่ใช้ข้อมูลเปิดด้านการศึกษา (Open Data BEMIS) มาใช้ในการ
วางแผนบริหารจัดการศึกษา และติดตามประเมินผล 

437 โรงเรียน สนศ. - 

KPI 3.4.5.7 : โรงเรียนที่เปิดพ้ืนที่สำหรับการเรียนรู้สร้างสรรค์ และกิจกรรมนอก
หลักสูตรร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย (Open Education) 

40 โรงเรียน สนศ. - 

KPI 3.4.5.8 : จัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับประชาชน 1 ฐานข้อมูล สวท. - 
KPI 3.4.5.9 : สร้างความร่วมมือและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แห่งเดิม   
หรือแห่งใหม่ให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

33 แหล่งเรียนรู้ สวท. - 

KPI 3.4.5.10 : แนวทางการบูรณาการเชื่อมต่อฐานข้อมูล และระบบสมาชิกของ     
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ (เช่น ห้องสมุด ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา) เพ่ือความสะดวกของผู้ใช้งาน 

1 แนวทาง สวท. - 

KPI 3.4.5.11 : จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 สวท. - 
KPI 3.4.5.12 : โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ร้อยละ 100 สนศ. 

สวท. 
- 

KPI 3.4.5.13 : ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต)                
และโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปการของแหล่งเรียนรู้สังกัดกรุงเทพมหานคร            
ทั้งระดับเมือง และระดับชุมชน ให้สามารถใช้งานได้ดี (เช่น ห้องสมุด บ้านหนังสือ ฯลฯ) 

 

 

ร้อยละ 30 สวท. - 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 3.4.6 ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้สังกัดกรุงเทพมหานคร* ได้รับการสนับสนุนให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่      
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
KPI 3.4.6.1 : สร้างแนวทาง หรือกลไกการลดภาระงาน หรือข้ันตอนการทำงาน         
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 

ไม่น้อยกว่า 1 แนวทาง สนศ. 334012 

KPI 3.4.6.2 : มีบุคลากรเพียงพอต่อปริมาณงานในโรงเรียน ร้อยละ 90 ของอัตรากำลัง สนศ. 334037 - 334039 
KPI 3.4.6.3 : ปรับสวสัดิการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในกรุงเทพมหานคร 

มีแนวทางในการปรับปรุงสวัสดิการฯ สกก. - 

KPI 3.4.6.4 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร        
การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน 

ร้อยละ 60 สนศ. 334022 
334023 
334029 

กลยุทธ์ 3.4.7 มีการคุ้มครองสิทธิเด็ก และความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
KPI 3.4.7.1 : มีแนวทาง/กลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่กระทบกับสิทธิเด็ก 1 แนวทาง/กลไก สพส. 

สนศ. 
- 

KPI 3.4.7.2 : ข้าราชการและบุคลากรที่ผ่านการอบรมการคุ้มครองสิทธิเด็กได้รับ     
การการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องสิทธิเด็ก 

ร้อยละ 100 สพส. 
สนศ. 

- 

KPI 3.4.7.3 : เรี่องร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิเด็กท่ีเกิดขึ้น ได้รับการช่วยเหลือ      
และประสานส่งต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 100 สพส. 
สนศ. 

- 

KPI 3.4.7.4 : เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีทักษะความปลอดภัย
ทางน้ำ  

ร้อยละ 90 สนศ. 
สนข. 

- 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

334001 โครงการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ Co-working Space แห่งละ 5,000-
10,000 บาท 
โดยประมาณ 

สวท. P120 

334002 โครงการการนิเทศเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การเป็นพลเมืองในยุค 
Disruption  

1.5058 สนศ. P018 

334003 โครงการส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมการปฏิบัติตน
ที่สะท้อนการมีความใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4.37 สนศ. P018 

334004 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนานวัตกรยุค ๔.๐ 38.73 สนศ. P018 
334005 โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมโดยหุ่นยนต์ 11.2986 สนศ. P018 
334006 โครงการพัฒนาทักษะในด้านอากาศยานไร้คนขับ 42.0336 สนศ. P018 
334007 โครงการพัฒนา EQ และทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล 5.367 สนศ. P018 
334008 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
2.0422 สนศ. P018 

334009 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง 300.67391 สนศ. P067 
334010 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
152.1643 สนศ. P068 

334011 โครงการจัดหาชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานสำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 1.252 สนศ. P070 
334012 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา (ระยะที่ 2) 16.87 สนศ. P070   

P097 
334013 โครงการพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 6.864 สนศ. P074 
334014 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ 1.5 สนศ. P074 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

334015 โครงการโรงเรียนสองภาษา 283.4594 สนศ. P095 
334016 โครงการการเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้

งบประมาณ 
สนศ. P200 

334017 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่
มีความต้องการพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร 

4.2498 สนศ. P200 

334018 โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

0.334 สนศ. P200 

334019 โครงการการติดตามการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สนศ. P217 

334020 โครงการ Bangkok Smart Library 13.859 สวท. - 
334021 โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) 5.000 สนศ. - 
334022 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามสมรรถนะประจำสายงาน 4.152 สนศ. - 
334023 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูตามสมรรถนะประจำสายงาน 3.326 สนศ. - 
334024 โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 3.227 สวท. - 
334025 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 1.787 สนศ. - 
334026 โครงการศึกษาและกำหนดแนวทาง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
1.709 สนศ. - 

334027 โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้กรุงเทพมหานครสู่มาตรฐานดีเด่น 0.998 สวท. - 
334028 โครงการห้องสมุดไดร์ฟทรู (Drive thru Library) 0.846 สวท. - 
334029 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ตามสมรรถนะประจำสายงาน 0.677 สนศ. - 
334030 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 0.200 สวท. - 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

334031 โครงการครอบครัวรักการอ่าน (บ้านหนังสือ) 0.4000 / แห่ง สนข. - 
334032 กิจกรรมสำรวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่ใช้

งบประมาณ 
สวท. - 

334033 กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สวท. - 

334034 กิจกรรมขับเคลื่อน แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครสู่แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรียน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สนศ. - 

334035 กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สวท. - 

334036 กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Pre O-NET) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สนศ. - 

334037 โครงการทุนเอราวัณ 30.700 สนศ.  
334038 โครงการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
24.769 สนศ.  

334039 โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษากรุงเทพมหานคร 

0.598 สนศ.  

334040 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร 

0.533 สพส.  

334041 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนตาม
มาตรฐานสากล (PISA) 

0.17 สนศ.  
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.5 เมอืงแห่งพหุวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่ดำรงอยู่    
ของวัฒนธรรมอันหลากหลายอย่างเท่าเทียม
และมีบทบาทในการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ 

KR 1 : จำนวนผลงานวัฒนธรรมที่เป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิต สร้างทุนทางสังคม รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมวัฒนธรรม
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
(P002, P125, P130)                 
(KPI 3.5.1.1, KPI 3.5.1.2, KPI 3.5.2.1 - KPI 3.5.2.3) 

ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน สวท. สนข. 

KR 2 : จำนวนผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ  
(KPI 3.5.1.1, KPI 3.5.1.2, KPI 3.5.2.1 - KPI 3.5.2.3) 

10,000 คน 
 

สวท. 
 

สนข. 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 3.5.1 สำรวจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ ให้เป็นที่รับรู้ของประชาชนในวงกว้าง 
KPI 3.5.1.1 : ฐานข้อมูลกลุ่มหรือเครือข่ายทางวัฒนธรรม และความหลากหลาย       
ในทุกมิติของกรุงเทพมหานคร 

6 เครือข่าย สวท. 
 

335001 
335006 

KPI 3.5.1.2 : จำนวนการเข้าถึง และรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านวัฒนธรรมที่ทาง
กรุงเทพมหานครช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

2,000 คน สวท. 
 

- 

กลยุทธ์ 3.5.2 กรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่สาธารณะ และอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ในการจัดกิจกรรม  
KPI 3.5.2.1 : จำนวนกิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ร่วมจัดกับกรุงเทพมหานคร    
ในสถานที่ต่างๆ ตลอดปี (เช่น 12 เทศกาล) 

4 กิจกรรม สวท. 
 

335007 

KPI 3.5.2.2 : จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการส่งเสริมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นอัตลักษณ์         
ย่านที่เข้มแข็ง และสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ 

1 แห่ง สวท.  
(หลัก) 
สนข. 

(สนับสนุน) 
 

335005 

KPI 3.5.2.3 : จำนวนพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครที่มีการปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภครองรับการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ (เช่น ห้องน้ำ           
ไฟส่องสว่าง ลานกิจกรรม ที่จอดรถ เป็นต้น) 

50 แห่ง - 

 

 
 
 



 

 100 

 
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

335001 โครงการสำรวจค้นหาพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1.500 สวท. - 
335002 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลพ้ืนที่สาธารณะในการจัดแสดงดนตรีและงานศิลปะกลางแจ้ง 

ทุกมุมเมือง 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
สวท. P002 

P125 
P130 

335003 โครงการจัดงานวิถีทัศน์วัฒนธรรม (Look up BKK) 2.000 สวท. - 
335004 โครงการแสดงดนตรี Bangkok Music in the Park 9.000 สวท. - 
335005 โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 0.177 สวท. - 
335006 โครงการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของ

กรุงเทพมหานคร 
1.500 

 
สวท. - 

335007 โครงการจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 1.800 สวท. - 
 

 



ยุทธศาสตรที์� 4
ก า ร เ ชื� อ ม � ย ง เ มื อ ง ที� มี
ค ว า ม ค ล่ อ ง ตั ว แ ล ะ ร ะ บ บ
บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ      
 แ บ บ บู ร ณ า ก า ร
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บทวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเช่ือมโยงเมืองทีม่ีความคล่องตวัและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ 

เนื ่องจากในปี 2564 ได้มีการปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2561-2580) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที ่ 3 (พ.ศ.2566 -2570) เป็นกรอบ 
ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐานในหลาย ๆ 
จุดจากการสร้างเมืองกระชับ (ด้าน 4 มหานครกระชับ) สู่การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการ
สาธารณะแบบบูรณาการ ดังนั้นหากจะกล่าวถึงการดำเนินยุทธศาสตร์ในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องกล่าวอ้างผลการ
ดำเนินงานของด้านที่ 4 มหานครกระชับซึ่งดำเนินอยู่ ณ ปัจจุบัน    

โดยผลการดำเนินงานในภาพรวมของด้าน 4 มหานครกระชับ สะท้อนผ่านตัวชี้วัดความหนาแน่น
ประชากรและจำนวนบ้านในเขตเมืองชั้นในและเขตชั้นกลาง และตัวชี้วัดความหนาแน่นประชากรในเขตเมือง
ชั้นนอกและพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อยที่มีการพัฒนาตามกรอบผังเมืองรวม ว่าการขยายตัวการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
เมืองชั้นต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมายในเรื่องการเพิ่มความหนาแน่นประชากรหรือไม่ จากการตรวจสอบข้อมูล
ประชากรล่าสุดจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และนำมาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2564 ด้าน 4 มหานครกระชับ พบว่ามีรายละเอียดดังนี้ 

ซึ่งในภาพรวมผลการประเมินความหนาแน่นของประชากรยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดความหนาแน่นประชากรตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2564 ที่กำหนดไว้แต่หาก
นับรวมประชากรแฝง ทำให้คาดว่าปริมาณความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่จะเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตัวชี้วัดกำหนด 

ด้วยที่ผ่านมากรุงมหานครมีแนวคิดการพัฒนาแบบเมืองกระชับ คือ การส่งเสริมให้เมืองมีการ
เติบโตที่สมดุลกับระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาอาคารในแนวตั้งบริเวณใจกลางเมืองเพื่อการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ิมความหนาแน่นในเขตเมืองชั้นในโดยสร้างสมดุลระหว่างที่พักอาศัยและ
แหล่งงานและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะลดการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ออกแบบเมืองให้มีการใช้
ประโยชน์จากที่ว่างในอากาศโดยมีการสร้างอาคารในแนวตั้ง และมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนใช้พื้นที่และบริการ
สาธารณูปการตลอด ๒๔ ชั่วโมง และเมื่อประเมินสภาพการขยายตัวของเมืองพบว่ากรุงเทพมหานครมีการเติบโต 
ในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง แต่ส่วนใหญ่กระจุกตัวตามแนวเส้นทางระบบราง ซึ่งปัจจุบันมีเส้นทางเปิด
ให้บริการระยะทางรวมมากกว่า 120 กิโลเมตร (ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลระยะ 20 ปี (M-MAP2) (พ.ศ. 2553 - 2572)) โดยเป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ 71 กิโลเมตร ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งปัจจุบันต่อขยายเส้นทางถึงสถานีคูคต รวมระยะทาง 
67.45 กิโลเมตร และรถไฟฟ้าสายสีทอง ซึ ่งเป็นรถไฟฟ้ารางเดี ่ยว (Monorail) เส้นทางระยะสั ่น ประมาณ  

พื้นที่ (ตร.กม./คน) 
เป้าหมาย 

(ตร.กม/คน) 
ผลการประเมินความหนาแน่น (ตร.กม/คน) 

(จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์) 

เขตเมืองชั้นใน  
(22 เขต) 

พ้ืนที่อนุรักษ์/เมืองเก่า (7 เขต) 9,800 9,054.46 
ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก (7 เขต) 

11,200 11,137.27 

พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ (8 เขต) 5,960 5,665.92 

เขตเมืองชั้นกลาง (17 เขต) 4,800 4,705.02 

เขตเมืองชั้นนอก (11 เขต) 1,880 1,868.23 
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2.8 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีรถไฟฟ้าในส่วนอ่ืน ๆ ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการ ในปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ รถฟ้าสายสีชมพู 
(ช่วงแคราย -  มีนบุรี) รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว – สำโรง) รถไฟฟ้าสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ – รังสิต)  
รวมระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร 

ขณะเดียวกัน อาคารที่พักอาศัยในแนวตั้งหรือคอนโดมิเนียมที่เกิดขึ้นจำนวนมากตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าเป็นไปตามกลไกการตลาดของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่การพัฒนายังขาดกลไกควบคุมความสมดุล
ระหว่างแหล่งงานกับที่พักอาศัย โดยเฉพาะพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะระบบรางยังไม่มีการวางแผนพัฒนา
เพ่ือประโยชน์การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้น เมืองยังคงมีการพัฒนาแบบกระจาย (urban sprawl) 
ออกไปยังเขตเมืองชั้นนอกซึ่งยังขาดสาธารณูปการที่เพียงพอ รวมทั้งเป็นการรุกล้ำพื้นที่การเกษตรชั้นดีของเมือง
และพื้นที่รองรับน้ำ เนื่องจากราคาที่พักอาศัยในเขตเมืองชั้นในมีราคาสูงเป็นปัจจัยทำให้เมืองต้องขยายออกไป 
เพื่อการสร้างที่พักอาศัยในระดับราคาที่ผู้มีรายได้ปานกลางสามารถซื้อหาได้ เกิดความไม่สะดวกและสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการเดินทางเพื่อเข้ามาทำงานในแหล่งงานที่อยู่ใน
พ้ืนที่เมืองชั้นในและชั้นกลาง 

เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่าเขตเมือง
ชั้นในและชั้นกลางมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่พื้นที่เขตเมืองชั้นนอกมีแนวโน้มที่ความหนาแน่นของ
ประชากรจะสูงขึ้นตามลำดับ ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวอาจส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เป็นไปตามทฤษฎีเมือง
กระชับ (Compact City) ในแง่ความความสมดุลระหว่างแหล่งงานและที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่หรือย่านใน
อนาคตตามข้อมูลดังต่อไปนี้ 

อีกทั้งการระบบคมนาคมในปัจจุบันของผู้คนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงอาศัย
รถยนต์เป็นหลัก จากตัวเลขปริมาณรถทุกประเภทที่จดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากกรมการขนส่งทางบก 
ในปี 2564 ข้อมูลรถจดทะเบียนสะสมทุกประเภทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 11,224,310 เพิ่มขึ้นจากปี 
2563 กว่า 745,000 คัน ในขณะที่เส้นทางสัญจรทางถนนมีจำนวนเท่าเดิม ซึ่งไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณ
รถยนต์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นบริเวณเส้นทางก่อสร้างขนส่งมวลชนระบบรางในหลายพื้นที่
ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัด และอัตราความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางบนถนนในชั่วโมงเร่งด่วน มีแนวโน้มลดลงทุกปี
ซึ่งไม่เป็นไปตามทฤษฎีเมืองกระชับ (Compact City) ที่ให้ความสำคัญกับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่หรือ
ย่านด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่อลดมลพิษ ส่งเสริมเศรษฐกิจจากการเดิน/จักรยาน  และลดความ
แออัดจากการใช้รถยนต์ส่วนตัว ทั้งนี้เนื่องจากระบบระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครยังไม่ครอบคลุมและสร้าง
ความสะดวกสบายได้เท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นขนส่งมวลชนระบบราง รถโดยสารประจำทาง ทางเดินเท้า/จักรยาน 
อีกท้ังปัจจัยหนึ่งคือค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางด้วยรถยนต์และขนส่งมวลชนไม่ได้ต่างกันมากนักทำให้ประชาชน
ยังเลือกที่จะใช้รถยนต์เป็นวิธีการหลักในการเดินทางอยู่  จึงอาจจะกล่าวได้ว่าหากกรุงเทพมหานครต้องการแก้ไขที่มี
อยู่และพัฒนาเมืองไปสู่เมืองที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มศักยภาพ การเดินทางที่คล่องตัวตามทฤษฎีเมืองกระชับ 

พื้นที่ (ตร.กม./คน) 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

เขตเมืองชั้นใน 
(22 เขต) 

พื้นที่อนุรักษ์/เมืองเก่า 
(7 เขต) 

10120.08 9985.02 9853.98 9611.84 9262.44 9,054.46 

ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/ทีอ่ยู่อาศัย 
หนาแน่นมาก (7 เขต) 

11552.77 11462.15 11372.75 11274.17 10866.21 11,137.27 

พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ (8 เขต) 6045.56 5994.48 5962.68 5969.01 5748.73 5,665.92 

เขตเมืองชั้นกลาง (17 เขต) 4799.86 4798.97 4795.88 4789.02 4754.01 4,705.02 

เขตเมืองชั้นนอก (11 เขต) 1827.38 1843.86 1856.79 1869.40 1873.86 1,868.23 



 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

103 

(Compact City) จะต้องเริ่มจากการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยหรือย่านต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของประชากร
ในรูปแบบที่ไม่พึ่งประสงค์ (ความไม่สมดุลระหว่างที่พักอาศัยและแหล่งงาน) ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมเพื่อลดปัญหาการจราจรด้วยรถยนต์ที่สร้างความแออัดและมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กล่าวมาแล้ว โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เกิดศูนย์ชุมชนย่อยหรือเมืองเครือข่ายได้ 
ได้แก่ ศูนย์ชุมชนมีนบุรี ตลิ่งชัน และสะพานใหม่ โดยจะเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแนวตั้งตามเส้นทางรถไฟฟ้า  
และโครงการแนวราบในพื้นที่ถัดจากแนวเส้นทางเข้าไปด้านใน ทั้งนี้ กลไกและมาตรการทางผังเมืองต้อง
สามารถควบคุมและกำกับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อรักษาสัดส่วนการใช้ที่ดินแบบ
ผสมผสานทั้งแนวราบและแนวตั้งให้เมืองคงสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เกิดสภาพการพัฒนาอย่างแออัด รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการวางระบบเชื่อมโยงเส้นทางถนนสายรอง ซอย ทางจักรยาน ทางเดินเท้า รวมทั้ง
ระบบที่จอดรถและระบบรถ Feeder เพื่อการสัญจรเข้าถึงระบบรถไฟฟ้าได้สะดวก ในส่วนนี้กรุงเทพมหานคร  
จึงมีแผนจะพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง (Feeder) เพ่ือเชื่อมต่อและขนถ่ายประชาชนผู้เดินทางเข้าสู่ระบบ
หลัก ด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดรอง (Light Rail) เช่น โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา 
ช่วงวัชรพล – ทองหล่อ และ ช่วงลุมพินี – ท่าพระ โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีฟ้า (ช่วงดินแดง –สาทร) 
รวมถึงจัดให้มบีริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางรางโดยรถเวียน (Shuttle bus) สู่สถานีรถไฟฟ้า จำนวน 18 เส้นทาง 
นอกจากนี้ รวมถึงพัฒนาเส้นทางการสัญจรทางน้ำในหลายเส้นทาง เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางและบรรเทา
ปัญหาการจราจรในเส้นทางหลัก เช่น คลองแสนแสบ คลองภาษีเจริญ คลองผดุงกรุงเกษม และมีการจัดเดินเรือ
เพ่ิมเติมในเส้นทางสายใหม่ คือ เส้นทางคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย (วัดศรีบุญเรือง – มีนบุรี) รวมถึงศึกษาความเหมาะสม
ในการเดินเรือเส้นทางคลองประเวศบุรีรมณ์ คลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว เพ่ิมเติม 

อย่างไรก็ตาม กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างในการวางและจัดทำ  
ผังนโยบายระดับประเทศและระดับภาค เพื่อกำหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ของ
ประเทศและระดับภาค โดยเฉพาะในภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหานครที่มีศักยภาพ
ในการแข่งขันเป็นเมืองน่าอยู่และปรับตัวได้ เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน” คาดว่าจะมีประกาศใช้ผังนโยบายฯ ภายใน 
ปี พ.ศ. 2566 จึงมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่า การประกาศใช้ผังดังกล่าวอาจจะกระทบต่อการกำหนดการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง กิจการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ สังคมและวัฒนธรรม ฯลฯ 

ดังนั้น สำนักที่มีภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งสำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง 
สำนักสิ่งแวดล้อม รวมถึงสำนักงานเขตจำเป็นจะต้องมีกำหนดแผนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้สอดรับกับแนวโน้ม
ดังกล่าว โดยต้องประสานภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่และขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกัน 
และเม่ือการพัฒนาขยายตัวไปในพ้ืนที่เขตชั้นนอกเพ่ิมขึ้นจำเป็นต้องตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองเพ่ือไม่ให้มีการรุกล้ำพ้ืนที่เกษตรกรรม 

ในส่วนของการปรับปรุงและฟื้นฟูภูมิทัศน์เมือง กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุง/ฟื้นฟู
ทัศนียภาพของเมืองตามเส้นทางสัญจรและในย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย ถนนพระรามที่ 1 (สี่แยกปทุมวัน 
ถึง สี่แยกราชประสงค์) ถนนเยาวราช สะพานเขียว (เชื่อมต่อสวนลุมพินี และสวนเบญจกิตติ) สวนสาธารณะ 
คลองช่องนนทรี สวนสาธารณะสะพานพระปกเกล้า และจำนวนแนวคลอง 49 คลองของกรุงเทพมหานคร  
ตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของพื้นที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ทัศนียภาพให้สวยงาม และเป็นจุดสัญลักษณ์ของเมือง โดยมีหน้าที่เป็นแหล่งดึงดูดประชาชนเพื่อสร้างกิจกรรม
เศรษฐกิจในบริเวณพื ้นที ่โดยรอบ ทั ้งนี ้เพื ่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาทีกำหนดไว้ในแผนพั ฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเชื่อมโยงเมืองทีม่ีความคล่องตวัและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.1 เมอืงกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

กรุงเทพมหานครมีผังเมืองรวมที่สอดคล้อง
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนการใช้ชีวิตของ
ประชาชน 

KR 1 : มีการดำเนินการโครงการสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองที่สอดคล้อง
กับผังเมืองรวมและการพัฒนาของเมือง 
(P001, P003, P006, P024, P026, P028, P036, P059, 
P062, P075, P108) 
(KPI 4.1.1.1, KPI 4.1.2.1, KPI 4.1.5.1 – 4.1.5.2, KPI 
4.1.6.1) 

ร้อยละ 100 สวพ. สนย., สจส. 
สนน., สสล. 

สนข. 

KR 2 : ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการพัฒนาเมือง  
ให้เป็นไปตามผังเมืองรวม โดยมีอัตราการละเมิดและทำผิด
กฎหมายลดลง 
(KPI 4.1.3.1) 

อย่างน้อยร้อยละ 10 สวพ. สนย.,สนน. 
สนข. 

KR 3 : ข้อมูลเมืองของกรุงเทพมหานครถูกนำมาใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงพ้ืนที่เพ่ือวางแผนงานโครงการ  
จัดทำงบประมาณ และกำหนดทิศทางการพัฒนา 
(P052) 
(KPI 4.1.4.1) 

ทุกโครงการที่ขอ   
จัดสรรงบประมาณ   
ต้องนำข้อมูลเมือง      

ไปใช้ในการวิเคราะห์ 

สยป. สวพ.        
และ         

ทุกหน่วยงาน 
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กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 4.1.1 ประเมินผลการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็นในการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม          
ที่เปลี่ยนไป 
KPI 4.1.1.1 : รายงานผลการดำเนินการที่ถูกระบุในแผนผังโครงการกิจการ 
สาธารณูปโภคและแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง 

1 ฉบับ สวพ. - 

กลยุทธ์ 4.1.2 พัฒนามาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
KPI 4.1.2.1 : โครงการศึกษามาตรการทางผังเมือง 1 โครงการ สวพ. 441004 
กลยุทธ์ 4.1.3 มีการบังคับใช้มาตรการทางผังเมืองอย่างเป็นรูปธรรม 
KPI 4.1.3.1 : อาคารและสิ่งก่อสร้างที่ละเมิดกฎหมายได้รับการแจ้งให้ดำเนินการแก้ไข ร้อยละ 100 สวพ. 

(หลัก) 
สนย. 
สนข. 

(สนับสนุน) 

- 

กลยุทธ์ 4.1.4 กรุงเทพมหานครจัดเก็บชุดข้อมูลเมืองในรูปแบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และการบริการ โดยสามารถต่อยอดเป็นแบบจำลองเสมือน
กรุงเทพฯ (Digital Twin) 
KPI 4.1.4.1 : ชุดข้อมูลสำคัญของเมืองในรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ดิจิทัล เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 5 ชุดข้อมูล สวพ. 441002 

441003 
กลยุทธ์ 4.1.5 ปรับปรุงพื้นที่เฉพาะแห่ง (Project Plan) และแผนฟื้นฟูเมือง (Urban Regeneration) ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นในและเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง 
KPI 4.1.5.1 : จำนวนโครงการตามผลการศึกษาด้านการพัฒนา/ฟ้ืนฟูเมือง  
มีการดำเนินการในพ้ืนที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน/ชั้นกลาง 

2 โครงการ สวพ. 
(หลัก)  

สนย., สจส. 

441005 - 441007 



 

 106 

 
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

สนน., สสล. 
สวท., สนข. 
(สนับสนุน) 

KPI 4.1.5.2 : มีผลการศึกษาปรับปรุงพื้นท่ีเฉพาะแห่ง หรือฟ้ืนฟูเมือง ตามผังเมืองรวม/
พ้ืนที่ที่ถูกกำหนด (ผลการศึกษาเดิมที่มีอยู่แล้ว มาศึกษาในรายละเอียด จัดทำ
งบประมาณและแบบก่อสร้าง) 

1 ฉบับ สวพ. - 

กลยุทธ์ 4.1.6 ส่งเสริมการใช้พื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (เฉพาะสถานีรถไฟฟ้า) 
KPI 4.1.6.1 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เริ่มดำเนินการในพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน 
(TOD) ตามผลการศึกษา 
 
 
 
 

2 โครงการ สวพ. 
(หลัก) 

สนย., สจส. 
สนน., สสล. 

สนข. 
(สนับสนุน) 

441001 

กลยุทธ์ 4.1.7 แก้ไขพื้นที่ปิดล้อมด้วยการจัดรูปที่ดิน 
KPI 4.1.7.1 : จำนวนพื้นที่ท่ีมีการเสนอแนะให้จัดรูปที่ดิน 1 แห่ง สวพ. - 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

441001 กลุ่มโครงการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) 
1. ลำสาลี 
- โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว – เสรีไทย) (งบประมาณ
ทั้งโครงการ 798.800 ล้านบาท) 
- โครงการปรับปรุงทางเดินและภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าลำสาลี 
เขตบางกะปิ 
- โครงการปรับปรุงทางเดินและภูมิทัศน์ริมคลองโต๊ะยอ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าลำสาลี 
เขตบางกะปิ 
- โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองแสนแสบ ท่าเรือบางกะปิ บริเวณสถานี
รถไฟฟ้าลำสาลี เขตบางกะปิ 
- โครงการก่อสร้างสะพาน คนเดินข้ามคลองแสนแสบ ท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ 
บริเวณสถานีรถไฟฟ้าลำสาลี เขตบางกะปิ 
- โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสมระบบขนส่งมวลชนขนาดรองในถนน
สายรองและถนนซอยของกรุงเทพมหานคร** (444015) 
 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าสำนักงานเขตบางกะปิ 
- โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ทางเทา้ซอยรามคำแหง 40 จากจุดที่กำหนดถึงถนนหัวหมาก 
- โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวย่านสถานีรถไฟฟ้าลำสาลี 
2. วงเวียนใหญ่ 
- ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะเสาประติมากรรม บริเวณถนนโดยรอบวงเวียนใหญ่ และพ้ืนที่
ใกล้เคียง พ้ืนที่เขตคลองสานและเขตธนบุรี 

 
 

292.300 
 

24.070 
 

5.090 
 

55.490 
 
 
 

โครงการ 
เดียวกับ

ยุทธศาสตร์ย่อย  
4.4 

4.000 
7.352 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

33.970 

 
 

สนย. 
 

สนน. 
 

สนน. 
 

สนน. 
 

สนน. 
 

สจส. 
 
 

สสล. 
สนข. 
สวท. 

 
สนย. 

 

P059 
 

P024 
 

P028 
 

P028 
 

P006 
 

P006 
 

P003 
 
 

P108 
P026 

- 
 

P001 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

- โครงการปรับปรุงทางเดินและภูมิทัศน์ริมคลองบางไส้ไก่ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าวงเวยีนใหญ่ 
เขตคลองสาน และเขตธนบุรี 
3. เตาปูน 
- โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนทางรางโดยรถเวียน 
(Shuttle Bus) บริเวณสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน 
4. ประตูน้ำ 
5. บางขุนพรหม 

 
 

สนน. 
 
 

สจส. 
 
 
 

P028 
 
 

P003 

441002 จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเมือง  
ระยะที ่1 

24.482 สวพ. P052 

441003 การจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ สวพ. P052 
441004 โครงการจัดทำแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Capital Improvement Program 

หรือ CIP) เพ่ือการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
12.500 สวพ. P059 

441005 โครงการฟื้นฟูเมืองเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นท่ีย่านเมืองเก่า
ของกรุงเทพมหานคร 

1.140 สวพ. P036 

441006 กลุ่มโครงการพัฒนาพ้ืนที่ย่านกรุงเก่า 
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม (ปี 67-69) 
2. งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชบพิธ 
3. งานปรับปรุงคลองหลอดวัดราชนัดดา   

 
200.000 
160.000 
160.000 

สนย.  

441007 โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองเพ่ือส่งเสริมย่านสร้างสรรค์บริเวณย่านอารีย์และพ้ืนที่
ต่อเนื่อง 

15.723 สวพ. P036 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

441008 โครงการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินตามโครงการคมนาคมและขนส่งใน
กรุงเทพมหานครบริเวณถนนโครงการสาย ฉ 1 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

0.077 สวพ. P062 

 
111003 

กลุ่มโครงการเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านตลาดน้อยและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
1. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือความปลอดภัยของ
ชุมชนย่านตลาดน้อยและพ้ืนที่ต่อเนื่อง** 
2. โครงการด้านโครงข่ายสัญจร 
3. โครงการด้านมรดกวัฒนธรรม 
4. โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 

 
โครงการเดียวกับ 
ยุทธศาสตร์ย่อย

1.1 

 
สจส. 

 
P075 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.2 กรุงเทพมหานครมีชุมชนเมืองเป็นระบบตามลำดับความสำคัญและศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

มีพ้ืนที่ชุมชนเมืองที่ถูกกำหนดตาม        
ผังเมืองรวม กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริมทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
(อย่างน้อย 1 แห่ง) 

KR 1 : เกิดศูนย์ชุมชนตามที่ได้ดำเนินการศึกษา 
(P026, P060) 
(KPI 4.2.1.1 – 4.2.1.2) 

1 แห่ง สวพ. สนย., สจส., 
สนน., สสล. 
สพส., สวท. 

สนข. 
KR 2 : ส่งเสริมการเชื่อมโยงชุมชนเมืองกับพ้ืนที่เขต
กรุงเทพฯ ชั้นใน และพ้ืนทีเ่ขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง 
(KPI 4.2.2.1) 

อย่างน้อย 1 โครงข่าย สจส. สนย., สวพ., 
สนข. 

KR 3 : ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่ระดับย่านและพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพในการเชื่อมโยงกับชุมชนเมือง 
(P026, P060) 
(KPI 4.2.3.1, KPI 4.2.3.2) 

อย่างน้อย 1 ย่าน/พื้นที่ สวพ. สนย., สจส. 
สนน., สสล. 
สพส., สวท. 

สนข. 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 4.2.1 พัฒนาศูนย์ชุมชน ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบของศูนย์ชุมชนที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวัน
ของประชาชนในพื้นที่ 
KPI 4.2.1.1 : จำนวนรายงานการศึกษาศูนย์ชุมชนตามผังเมืองรวมกำหนด 2 แห่ง สวพ. 442002 

442003 
KPI 4.2.1.2 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เสนอแนะภายใต้การศึกษาถูกนำไปพัฒนา 1 โครงการ/ศูนย์ สวพ. (หลัก) 

สนย., สนน., 
สจส. สสล., 
สวท., สยป. 
สงม., สนข. 
(สนับสนุน) 

442002 
442003 

กลยุทธ์ 4.2.2 สร้างระบบบริการสาธารณะเพื่อเชื่อมโยงชุมชนเมืองกับพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน และเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง 
KPI 4.2.2.1 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการเดินทาง 1 โครงการ สจส. (หลัก) 

สนย. (สนับสนุน) 
- 

กลยุทธ์ 4.2.3 พื้นที่ระดับย่านที่มีศักยภาพได้รับการศึกษาแนวทางการพัฒนาและผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 
KPI 4.2.3.1 : จำนวนผลการศึกษาการฟ้ืนฟูย่าน/พ้ืนที่ที่มีศักยภาพโดยรอบชุมชนเมือง  
ตามผังเมืองรวม 

2 แห่ง สวพ. - 

KPI 4.2.3.2 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมเสนอแนะที่เกิดขึ้นในย่าน/พื้นที่โดยรอบ 
ชุมชนเมือง ที่มีการศึกษาแล้ว 

1 โครงการ/กิจกรรม สวพ. (หลัก)       
สนย., สนน., สจส. 
สสล., สพส., สวท.  
สนข. (สนับสนนุ) 

442001 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

442001 กลุ่มโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดใต้ดินเชื่อมต่อระหว่างสวนเฉลิมพระเกียรติ  
ร.9 และพ้ืนที่ฝั่งสำนักงานเขตมีนบุรี (โครงการศึกษาตามผังเมืองฯ) * 
2. โครงการก่อสร้างขยายและปรับปรุงซอย สีหบุรานุกิจ 18 เชื่อมต่อถนนรามคำแหง 

  
สนย. 

 
สนย. 

P060 
- 
 

P026 
442002 โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังและพ้ืนที่ต่อเนื่อง (ปี 66-67 งบประมาณ

ทั้งสิ้น 24,860,000 บาท) 
9.944 สวพ. P060 

442003 โครงการวางผังพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์ชุมชนในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน (ปี 66-67 งบประมาณทั้งสิ้น 
24,860,000 บาท) 

9.944 สวพ. P060 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.3 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทศัน์เมืองอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

การจัดการภูมิทัศน์ที่ดีส่งเสริมให้
กรุงเทพมหานครถูกจัดอันดับเมืองน่าอยู่
ในอันดับที่สูงขึ้น (จากปีฐาน พ.ศ.2566) 

KR 1 : พื้นที่เมืองได้รับการออกแบบทางกายภาพตาม
หลักการจัดภูมิทัศน์เมืองน่าอยู่ 
(P028, P026, P036, P059, P104) 
(KPI 4.3.1.1 - KPI 4.3.1.3, KPI 4.3.2.1, KPI 4.3.3.1,  
KPI 4.3.3.2) 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 สวพ. สนย., สนน.  
สจส., สสล.  

สนข. 

KR 2 : พื้นที่เมืองได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงทัศนียภาพ
อย่างมียุทธศาสตร์ สร้างการรับรู้ของเมืองและส่งเสริม 
อัตลักษณ์ 
(P026, P039, P040, P041, P059, P104) 
(KPI 4.3.1.1 – KPI 4.3.1.3, KPI 4.3.2.1, KPI 4.3.3.1,  
KPI 4.3.3.2) 

ไม่น้อยกว่า 6 พ้ืนที่ สวพ. สนย., สนน.  
สจส., สสล.  

สนข. 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 4.3.1 จัดระเบียบสาธารณูปโภคและความเป็นระเบียบของเมือง 
KPI 4.3.1.1 : มีการติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนระยะเวลา และจัดทำ
รายงานสรุปผลการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสี่อสารในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ทุก 3 เดือน สนย. 443005 

KPI 4.3.1.2 : มีการติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนระยะเวลา และจัดทำ
รายงานสรุปผลการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 

ทุก 3 เดือน สนย. 443005 

KPI 4.3.1.3 : จำนวนพื้นที่สาธารณะ/ทางเท้าท่ีมีการจัดระเบียบและบริหารจัดการ 
หาบเร่-แผงลอย 

198 จุด สนท. 443002 

กลยุทธ์ 4.3.2 ปรับปรุงบริเวณสำคัญตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่สอดคล้องกับผังเมืองรวม (หรือพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคต)ให้มีองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมือง
เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพของเมือง 
KPI 4.3.2.1 : จัดทำแผนและผังการพัฒนาพร้อมแผนบูรณาการการพัฒนาพ้ืนที่ที่มี
มาตรฐานองค์ประกอบการจัดการภูมิทัศน์เมือง **บริเวณสำคัญตามผังพัฒนาพ้ืนที่
เฉพาะที่สอดคล้องกับผังเมืองรวม ประกอบด้วย เส้นทางสัญจร (Paths)/จุดศูนย์รวม
กิจกรรม (Nodes) /พ้ืนที่ภูมิสัญลักษณ์ (Landmark) 

1 ฉบับ สวพ. 441001 
443001 
443003 
443004 

กลยุทธ์ 4.3.3 อนุรักษ์และฟื้นฟูย่าน (District) ตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่สอดคล้องกับผังเมืองรวม (หรือพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคต) ท่ีมีอัตลักษณ์ 
และพัฒนาพื้นที่ชุมชนอันมีความเป็นเอกลักษณ์ของในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
KPI 4.3.3.1 : จัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาย่านตามรายงานผลการศึกษาซึ่งศึกษา 
ไว้แล้ว 

2 ฉบับ สวพ. 443003 

KPI 4.3.3.2 : ศึกษาจัดทำแนวทางการพัฒนาย่านที่สำคัญพร้อมจัดทำแผนบูรณาการ
การพัฒนาเพ่ิมเติมจำนวน 2 ย่าน 

2 ฉบับ สวพ. 441006 
441007 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

443001 กลุ่มโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับรู้
ของเมือง  

2,821.545 สนน. 
(หลัก) 

สวพ., สนย. 
สสล., สนข. 
(สนับสนุน) 

P028 
P036 

443002 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย ไม่ใช้
งบประมาณ 

สนท. P039 
P040 
P041 

443003 งานปรับปรุงทางเดินที่เชื่อมโยงสู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านตลาดน้อย ช่วงจาก 
ศาลเจ้าโรงเกือก ถึงศาลเจ้าโจวซือกง พ้ืนที่เขตสัมพันธวงศ์ 

6.000 สนย. P026 

443004 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนรัชดาภิเษกบริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ 
(ตลาดพลู) พ้ืนที่เขตบางกอกใหญ่ 

5.4000 สนย. P026 

443005 กิจกรรมประสานและติดตามหน่วยงานในการจัดระเบียบสายสื่อสารของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

ไม่ใช้งบประมาณ สนย. P104 

441001 กลุ่มโครงการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD)** 
 

โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย 

4.1 

สนย. P059 

441006 โครงการฟื้นฟูเมืองเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นท่ีย่านเมืองเก่า
ของกรุงเทพมหานคร** 

โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย 

4.1 

สวพ. - 
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.4 กรุงเทพมหานครมีระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทาง         
ที่หลากหลาย ครอบคลุม และมีคุณภาพ  
การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางต้องไร้
รอยต่อและราคาประหยัด 

KR 1 : ระบบขนส่งมวลชนครอบคลุมพ้ืนที่เมือง 
(P006, P007, P022, P183) 
(KPI 4.4.3.1 – 4.4.3.2, KPI 4.4.6.1) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของเมือง 

สจส. - 

KR 2 : ประชาชนมีทางเลือกในการชำระค่าโดยสารระบบ
ขนส่งมวลชนภายใต้กรุงเทพมหานคร 
(KPI 4.4.4.1 – 4.4.4.2) 

มากกว่า 1 รูปแบบ สจส. - 

KR 3 : ระยะเวลาการเดินทางเฉลี่ยของประชาชนจาก 
ที่หมายแรกถึงระบบขนส่งมวลชนหลัก 
(P003, P006, P014, P017, P019, P023, P024, P026, 
P028, P035, P059, P091, P195, P207) 
(KPI 4.4.1.1 – 4.4.1.2, KPI 4.4.2.1 – 4.4.2.2, KPI 
4.4.5.1, KPI 4.4.6.2, KPI 4.4.7.1 - 4.4.7.2, KPI 4.4.8.1, 
KPI 4.4.9.1, KPI 4.4.10.1) 

ลดน้อยลงกว่าปีฐาน 
พ.ศ.2566 

สจส. สนย. 
 สนน.     
 สนข. 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 4.4.1 พัฒนาการเดินทางมายังสถานีสำหรับสถานีชานเมือง (Feeder) และจุดจอดรถ (Park & Ride) สำหรับสถานีนอกเมือง 
KPI 4.4.1.1 : สถานีรถไฟฟ้ามี Feeder หรือ Park & Ride ร้อยละ 100 สจส. 444017 
KPI 4.4.1.2 : สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ  
ได้รับการปรับปรุง 

ร้อยละ 100 สจส. 444013  
441003 
444018 

กลยุทธ์ 4.4.2 การพัฒนา/ปรับปรุง เส้นทางจักรยาน และทางเท้าตามแนวคิดอารยสถาปัตย์ ให้มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงาม และเข้าถึงพ้ืนที่ได้อย่างปลอดภัย 
KPI 4.4.2.1 : พัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานในทุกพ้ืนที่เขต ไม่น้อยกว่า 1 โครงข่าย/เขต สจส. 444019 
KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน  
(ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวน
ระยะทางถนนในพื้นที ่กทม. 

สนย. 444020 - 444042 
444116 

กลยุทธ์ 4.4.3 เพิ่มทางเลือกในการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนทางน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น 
KPI 4.4.3.1 : เพิ่มเส้นการเดินเรือใหม่ให้ครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการมากข้ึน  
โดยต้องคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนและดำเนินการ 

1 เส้นทาง สจส. 444012 

KPI 4.4.3.2 : ท่าเรือได้รับการปรับปรุงและสามารถเชื่อมต่อการเดินทางระบบอื่นได้
สะดวก 

ร้อยละ 100 สจส. 444060 
444061 

กลยุทธ์ 4.4.4 เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างระบบขนส่งมวลชนแต่ละประเภทให้ไร้รอยต่อ 
KPI 4.4.4.1 : บัตรโดยสารเดยีวใช้ได้ทุกระบบ 1 บัตรโดยสารครอบคลุมรถไฟฟ้า  

เรือโดยสาร และรถโดยสาร  
(ภายใต้ระบบที่ดูแลกำกับโดย

กรุงเทพมหานคร) 

สจส. 444062 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

KPI 4.4.4.2 : พัฒนาระบบทางเลือกการชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ในระบบขนส่ง
มวลชนที่บริหารโดยกรุงเทพมหานคร (ตัวอย่างเช่น ระบบ E-PAYMENT บัตรเครดิต 
บัตรเดบิต) 

อย่างน้อย 1 ระบบ สจส. - 

กลยุทธ์ 4.4.5 พัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (Hub) เพื่อเปลี่ยนถ่ายการเดินทางท่ีสะดวกสบาย 
KPI 4.4.5.1: พัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (Hub) ในพ้ืนที่นำร่องตามผลการศึกษา 
การพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) 

5 แห่ง สจส. 
(หลัก) 

สวพ., สนน. 
สนย., สนข. 
(สนับสนุน) 

441001 

กลยุทธ์ 4.4.6 บูรณาการระบบการเดินทางของเมือง 
KPI 4.4.6.1 : จำนวนแผนบูรณาการการพัฒนาระบบการเดินทางของเมือง 1 ฉบับ สจส. - 
KPI 4.4.6.2 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการเดินทางระหว่างที่หมายแรกสู่สถานี-
ขนส่งมวลชนเริ่มดำเนินการ 

1 โครงการ/กิจกรรม สจส. 
(หลัก) 
สนย. 
สนข. 

(สนับสนุน) 
 
 
 
 

- 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 4.4.7 สร้างโครงข่ายถนน เส้นทางลัด และแก้ปัญหาจุดฝืด เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางด้วยยานพาหนะต่าง ๆ 
KPI 4.4.7.1 : จุดฝืดการจราจรได้รับการแก้ไขเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว เฉลี่ยภายใน 15 นาที สจส. - 
KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
หมายเหตุ: การพัฒนาโครงข่าย/ทางลัดไม่น้อยกว่า 1 โครงข่าย/กลุ่มเขต หมายถึง  
ต้องมีการดำเนินการโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนที่มีลักษณะเป็นโครงข่าย หรือ
ทำทางลัด   

1 โครงข่าย/กลุ่มเขต สนย. 444001 - 444011 
444043 – 444059 
444069 – 440104 

กลยุทธ์ 4.4.8 ประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการระบบจราจร 
KPI 4.4.8.1 : ทางแยกหลักในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน ถูกพัฒนาให้มีการควบคุมการจราจร
ด้วยระบบบริหารจัดการจราจร และประมวลผลร่วมกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกล้อง
วงจรปิด CCTV 

ร้อยละ 100 สจส. 444066  
444077 
444078 

444105 - 444110 
กลยุทธ์ 4.4.9 พัฒนาระบบ Application ที่ผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ (Platform) เพื่อช่วยการวางแผนการเดินทางของประชาชน (Multimodal Trip) 
KPI 4.4.9.1 : กรุงเทพมหานครมี Application ที่รวบรวมข้อมูลการจราจรกลาง 
ระบบเดียว 

Application สามารถคำนวณเวลา
การเดินทาง โดยบูรณาการรูปแบบการ

เดินทางและเส้นทาง 
(Multimodal trip) 

สจส. 444111 - 444113 

กลยุทธ์ 4.4.10 จัดลำดับความสำคัญของถนนเพื่อควบคุมประเภทยานพาหนะท่ีใช้เส้นทางให้เกิดความเหมาะสมและปลอดภัย 
KPI 4.4.10.1 : จำนวนถนนที่มีการควบคุมประเภทยานพาหนะ 2 เส้นทาง สจส. (หลัก)  

สนย. สนท. 
(สนับสนุน) 

444114 
 444115 
112005 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

 โครงข่ายถนนกลุ่มตะวันออก    
444001 โครงการก่อสร้างถนนรามคำแหง ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางยกระดับจากแยกลำสาลี  

ถึงคลองบ้านม้า (2567-2569) 
185.000 

 
สนย. P024 

444002 โครงการก่อสร้างถนนรามคำแหง ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง  
จากคลองบ้านม้าถึงคลองบางชัน (2567-2569) 

45.000 
 

สนย. - 

444003 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกราษฎร์พัฒนา  (2567-2569) 37.000 สนย. P024 
444004 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจและถนนมิตรไมตรี ช่วงที่ 1 จากคลองบึงไผ่ 

ถึงมัสยิดดารุสสาลาม (ซอยมิตรไมตรี 19) (2567-2569) 
95.000 

 
สนย. - 

444005 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจและถนนมิตรไมตรี ช่วงที่ 2 จากมัสยิด 
ดารุสสาลาม (ซอยมิตรไมตรี 19) ถึงถนนผดุงพันธ์ (2567-2569) 

85.000 
 

สนย. - 

444006 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง จากถนนพระยาสุเรนทร์ถึงถนนหทัยราษฎร์ 
(2567-2568) 

34.000 สนย. - 

444007 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคลองเก้าและถนนคู้คลองสิบ จากถนนมิตรไมตรีถึงสุด
เขตกรุงเทพมหานคร (2567-2569) 

130.000 
 

สนย. - 

444008 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนกรุงเทพกรีฑาจากคลองบ้านม้า ถึงบริเวณทางแยกถนน
นักกีฬาแหลมทอง (2567-2569) 

57.000 
 

สนย. - 

444009 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช-ถนนนิมิตใหม่ ช่วงที่ 1 
จากถนนเทพรักษ์ ถึงถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก (2567-2569) 

150.000 
 

สนย. - 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
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โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

444010 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช-ถนนนิมิตใหม่ ช่วงที่ 2 
จากถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก ถึงถนนนิมิตใหม่ (2567-2569) 

150.000 สนย. - 

444011 โครงการต่อเชื่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 กับถนนกรุงเทพ-ชลบุรี (มอเตอร์เวย์) และ
ถนนกรุงเทพกรีฑา 

170.000 สนย. - 

444012 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม รับฟังความคิดเห็นประชาชน เพ่ืออกแบบ
รายละเอียดโครงสร้างและระบบขนส่ง เรือ ล้อ ราง และทางจกัรยาน คลองประเวศบุรรีมย์ 

25.000 สจส. P007 

444013 งานก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารอเนกประสงค์ 23 ชั้น โรงพยาบาลตากสินกับ
สถานีรถไฟฟ้าสายสีทอง สถานีคลองสาน  

10.000 สนพ. P035 

 พัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางบริเวณแยกลำสาลี  
(ตามผลการศึกษา TOD ในพ้ืนที่นำร่องของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง) 

  P059 

441001 โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว – เสรีไทย) (งบประมาณ
ทั้งโครงการ 798.800 ล้านบาท)** 

โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย     

4.1 

สนย. P014 

444014 โครงการพัฒนาทางเดินเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้า และท่าเรือคลองแสนแสบ  
(ท่าวัดศรีบุญเรือง และท่าสำนักงานเขตบางกะปิ)  

 สจส. 
สนข. 

P014 

441001 โครงการปรับปรุงทางเดินและภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าลำสาลี 
เขตบางกะปิ** 

โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย      

4.1 

สนน. P028 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
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โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

441001  โครงการปรับปรุงทางเดินและภูมิทัศน์ริมคลองโต๊ะยอ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าลำสาลี  
เขตบางกะปิ** 
 

โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย     

4.1 

สนน. P028 

441001 โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองแสนแสบ ท่าเรือบางกะปิ บริเวณสถานี
รถไฟฟ้าลำสาลี เขตบางกะปิ** 
 

โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย     

4.1 

สนน. P006 

441001 โครงการปรับปรุงทางเดินและภมูิทัศน์ริมคลองบางไส้ไก่ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าวงเวยีนใหญ่ 
เขตคลองสาน และเขตธนบุรี** 

โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย     

4.1 

สนน. P028 

444015 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสมระบบขนส่งมวลชนขนาดรองในถนน 
สายรองและถนนซอยของกรุงเทพมหานคร 

5.000 สจส. P003 

444016 ผลักดันผลการศึกษา TOD ในพ้ืนที่นำร่องของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 4 พ้ืนที่ 
สู่การปฏิบัติ ได้แก่ 
- สถานีวงเวียนใหญ่ 
- สถานีเตาปูน 
- สถานีบางขุนพรหม 
- สถานีประตูน้ำ 

 สวพ. P014 

444017 กิจกรรมสำรวจความจำเป็นในการจัดหา Feeder หรือ Park & Ride บริเวณสถานี
รถไฟฟ้าทุกแห่งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 สจส. P022 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

444018 กิจกรรมสำรวจและรับเรื่องร้องเรียนสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณสถานีรถไฟฟ้า
ผ่านระบบ Fondue 

 สจส. - 

444019 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการศึกษา วิเคราะห์โครงข่ายการเดินทางและจัดทำแผนการ
พัฒนาให้มีสภาพพ้ืนที่เหมาะสมต่อการสัญจรเข้าถึงพ้ืนที่ได้อย่างปลอดภัยรวมถึงการ
รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (Non - motorized) ในพ้ืนที่ กทม.  

29.650 สจส. P207 

 กลุ่มโครงการพัฒนาทางเท้าให้มีคุณภาพในพ้ืนที่กรุเทพมหานคร   P026 
444020  โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ บริเวณใต้สะพานข้ามคลอง

บางกอกใหญ ่(ตลาดพลู) พ้ืนที่เขตธนบุรี (*แผนบูรณาการ 67)  
5.400 สนย. P026 

444021 โครงการปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนโชคชัย 4 ช่วงจากถนนลาดพร้าวถึง 
ถนนโชคชัย 4 แยก 84 พ้ืนที่เขตวังทองหลางและเขตลาดพร้าว 

36.680 
 

สนย. P026 

444022 โครงการงานปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนวัชรพล ช่วงจากถนนรามอินทรา 
ถึงถนนเพ่ิมสินพื้นที่เขตบางเขนและเขตสายไหม 

98.880 
 

สนย. P026 

444023 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสาธุประดิษฐ์ ช่วงจาก ถนนจันทร์ ถึง ถนนพระรามที่ 3 
พ้ืนที่เขตยานนาวา  

21.175 
 

สนย. P026 

444024 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนจันทร์ ช่วงจากถนนนางลิ้นจี่ ถึงถนนเจริญราษฎร์ พ้ืนที่เขตสาทร 17.0120 สนย. P026 
444025 โครงการงานปรับปรุงทางเท้าถนนพระรามที่ 4 ช่วงจากคลองไผ่สิงโต ถึงถนนเกษม

ราษฎร์และจากซอยแสนสบาย ถึงถนนสุขุมวิท พ้ืนที่เขตคลองเตย 
34.479 

 
สนย. P026 

444026 โครงการปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดกระบัง ช่วงจากคลองตาพุกถึงแยก
ร่มเกล้าพ้ืนที่เขตลาดกระบัง 

31.790 
 

สนย. P026 
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โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

444027 โครงการงานปรับปรุงผิวจราจร และทางเท้าถนนอุดมสุข ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงถนน
ศรีนครินทร์ พื้นที่เขตบางนา และเขตประเวศ 

35.459 
 

สนย. P026 

444028 โครงการปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนอ่อนนุช ช่วงจากคลองสองห้องถึงคลองตาพุก
พ้ืนที่เขตประเวศ  

39.878 
 

สนย. P026 

444029 โครงการงานปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนพัฒนาการ ช่วงจากถนนรามคำแหง  
ถึงซอยพัฒนาการ 69 พื้นที่เขตสวนหลวง และเขตประเวศ 

50.881 
 

สนย. P026 

444030 โครงการปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนอ่อนนุช ช่วงจากถนนศรีนครินทร์  
ถึงคลองสองห้อง พื้นที่เขตประเวศ และเขตสวนหลวง 

33.399 
 

สนย. P026 

444031 โครงการงานปรับปรุงคันหินและทางเท้าเอกมัย ช่วงจากถนนสุขุมวิท ถึงสะพานข้าม
คลองแสนแสบ พ้ืนที่เขตวัฒนา 

11.469 
 

สนย. P026 

444032 โครงการงานปรับปรุงคันหินและทางเท้าซอยสุขุมวิท 101/1 ช่วงจากซอยวชิรธรรม
สาธิต 23 ถึงซอยประวิทย์และเพ่ือน พ้ืนที่เขตพระโขนง 

10.861 
 

สนย. P026 

444033 โครงการงานปรับปรุงคันหินและทางเท้าซอยสุขุมวิท 50 ช่วงจากถนนสุขุมวิท  
ถึงคลองบางจาก พ้ืนที่เขตคลองเตย 

10.672 
 

สนย. P026 

444034 โครงการปรับปรุงผิวจราจร คันหิน และทางเท้าถนนโยธินพัฒนา 3 ช่วงจากถนน
ประดิษฐ์มนูธรรมถึงห้างสรรพสินค้าชิครีพับลิค พ้ืนที่เขตบางกะปิ 

16.223 
 

สนย. P026 

444035 โครงการงานปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนสุขุมวิท 101 ช่วงจากถนนสุขุมวิท 
ถึงซอยปุณณวิถี 43 พื้นที่เขตพระโขนง 

4.9770 
 

สนย. P026 
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รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

444036 โครงการปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่วงจาก 
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 1 ถึงคลองหนองบอน พ้ืนที่เขตประเวศ 

17.1890 
 

สนย. P026 

444037 โครงการปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเจริญนคร ช่วงจากสะพานข้ามคลองต้น
ไทร ถึงบริเวณแยกบุคคโล พ้ืนที่เขตคลองสานและเขตธนบุรี 

41.1380 
 

สนย. P026 

444038 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. คันหินและทางเท้าถนนเทศบาลสงเคราะห์ช่วงจาก
คลองเปรมประชากร ถึงคลองประปา พื้นที่เขตจตุจักร 

32.4500 
 

สนย. 
 

P026 

444039 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนเพลินจิต ช่วงจากแยกราชประสงค์ ถึงรถไฟสายท่าเรือ 
พ้ืนที่เขตปทุมวัน 

19.5170 
 

สนย. 
 

P026 

444040 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนราชดำริ ช่วงจาก แยกราชประสงค์ ถึงแยกศาลาแดง 
พ้ืนที่เขตปทุมวัน 

39.2300 
 

สนย. 
 

P026 

444041 โครงการปรับปรุงซอยโยธินพัฒนา 3 พ้ืนที่เขตบึงกุ่มและเขตบางกะปิ 99.5900 สนย. P026 

444042 โครงการปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนวัชรพล ช่วงจาก 
ถนนรามอินทราถึงถนนเพ่ิมสิน พ้ืนที่เขตบางเขนและเขตสายไหม 

98.8800 สนย. 
 

P026 

444043 โครงการปรับปรุงถนนพัฒนาชนบท 3 ช่วงจากคู่ขนานมอเตอร์เวย์  
ถึงถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า พ้ืนที่เขตลาดกระบัง 

241.628 สนย. 
 

- 

444044 โครงการปรับปรุงถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ช่วงจากถนนเลียบคลองทวีวัฒนา  
ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตทวีวัฒนา 

120.000 สนย. 
 

- 

444045 โครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อมระหว่างถนน ร.พ.ช. คลองกะออม-บ้านแขก  
จากคลองสวนถึงโรงเรียนวัดบัวผัน พ้ืนที่เขตบางขุนเทียน 

400.000 สนย. 
 

- 
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งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

444046 ปรับปรุงถนนสุขาภิบาล 4 ช่วงจากซอยรามอินทรา 23 แยก 20 ถึงซอยพหลโยธิน 48  
พ้ืนที่เขตบางเขน 

20.908 สนย. 
 

- 

444047 ปรับปรุงถนนคู้ - คลองสิบ ช่วงจากสะพานข้ามคลองลำหิน ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที่เขตหนองจอก 

56.246 สนย. 
 

- 

444048 ปรับปรุงถนนสุขาภิบาล 5 ช่วงจากซอยรามอินทรา 39 ถึงสุขาภิบาล 5 ซอย 8  
พ้ืนที่เขตบางเขน 

24.780 สนย. 
 

- 

444049 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ช่วงจากถนนสุวินทวงศ์ถึงถนนเลียบวารี 
พ้ืนที่เขตหนองจอก 

35.622 สนย. 
 

- 

444050 ปรับปรุงถนนคลองสิบ - คลองสิบสี่ ช่วงจากถนนคู้-คลองสิบถึงถนนประชาสำราญ 
พ้ืนที่เขตหนองจอก 

66.223 สนย. 
 

- 

444051 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.และทางเท้า ถนนนิมิตใหม่ ช่วงจากถนนสุวินทวงศ์ถึงสุดเขต
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่เขตมีนบุรีและพ้ืนที่เขตคลองสามวา 

98.880 
 

สนย. 
 

P026 

444052 ปรับปรุงงานวางท่อระบายน้ำซอยครูเพ้ียน ช่วงจากถนนเทพรักษ์  
ถึงหน้าหมูบ้านนันทวัน พ้ืนที่เขตบางเขน 

10.1810 สนย. 
 

- 

444053 ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนเสรีไทย ช่วงจากถนนศรีบูรพาถึงคลองบางชัน 
พ้ืนที่เขตบึงกุ่มและเขตคันนายาว 

78.3000 สนย. 
 

P026 

444054 ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนสวนสยาม ช่วงจากถนนเสรีไทย 
ถึงถนนเสรีไทย พื้นที่คันนายาว 

43.7190 สนย. 
 

P026 

444055 งานก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานบางพรหม ถนนพุทธมณฑลสาย 3 พ้ืนที่เขตทวีวัฒนา 20.0000 สนย. P024 
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(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

444056 งานขยายผิวจราจร บริเวณเชิงลาดสะพานข้ามคลองบางน้อย (ฝั่งขาออก) ถนนพุทธ
มณฑลสาย 1 พ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 

10.0000 สนย. 
 

P024 

444057 งานปรับปรุงถนนบางละมาดช่วงจากกาญจนาภิเษก ถึงคลองลัดมะยม 
 พ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 

20.0000 สนย. 
 

- 

444058 งานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามเกาะกลางร่องน้ำ  ถนน พุทธมณฑลสาย 1 บริเวณช่วง
ตลาดนัดอินทราวาส พ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 

0.5000 สนย. 
 

- 

444059 งานปรับปรุงถนนทุ่งมังกร ช่วงจากถนนบรมราชชนนีถึงถนนสวนผัก พ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 24.0820 สนย. - 
444060 กิจกรรม สำรวจความจำเป็นในการเพ่ิมท่าเรือในเส้นทางเดินเรือเดิม ได้แก่ คลองแสน

แสบ(ส่วนต่อขยาย) และคลองผดุงกรุงเกษม 
- สจส. P006 

444061 กิจกรรม ปรับปรุงท่าเรือในทุกเส้นทางเดินเรือให้พร้อมใช้งาน - สจส. P006 
444062 กิจกรรมเร่งรัดการเจรจาระหว่าง BTS (บัตร Rabbit) และ MRT, ARL (บัตรแมงมุม)  - สจส. - 
444063 โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา (ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ) - สจส. - 
444064 โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit) สายบางนา–ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูม ิ
- สจส. - 

444065 โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายของสายสีลม ตอนที่ 3 ช่วงบางหว้า-ตลิ่งชัน - สจส. - 
444066 กิจกรรมจัดตั้ง Command Center ระหว่าง กทม.และ บก.จร. เพ่ืออำนวยการจราจร - สจส. P017 
444067 โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจราจร ระยะที่ 1 40.034 สจส. P019 
444068 โครงการระบบคาดการณ์และรายงานสภาพการจราจรบนถนน ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

ระยะที่ 1 (งบประมาณปี 2567 – 2568 รวม 167.500 ล้านบาท) 
75.370 สจส. P019 
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โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

444069 โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ฉ1 จากถนนประชาอุทิศ ถึงถนนสุขสวัสดิ์  
(2567-2568) 

440.000 สนย. P195 

444070 โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษม - ถนนหนอง
ใหญ่ - ถนนกัลปพฤกษ์ 

60.000 สนย. - 

 กลุ่มโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา    
444071 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนน

พระราม 2 – ถนนพระราม 3   (2567-2568) 
22.500 

 
สนย. P023 

444072 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 1 ก่อสร้าง
ทางยกระดับและถนนในฝั่งธนบุรี (2567-2568) 
 

77.0000  
 

สนย. P023 

444073 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 4 ก่อสร้าง
ทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากแยกสะพานแดงถึงถนนกำแพงเพชร  
 (2567-2569) 

110.000 
 

สนย. P023 

444074 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 5 ก่อสร้าง
ทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากถนนกำแพงเพชรถึงถนนพหลโยธิน  
(2567-2569) 

102.500  
 

สนย. P023 

444075 โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนประดิพัทธ์กับถนน
กำแพงเพชร (2567-2568) 

9.000 
 

สนย. P023 

444076 โครงการก่อสร้างถนนเทอดดำริ จากสะพานดำ-สถานีกลางบางซื่อ (2567-2568) 15.000 สนย. P023 
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รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

444077 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
โครงการแก้ไขจุดตัดบริเวณแยกนางลิ้นจี่ 

30.000 
 

สนย. 
 

P023 

 โครงข่ายถนนตะวันตก   P024 
444078 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ และขยายเพชรเกษม 69–ถนนบางบอน 3 

(ปี 67-69) 
60.000 สนย. P024 

444079 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนนเพชรเกษมกับถนนพุทธมณฑลสาย 3 (ปี 67 -68) 84.600 สนย. P024 
444080 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 1 จากถนนเพชรเกษมถึงถนน

พรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 
80.000 

 
สนย. P024 

444081 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 2 จากถนนพรานนก-ถนน
พุทธมณฑลสาย 4 ถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ 

80.000 
 

สนย. P024 

444082 โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ บริเวณจุดตัดทางแยกถนนพุทธมณฑลสาย 1 กับ
ถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 

180.000 สนย. P024 

444083 โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 3- ถนนพุทธมณฑลสาย 4 (ปี 67-69) 260.000 สนย. P024 
444084 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนนเพชรเกษมกับถนนพุทธมณฑลสาย 2 74.000 สนย. P024 
444085 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนนเพชรเกษมกับถนนพุทธมณฑลสาย 3 86.000 สนย. P024 
444086 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนนทวีวัฒนาและซอยเพชรเกษม 69 กับถนนเพชรเกษม 80.000 สนย. P024 
444087 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนนเพชรเกษม-ถนนมาเจริญ (ซอยเพชรเกษม 81) 60.000 สนย. P024 
444088 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบางแค ช่วงจากถนนเพชรเกษมถึงถนนเทิดไท และ

ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกถนนเพชรเกษม - ถนนบางแค (ถนนสุขาภิบาล 1) 
120.000 สนย. P024 
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รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

444089 โครงการต่อเชื่อมถนนพรานนก - พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8 44.400 สนย. P024 
444090 โครงการก่อสร้างจุดกลับรถและทางเชื่อมต่อถนนพุทธมณฑลกับถนนทวีวัฒนา 20.000 สนย. P024 
444091 โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนพระราม 2 ซอย 28 เชื่อมกับ

ถนนจอมทอง 
40.000 

 
สนย. P024 

444092 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ (วัดหลักสาม) 10.000 สนย. P024 
444093 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ (วัดหนองแขม) 10.000 สนย. P024 

 โครงข่ายถนนแจ้งวัฒนะ    
444094 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชื่น จากการประปานครหลวงถึงถนนแจ้งวัฒนะ

(ถนนหมายเลข11) (2567-2568) 
42.000 

 
สนย. - 

444095 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยวัดเวฬุวนาราม 36 (2567-2568) 23.350 สนย. - 
444096 

 
โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก ช่วงที่ 1 จากถนนแจ้งวัฒนะถึง
คลองตาอูฐ (2567-2568) 

50.500 
 

สนย. - 

444097 โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก ช่วงที่ 2 จากคลองตาอูฐถึงถนน
สรงประปา (2567-2568) 

50.500 
 

สนย. - 

 กลุ่มโครงการพัฒนาย่านพระโขนง บางนา    
444098 โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ จากบริเวณสะพานข้ามคลองเจ็กถึงจุดสิ้นสุด

กรุงเทพมหานคร (2567-2569) 
 
 

120.000 สนย. - 
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 กลุ่มโครงการถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล    
444099 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล จากคลองสนามชัย ถึงคลอง

ยายเพียร (2567-2569) 
204.000 

 
สนย. - 

444100 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล จากคลองยายเพียร ถึงคลอง
เชิงตาแพ (2567-2569) 

283.000 
 

สนย. - 

444101 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล จากคลองเชิงตาแพ ถึงคลอง
พิทยาลงกรณ์ (2567-2569) 

262.000 สนย. - 

 กลุ่มโครงการทั่วไป    
444102 โครงการก่อสร้างทางยกระดับต่อเชื่อมถนนมิตรไมตรี 2 – ถนนวิภาวดีรังสิต  

(2567-2569) 
38.000 

 
สนย. P024 

444103 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมถนนลาดปลาเค้า ถนนซอยมัยลาภและถนนประดิษฐ์มนู
ธรรม ช่วงที่ 1 จากถนนลาดปลาเค้าถึงศูนย์บริการสาธารณสุข 66 สาขา จันทร์ ทอง
อิน ดวงเด่น (2567-2569) 

12.000 
 

สนย. - 

444104 โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนดำรงรักษ์และถนน
บำรุงเมือง (2567-2568) 

30.500 สนย. - 

444105 โครงการเชื่อมโยงระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรและปรับปรุงห้องควบคุมสัญญาณ
ไฟภายในสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 4422 

17.809 สจส. P017 

444106 โครงการติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเป็นพ้ืนที่ (Area Traffic Control : ATC) 
ระยะที่ 1 (งบประมาณปี 2567 – 2570 รวม 164 ล้านบาท)  

2.000 สจส. P019 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

444107 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือบริหารจัดการ
การจราจร (งบประมาณปี 2567 – 2568 รวม 70.100 ล้านบาท)  

41.809 สจส. P019 

444108 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือนับข้อมูลจราจร
บริเวณทางแยกพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (งบประมาณปี 2567 – 2568 รวม 
186.469 บาท)  

164.000 สจส. P019 

444109 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบจัดเก็บ
ข้อมูลยานพาหนะเพ่ือบริหารจัดการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2  

76.618 สจส. P019 

444110 โครงการจัดหาพร้อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือการจราจร 
บนเสาสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

 สจส. P019 

444111 กิจกรรม พัฒนา Application “มานะ กรุงเทพ” (อยู่ระหว่างการพัฒนาในปี 2564)  - สจส. - 
444112 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1  8.418 สจส. P183 
444113 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งป้ายรายงานสภาพการจราจรและข้อมูลข่าวสาร  

(Smart Traffic and Information Sign)   
(งบประมาณปี 2567 – 2568 รวม 98,144,000.00 บาท)  

58.617 สจส. - 

444114 โครงการศึกษาการจัดการจราจรและจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านเข้าพ้ืนที่บังคับ 
(Congestion Charge)  
(งบประมาณปี 2567 – 2568 รวม 50,000,000 บาท) 

37.500 สจส. - 

444115 งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทโครงข่ายถนนและการแก้ไขปัญหาจราจรใน
กรุงเทพมหานคร (2567-2568) 

35.000 สนย. - 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

444116 โครงการปรับปรุงคันหินและทางเท้า ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ช่วงจากถนนพหลลโยธิน 
ถึงถนนวิภาวดีรังสิต พ้ืนที่เขตพญาไท 

10.488 สนย. P026 

112005 โครงการศึกษาการจัดลำดับชั้นประเภทโครงข่ายและกำหนดขีดความเร็วจำกัด** 
 

โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย     

1.2 

สจส. P091 

หมายเหตุ :* โครงการรถไฟฟ้า (444063 – 444065) อยู่ระหว่างพิจารณาส่งมอบภารกิจการให้แก่กระทรวงคมนาคม (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) 

 



ยุทธศาสตรที์� 5
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง เ มื อ ง
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม
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บทวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร  ประจำปี พ.ศ. 2567 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

ภาพรวมของการขับเคลื่อนมหานครประชาธิปไตยตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะที่ผ่านมา 
ยังไม่เห็นภาพผลสำเร็จได้ดีเท่าที่ควร จากคำนิยามของมหานครประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นให้เมืองกรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองประชาธิปไตย และมีธรรมาภิบาลที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับแนวหน้าของเอเชีย มีระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีการเมืองที่สะอาด ปลอดคอร์รัปชั่น อีกทั้งทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ  
ภาคประชาชน มีบทบาทในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ กรุงเทพฯ อย่างเข้มแข็ง ยังไม่สามารถกำหนดการดำเนินงานที่
เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนมากนัก โดยจากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 
2565 มีภารกิจที่บรรลุผลสำเร็จในประเด็นสำคัญ ได้แก่ ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจฯ  
ซึ่งกรุงเทพมหานครมีการยืนยันความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานของรัฐต่อคณะกรรมการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม กฎหมายกระจายอำนาจ 13 ภารกิจ (จาก 26 ภารกิจ) และ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครรับรู้และเข้าใจบทบาทและภารกิจของกรุงเทพมหานครแก่ประชาชนจากผลสำรวจ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 72.84 (จากร้อยละ 70) ผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามที่กำหนดไว้ ได้แก่ การเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของ
กรุงเทพมหานครของเครือข่ายประชาสังคม 

ปัจจุบันการขับเคลื่อนมหานครประชาธิปไตยยังคงมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการและสร้างการ  
มีส่วนร่วมในการบริหารเมืองของภาคประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้กรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) ที่กำหนดแนวคิดด้านการมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยให้มีความก้าวหน้าและ
หลากหลาย ด้วยการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะ การสร้างการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน การตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร และการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน  

การบริหารงานของกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องพัฒนาไปสู่การทำงานและบริหารจัดการบนฐาน
ความร่วมมือ หรือแบบร่วมคิดร่วมทำ (Collaborative Governance) ปรับรูปแบบและวิธีการดําเนินการของ
ภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ มีความร่วมมือ
กับภาคีอื่น ๆ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งใน  
เชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ 
สามารถส่งเสริมภารกิจของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและ
อํานวยความสะดวก ในการประกอบการ การกําหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจภาคเอกชน
ทุกขนาด สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองในระยะยาว ทิศทางการพัฒนาจะยังคงมีจุดมุ ่งหมายให้
กรุงเทพมหานครมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้คำนึงถึง  
(1) กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจจากรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะตามที่กฎหมาย
กำหนด ทั้งการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.  2528  และกรุงเทพมหานคร
ยืนยันความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานของรัฐต่อคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระจายอำนาจ ตลอดจนมีภารกิจถ่ายโอนจากสำนัก ไปยังสำนักงานเขต  
(2) กระจายภารกิจการจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่โดยตรงจากสำนักไปยั งสำนักงานเขต
และหน่วยบริการในพื้นที่ โดยทิศทางการพัฒนา กรุงเทพมหานครต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู ้แก่
ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและ
กลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง ส่งเสริม 
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้าน หรือ  
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ชี้เบาะแสการทุจริต โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติพร้อมทั้ง มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบ การดำเนินงานของหน่วยงานรัฐผ่าน
ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย มีการบูรณาการ  การบริหารจัดการและนำไปประกอบการ
ตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือลดการทุจริตคอรัปชั่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 136 

 
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.1 มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่บริหาร
จัดการแบบร่วมมือกัน 
(COLLABORATIVE GOVERNANCE)  
เพ่ือสร้างความร่วมมือในการทํางานของ
ทุกภาคส่วน เเละเปิดโอกาสให้ “ทุกคน” 
เข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาเมือง 

KR 1 : พัฒนาเครือข่ายความรว่มมือในการให้บริการสาธารณะ  
(P059, P507) 
(KPI 5.1.1.1, KPI 5.1.1.2) 

เพ่ิมเครือข่าย 
ความร่วมมือ 

สยป. สนย. สผว. สลป. สลส. 
สนข.  

KR 2 : พัฒนาระบบหรือกลไกในการจัดการกับข้อร้องเรียน  
(P134) 
(KPI 5.1.2.1 ,KPI 5.1.2.2) 

มีระบบบหรือกลไก
จัดการข้อร้องเรียน 
อย่างน้อย 1 ระบบ 

สผว. สลป. ทุกหน่วยงาน 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 5.1.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการสาธารณะ 
KPI 5.1.1.1 : จัดทำแผนบูรณาการความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาสาธารณะที่ครอบคลุมบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
(5 ด้าน ประกอบด้วย 
1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4) ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว) 

แผนบูรณาการฯ 
อย่างน้อย 1 ด้าน 

สยป. 551002 

KPI 5.1.1.2 : หน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกรุงเทพมหานคร 
ในการจัดทำ และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร    

5 หน่วยงาน (การไฟฟ้า การประปา    
กรมโยธาธิการ กรมการขนส่งทางบก     
บริษัทที่ให้บริการด้านการสื่อสาร) 

สนย. 
สนข. 

551001 
 

กลยุทธ์ 5.1.2 พัฒนาความก้าวหน้าในแต่ละประเด็นเรื่องร้องเรียนได้อย่างทันท่วงที 
KPI 5.1.2.1 : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่าน Traffy 
Fondue  

ร้อยละ 90 ของเรื่องร้องเรียนผ่าน
ระบบ Traffy Fondue ได้รับการ

ดำเนินการเพ่ือแก้ไข 

สผว. สลป. 551003 - 551004 

KPI 5.1.2.2 : ระยะเวลาในการประสานและส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  

- กรณีส่งต่อผ่านระบบ MIS 12 ชั่วโมง 
- กรณีส่งต่อด้วยวิธีการอ่ืน ระยะเวลา
ลดลงจากฐานของปีที่ผ่านมา 

KPI 5.1.2.3 : ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียน  ไมน่้อยกว่า 4 ดาว 



 

 138 

 
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

551001 กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สนย. P059 

551002 โครงการจัดทำแผนบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกรุงเทพมหานคร 8.8400 สยป. P059 
551003 โครงการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครอง- 

ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพ้ืนที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร 
0.400 สลส. P059 

551004 โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของกรุงเทพมหานคร 

20.000 สผว. สลป. P057 P134 
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.2 พลเมืองขับเคลื่อนมหานคร 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน   
และพัฒนาเมือง และสามารถตรวจสอบ
การทำงานของกรุงเทพมหานครได้ 

KR 1 : ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาเมือง และตัดสินใจการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทำบริการหรือกิจกรรมสาธารณะในทุกรูปแบบ 
(P029, P044, P045, P046, P094) 
(KPI 5.2.1.1 - 5.2.1.3, KPI 5.2.3.1) 

ทุกกลุ่มเป้าหมายและ 
ทุกชุมชน 

สนข. ทุกหน่วยงาน 

KR 2 : สร้างระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจการใช้
งบประมาณ 
(P046) 
(KPI 5.2.2.1, KPI 5.2.2.2) 

กรุงเทพมหานคร 
มีระบบงบประมาณ 

แบบมีส่วนร่วม 
 

สงม. สยป. สนข. 

KR 3 : ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนผ่าน
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
(P046) 
(KPI 5.2.2.2) 

2,017 ชุมชน สพส. สยป. สนข. 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 5.2.1 การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองจากการมีส่วนร่วมของประชาชน 
KPI 5.2.1.1 : เรื่องท่ีได้รับการแก้ไข ปรับปรุง หรือส่งต่อหน่วยงานเจ้าของภารกิจ 
(P057)  

ร้อยละ 100 หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 

552010 

KPI 5.2.1.2 : สัดสว่นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ คณะทำงานหรือเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน  

มีสัดส่วนอย่างน้อย 30 %  
ต่อคณะ  จำนวน 77 คณะ 

ทุกหน่วยงาน 552003 
552004 

KPI 5.2.1.3 : จำนวนบริการหรือกิจกรรมสาธารณะของ กรุงเทพมหานคร ที่ประชาชน
หรือภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วม 

อย่างน้อย 1 บริการ/กิจกรรม
สาธารณะ 

สำนัก 
เจ้าของเรื่อง 

552003 
552011 

กลยุทธ์ 5.2.2 มุ่งสร้างระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมจากประชาชน 
KPI 5.2.2.1 : สำนักงานเขตจัดทำแผนพัฒนาเขตท่ีมาจากการมีส่วนร่วมของหน่วย
นโยบาย ชุมชน และภาคประชาชน และให้กรุงเทพมหานครนำแผนส่วนนี้เข้ามา
พิจารณาเพ่ือจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขต 

อย่างน้อย 50 โครงการ สำนักงานเขต 552002 
774012 

 
KPI 5.2.2.2 : โครงการที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนได้รับการบรรจุ 
ในแผน 2,017 ชุมชน และดำเนินการ 

2,017 ชุมชน สพส. (หลัก) 
สำนักงานเขต 
(สนับสนุน) 

552001 
 
 

KPI 5.2.2.3 : มีโครงการที่ดำเนินการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพเขตที่ทุกชุมชน 
มีส่วนร่วม 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
(เด็กเล็ก สตรี วัยรุ่น วัยทำงาน 

ผู้สูงอายุ คนพิการ) 

สำนักงานเขต  

กลยุทธ์ 5.2.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการสื่อสารเมืองอย่างสร้างสรรค์ 
KPI 5.2.3.1 : ชุดข้อมูลการสื่อสารประเด็นเมืองตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (7 ยุทธศาสตร์) 

7 ชุดข้อมูล สปส. 552006-552010 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

552001 โครงการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาตนเอง 403.00 สพส. P046 
552002 โครงการพลเมืองขับเคลื่อนมหานคร  4.20 สพส. P046 
552003 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 0.20 สวท. P044 
552004 กิจกรรมพัฒนาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนักงานเขต ไม่ใช้

งบประมาณ 
สยป. P046 

552005 โครงการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม. และประชาชนผ่านเครือข่ายประชาชนสังคม 
ประจำเขต  

0.15 สพส. P044 

552006 โครงการเปิดพ้ืนที่สาธารณะวงสนทนาเมือง  10.00 สปส. P045 
552007 โครงการรณรงค์วินัยพลเมือง  5.00 สปส. P094 
552008 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร 1.94 สปส. P044 
552009 โครงการสร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา กทม.แผนงานบริหารงาน กทม.  70.055 สปส. P044 
552010 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  15.909 สปส. P044 
552011 โครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชน **ซ้ำยุทธศาสตร์ที่ 3 ** 31.954 สพส. P029 
552012 โครงการพัฒนาศักยภาพมูลนิธิในพ้ืนที่เขต  ไม่ใช้

งบประมาณ 
สนข.  

774012 การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (participatory budgeting) ไม่ใช้
งบประมาณ 

สงม. P046 

774013 ชุดข้อมูลข่าวสารการสื่อสารประเด็นเมืองตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สปส. - 
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.3 การกระจายอำนาจ 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับ
โอนภารกิจจากรัฐบาลในการให้บริการ
สาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด และ
กระจายภารกิจบางส่วนไปยังสำนักงาน
เขต และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม 

KR 1 : กรุงเทพมหานครรับโอนภารกิจจากรัฐบาลในการ
ให้บริการสาธารณะ 
หมายเหตุ:  
ปี 66 จำนวน 1 ภารกิจ  
ปี 67 จำนวน 2 ภารกิจ  
ปี 68 จำนวน 3 ภารกิจ  
ปี 69 จำนวน 4 ภารกิจ  
ปี 70 จำนวน 5 ภารกิจ 

เพ่ิมข้ึน 2 ภารกิจ สยป. สนย. สจส. 

KR 2 : กระจายภารกิจการจัดบริการสาธารณะที่เก่ียวข้อง
กับประชาชนในพ้ืนที่โดยตรง จากสำนักไปยังสำนักงานเขต 
และหน่วยบริการในพ้ืนที่ 

ร้อยละ 20 จากภารกิจที่ 
ได้รับการแบ่งจากสำนัก

ไปยังสำนักงานเขต 

สกก. - 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 5.3.1 วิเคราะห์ความพร้อมหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการรับถ่ายโอนภารกิจที่ยังไม่ได้รับถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
KPI 5.3.1.1 : ทบทวนและจัดทำข้อเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 (มาตรา 89) 

ร่างแก้ไข พรบ.ระเบียบบริหารราชการ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  

(มาตรา 89) 

สกค. 
(หลัก) 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ

รับถ่ายโอน
ภารกิจ 

(สนับสนุน) 

553005 

KPI 5.3.1.2 : จำนวนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นท่ี กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับการถ่ายโอน 

3 ภารกิจ จาก 26 ภารกิจ 
ที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอน 

สยป. สนย. 
และ สจส. 

553003   

KPI 5.3.1.3 : จำนวนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นท่ี กรุงเทพมหานครไดร้ับการถ่ายโอน  

2 ภารกิจ  สยป. สนย. 
และ สจส. 

553004 

กลยุทธ์ 5.3.2 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่ที่ควรมีการถ่ายโอนจากสำนักไปยังสำนักงานเขต 
KPI 5.3.2.1 : จำนวนภารกิจการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครที่ถ่ายโอน
จากสำนักไปยังสำนักงานเขต 

ร้อยละ 20 
จากภารกิจที่ได้รับการแบ่งจากสำนัก

ไปยังสำนักงานเขต  

สกก. 553001  
553002 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

553001 โครงการสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจ
ระหว่างสำนักและสำนักงานเขต 

0.398 สกก.  

553002 กิจกรรมแบ่งภารกิจระหว่างสำนักและสำนักงานเขต ไม่ใช้งบประมาณ สกก.  
553003 กิจกรรมวิเคราะห์ความพร้อมของหน่วยงานของ กทม. ในการรับถ่ายโอนภารกิจ 

ที่ยังไม่ได้รับถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ใช้งบประมาณ สยป. สนย. และ 

สจส. 
 

553004 กิจกรรมประสานการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 

ไม่ใช้งบประมาณ สยป. สนย. และ 
สจส. 

 

553005 กิจกรรมการปรับปรุงแก้ไข พรบ.ระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ. 2528  
(มาตรา 89)    

ไม่ใช้งบประมาณ สกค.  
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.4 เมอืงสีขาว 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

กรุงเทพมหานครเป็นมหานครเปิด   
(open government) ด้วยการเปิดเผยข้อมูล 
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ
สามารถตรวจสอบการทำงาน เพื่อป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น และสร้างมหานคร   
ที่เป็นของ “ทุกคน” 

KR 1 : กรุงเทพมหานคร มีกลไกการร้องเรียน ตรวจสอบ 
และแก้ไขเรื่องการทุจริตที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ และไม่ซ้ำซ้อน 
(P107) 
(KPI 5.4.1.1) 

- ระยะเวลาในการรับ
เรื่องและส่งต่อเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต ลดลงจากค่าเฉลี่ย 
(ปีฐาน พ.ศ.2566) 
- ประชาชนมีความ 
พึงพอใจเกี่ยวกับการ
บริการเรื่องร้องเรียน 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

สกก. ทุกหน่วยงาน 

KR 2 : มีระบบการดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกลไกป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในอนาคต 
(P025, P053, P107) 
(KPI 5.4.2.1, KPI 5.4.3.1, KPI 5.4.3.2, KPI 5.4.3.3,    
KPI 5.4.3.4) 

- กรณีความผิดวินัย 
ไม่ร้ายแรง ลดลง 1 ใน 3 
จากฐานของปีที่ผ่านมา 
- กรณีความผิดวินัย
ร้ายแรง ลดลง  
(ปีฐาน พ.ศ.2566) 

สกก. ทุกหน่วยงาน 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 5.4.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  
KPI 5.4.1.1 : กรุงเทพมหานครมีช่องทางและระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม
คอร์รัปชั่นที่เชื่อมโยง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแสดงผลการร้องเรียน
เปิดเผยต่อสาธารณชน  

(มี Platform ที่บูรณาการการรับเรื่อง
ร้องเทียนด้านทุจริตเป็น  

platform เดียวกัน) 

สกก. 554005 

กลยุทธ์ 5.4.2 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
KPI 5.4.2.1 : มีกระบวนการดำเนินการทางวินัยที่รวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ   - ระยะเวลาการดำเนินการทางวินัย  

เร็วขึ้นเทียบกับค่าเฉลี่ยเดิมการลงโทษ
ทางวินัย ใช้ตัวเวลามาตรฐาน          

ในการดำเนินมากำกับ 
- สัดส่วนของการแก้ปัญหาต่อสัดส่วน

ของการร้องเรียนคิดเป็น 1 ใน 3 

สกก. 554008 

 

 

 

 



 

 147 

 
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 5.4.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
KPI 5.4.3.1 : สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในอนาคต ควบคู่ไปกับสร้างและพัฒนากลไก
บริหารความเสี่ยงด้านทุจริต   
 

- ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการ

ทุจริตอย่างมีประสิทธิผล 
- ตัวเลขของการกระทำผิดซ้ำ  
(ในกรณีที่ไม่ใช่โทษร้ายแรง 
ถึงข้ันไล่ออก) ลดลง 1 ใน 3 

สกก. สตน. 554002 
554003 
554008 
554010 
554011 

KPI 5.4.3.2 : หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  77 หน่วยงาน สกก. สนค. 554001 
 

KPI 5.4.3.3 : หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีกลไกและมาตรการในตรวจสอบ          
และสกัดกั้น การทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  

77 หน่วยงาน สกก. 554008 
554009 

KPI 5.4.3.4 : จำนวนหนว่ยงานของกรุงเทพมหานครที่มีระดับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment) สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

77 หน่วยงาน สกก. 554004 
554008 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

554001 โครงการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กรุงเทพมหานคร และ 
กรุงเทพธนาคม (กิจกรรมรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ) 

ไม่ใช้งบประมาณ สกก./สนค. P053 

554002 กิจกรรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ
งบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป 

ไม่ใช้งบประมาณ สกก. P107 

554003 กิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีเงินงบประมาณสูง ไม่ใช้งบประมาณ สตน. P025 
554004 กิจกรรมยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

กรุงเทพมหานคร 
ไม่ใช้งบประมาณ สกก. P107 

554005 กิจกรรมการบูรณาการช่องทางและระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมคอร์รัปชั่น  
เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสการทุจริต 

ไม่ใช้งบประมาณ สกก. P107 

554006 กิจกรรมติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต 

ไม่ใช้งบประมาณ สกก. P107 

554007 โครงการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต และสแกนพ้ืนที่เสี่ยงต่อการทุจริต ไม่ใช้งบประมาณ สกก. P107 
554008 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยที่เก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

ของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ไม่ใช้งบประมาณ สกก. P107 

554009 โครงการหน่วยงานต้นแบบปลอดการทุจริต 0.048 สกก. P107 
554010 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยและจริยธรรม ไม่ใช้งบประมาณ สกก. P107 
554011 กิจกรรมจัดทำคลังองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบริหารความเสี่ยงการทุจริต                            

ในการดำเนินโครงการ 
ไม่ใช้งบประมาณ สตน. P107 

 



ยุทธศาสตรที์� 6
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บทวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร  ประจำปี พ.ศ. 2567 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

การผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปีที่ผ่านมานั้น ต้องเผชิญกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและใช้
สื ่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาสนับสนุนในการดำเนินงาน ซึ ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2 564 กรุงเทพมหานคร  
ได้ดำเนินการ 3 ประเด็น คือ 1) ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุน
ของกรุงเทพมหานครให้บริการแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเพื่อใช้ในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าและการลงทุน นอกจากนี ้ได้มีการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบน Online Marketplace  
ซึ่งมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 114 ร้านค้า ยอดจำหน่ายรวม 4,130,000 บาท ตลอดจนการขยายสู่ตลาด
สากลโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ จำนวน 8 ราย 35 ผลิตภัณฑ์ ส่วนภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานครที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ 26 เขต 
ได้มีการส่งเสริมการจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกรเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี การลดใชสารเคมี และสนับสนุนให้
สินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานครได้รับมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นที่ยอมรับ 
ในตลาดผู ้บริโภค 2) การส่งเสริมการท่องเที ่ยว โดยการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที ่ยววิถีช ุมชน  
ย่านวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน มีสิ่งอำนวย
ความสะดวก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม จำนวน 18 แหล่ง โดยครอบคลุมทั้ง 6 กลุ่มเขต อีกทั้งยังมีการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที ่ยวผ่านทางซุ ้มบริการการท่องเที ่ยว จำนวน 23 แห่ง เว็บไซต์ 
www.bangkoktourist.com และสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนมีมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในย่านแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร 3) การสนับสนุนการจัด
ประชุมนิทรรศการ มีการดำเนินการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในการ
สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมงาน ในการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์ (MICE) มาอย่างต่อเนื่อง  
แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษา
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลให้ต้องชะลอการดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2565 สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
ได้รับผลกระทบอีกครั้งซึ่งกรุงเทพมหานครมีมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ การเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) หลีกเลี่ยงกิจกรรมการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก โดยขอความร่วมมือให้จัดประชุมผ่านสื่อ
ออนไลน์ และการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) รวมถึงการควบคุมการเดินทางของนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อย และสถานการณ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครเป็นอย่าง
มาก ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,067,813.76 ล้านบาท แต่ในปี พ.ศ.2563 
ลดลงร้อยละ 76 (254,740 ล้านบาท) และในปี 2564 ลดลงร้อยละ 81 (46,784 ล้านบาท) ซึ่งจากสถานการณ์นี้
ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคมีการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น    

ผู้ประกอบการจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคให้มีรูปแบบการให้บริการในหลากหลายช่องทางมาใช้ในธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกให้กับ
ผู้บริโภค ส่วนด้านสถานการณ์การท่องเที่ยวและการจัดประชุมนิทรรศการ ได้มีหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดให้ผู้ที่เดินทาง 
เข้าประเทศไทยต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จากประเทศต้นทาง และตรวจซ้ำเมื่อเดินทางถึง
ประเทศไทย อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครควรปรับตัวตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยว โดยการฟื้นฟู ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และอำนวยความสะดวกในการ
เดินทาง รวมทั้งปรับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม 
ชุมชน วัด เป็นต้น 
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ในปี พ.ศ. 2567 มีจุดมุ่งหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การต่อยอด
ความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมผู ้ประกอบการให้ได้รั บโอกาสทาง
เศรษฐกิจ และการลงทุน โดยการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ จัดหาพื้นที่
การค้าเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมธุรกิจ การค้าและการ
ลงทุนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ส่วนในด้านการท่องเที่ยวจะมุ่งพัฒนา
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานทั้งในด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับ
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม พร้อมทั้งสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับกรุงเทพมหานคร สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมการจัดการประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวเพื่อ เป็นรางวัลในระดับนานาชาติ 
(MICE) โดยการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระหว่างประเทศการสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ MICE เพ่ือเพ่ิมจำนวนนักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกรุงเทพมหานครควร
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงรุก สร้างให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวและ
การจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE City) เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่หลาย ๆ 
ประเทศ ต่างมุ ่งหวังให้มาช่วยฟื ้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์ต่างๆ มาเพื ่อช่วงชิง
นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการเป็นไมซ์ซิตี้ (MICE City) อันดับต้นของภูมิภาค 
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการจัดประชุมองค์กร (Meeting) การท่องเที่ยว
เป็นรางวัล (Incentive) การจัดประชุมนานาชาติ (Conference) แสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6.1 เมอืงแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุน 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

คนในกรุงเทพมหานครได้รับโอกาส     
ทางเศรษฐกิจและการลงทุน 

KR 1 : ประชาชน ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านธุรกิจและการลงทุนของ
กรุงเทพมหานคร 
(P121, P202) 
KPI 6.1.1.1 - 6.1.1.3, KPI 6.1.2.1) 

ร้อยละ 20 สนค. - 

KR 2 : ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในเขตพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น 
(P121, P123, P210) 
(KPI 6.1.4.1 - 6.1.4.3, KPI 6.1.5.1, KPI 6.1.5.2) 

ร้อยละ 5 สนค. - 

KR 3 : ผู้ประกอบการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 
(P029, P030, P038 – P040, P042, P122, P123, P124, 
P129, P142, P159, P181, P188, P206) 
(KPI 6.1.4.1 - 6.1.4.3, KPI 6.1.6.1, KPI 6.1.6.2, KPI 
6.1.7.1, KPI 6.1.8.1 - 6.1.8.3, KPI 6.1.9.1, KPI 6.1.9.2, 
KPI 6.1.10.1, KPI 6.1.11.1, KPI 6.1.11.2, KPI 6.1.12.1, 
KPI 6.1.12.2) 

ร้อยละ 20 สพส. - 
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กลยุทธ์ 
 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 6.1.1 การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจและการลงทุน 
KPI 6.1.1.1 : จำนวนชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ที่นำมาเผยแพร่สาธารณะ 10 ชุด สนค. 661001 
KPI 6.1.1.2 : มีกิจกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก  อย่างน้อย 1 กิจกรรม/ปี สนค. 661001 
KPI 6.1.1.3 : จำนวนผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร 1 เรื่อง สนค. 661002 
กลยุทธ์ 6.1.2 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเศรษฐกิจให้มีความสามารถในการจัดการข้อมูล 
KPI 6.1.2.1 : บุคลากรมีความสามารถในการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 80 สยป. 661005 
กลยุทธ์ 6.1.3 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ 
KPI 6.1.3.1 : จำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10 ราย/ปี สกต. 661006 
KPI 6.1.3.2 : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 20 ผลิตภัณฑ์/ปี สกต. 661006 
กลยุทธ์ 6.1.4 สนับสนุนศูนย์ส่งเสริมธุรกิจ การค้า และการลงทุนของกรุงเทพมหานคร 
KPI 6.1.4.1 : จำนวนกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ หรือให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน 

1 กิจกรรม สนค. 661003 
 

KPI 6.1.4.2 : กรุงเทพมหานครมีแผนการสนับสนุนการลงทุนในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ  

1 แผน สนค. 661003 

KPI 6.1.4.3 : ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ
กรุงเทพมหานคร 

อย่างน้อย 50 ราย สนค. 661004 

กลยุทธ์ 6.1.5 พัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ส่งเสริมธุรกิจ การค้าและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร 
KPI 6.1.5.1 : มีการทบทวนกฎหมายที่รองรับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมธุรกิจ 
การค้าและการลงทุน 

1 ฉบับ สนค. 661003 
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กลยุทธ์ 
 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

KPI 6.1.5.2 : มีแผนการปรับโครงสร้างอัตรากำลัง  1 แผน   สนค. 661003 
กลยุทธ์ 6.1.6 การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ 
KPI 6.1.6.1 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ ร้อยละ 80 สพส. 661007 

661009 
KPI 6.1.6.2 : มีอาสาสมัครเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงเทคโนโลยี อย่างน้อย  2 คน/เขต   สพส.  661008 
กลยุทธ์ 6.1.7 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพ 
KPI 6.1.7.1 : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ร้อยละ 20 สพส.        

(หลัก) 
สธก.    

(สนับสนุน) 

661010 
661011 

  กลยุทธ์ 6.1.8 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงพื้นที่การค้า 
KPI 6.1.8.1 : จำนวนพื้นที่การค้าหรือตลาดออนไลน์เพ่ิมข้ึน 6 แห่ง/ปี สพส. 

สงต. 
661012 
661013 
661015 

KPI 6.1.8.2 : การเช่าแผงค้าในตลาดของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 90 ของแผงค้าท้ังหมด สงต. 661014 
KPI 6.1.8.3 : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงพ้ืนที่การค้า ร้อยละ 80  สพส. 661016 
กลยุทธ์ 6.1.9 สนับสนุนสินค้าและบริการด้านการเกษตร ให้มีมาตรฐานและมูลค่าเพิ่มขึ้น 
KPI 6.1.9.1 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการข้ึนทะเบียนด้านความปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 20/ปี สพส. 661017 
661022 
661024 
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กลยุทธ์ 
 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

KPI 6.1.9.2 : ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 55 สพส. 661018 - 661021 
661023 
661025 

กลยุทธ์ 6.1.10 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
KPI 6.1.10.1 : กรุงเทพมหานครมีการจ้างงานหรือตลาดสินค้าภายใต้ความร่วมมือ อย่างน้อย 1 กิจกรรม/ปี สพส.  661026 
กลยุทธ์ 6.1.11 เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานคร    
KPI 6.1.11.1 : จำนวนผลิตภณัฑ์ที่สามารถวางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 20   สพส. 661012 

661013 
661027 
661028 

KPI 6.1.11.2 : ยอดขายของผลติภัณฑ์ของกรุงเทพมหานครที่ขายผ่านการจัดกิจกรรม
แบบออนไลน์เพ่ิมข้ึน (ท้ังดำเนินการเองและผ่านโครงการของภาคเครือข่าย) 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา สพส. 
 

661012 
661013 
661027 
661028 

กลยุทธ์ 6.1.12 สนับสนุนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับใช้เครื่องมือทางการผลิต การเงิน การตลาด การบรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยี  
KPI 6.1.12.1 : สินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB) ได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพ่ิม ร้อยละ 10 สพส. 661029 
KPI 6.1.12.2 : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลประกอบการดีขึ้น ร้อยละ 20 สพส. 661029 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

661001 โครงการบริหารจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้
งบประมาณ 

สนค. - 

661002 กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้
งบประมาณ 

สนค. - 

661003 กิจกรรมสนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้
งบประมาณ 

สนค. P121 

661004 กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้
งบประมาณ 

สนค. P210 

661005 โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 0.621 สยป. - 
661006 โครงการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ 5.400 สกต. P123 

P202 
661007 กิจกรรมสนับสนุนการฝึกอาชีพของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครและออกหน่วย

ฝึกอาชีพและบริการชุมชน 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
สพส. P122 

P142 
552001 
661008 

โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน**   โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย 

ที่ 5.2  

สพส. P029 

661009 โครงการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 0.200 สพส. P122 
P142 

661010 โครงการส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการเพ่ือให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 0.300 สพส. P038 
P121 
P188 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

661011 โครงการขยายสถานธนานุบาลแห่งใหม่ 46.000 
(งบ สธก.) 

สธก. 
 

P038 
P040 

661012 โครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 6.000 สพส. P124 
661013 โครงการจัดงานตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร 6.000 สพส. P124 

 
661014 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดในสังกัดกรุงเทพมหานคร งบ สงต. สงต. P181 

P206 
661015 กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานที่สำคัญของกทม. 3.000 สพส. - 
661016 โครงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ไม่ใช้

งบประมาณ 
สพส. P123 

661017 โครงการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 0.404 สพส. - 
661018 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร 0.240 สพส. - 
661019 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรุงเทพมหานคร 0.244 สพส. - 
661020 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 0.121 สพส. - 
661021 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 0.080 สพส. - 
661022 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร 0.128 สพส. - 
661023 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 0.693 สพส. - 
661024 โครงการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร 0.166 สพส. - 
661025 โครงการส่งเสริมลดการเผาตอซังข้าวและวัสดุทางการเกษตร 0.135 สพส. - 
661026 โครงการสนับสนุนความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร 0.060 สพส. - 
661027 

 
กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ Online Marketplace ไม่ใช้

งบประมาณ 
สพส. P030 

P159 



 

 157 

 
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

661028 โครงการพัฒนาสินค้าและบริการ (Made in Bangkok) 20.000 สพส. P129 
661029 โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 0.359 สพส. P122 
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6.2  เมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับโลก 
 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว
ที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย 

KR : กรุงเทพมหานครมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
(P030, P036, P116, P121, P124, P129, P196, P203) 
(KPI 6.2.1.1, KPI 6.2.1.2, KPI 6.2.2.1,  
KPI 6.2.3.1 - 6.2.3.3, KPI 6.2.4.1 - 6.2.4.3, KPI 6.2.5.1) 

ร้อยละ 3 
ของรายได้จากปีที่ผ่านมา 

สวท. - 
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กลยุทธ์ 
 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

 กลยุทธ์ 6.2.1 นักท่องเที่ยวได้รับการดูแลด้านความปลอดภัย 
KPI 6.2.1.1 : จำนวนครั้งของการตรวจตราในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน สนท. 662002 
KPI 6.2.1.2 : มีศูนย์บริการช่วยเหลือ/ประสาน/ส่งต่อนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ทุกย่านการท่องเที่ยว สวท.          

(หลัก) 
สนท.   

(สนับสนุน) 

662001 

กลยุทธ์ 6.2.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม 
KPI 6.2.2.1 : จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มในพ้ืนที่ย่านการท่องเที่ยว 

อย่างน้อย 1 บริการ/กลุ่มเขต/ปี สวท. 
และหน่วยงาน   

ที่เก่ียวข้อง 

662003 
662004 

กลยุทธ์ 6.2.3 บริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของเมืองเพื่อหนุนเสริมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน         
และเอเชียได้อย่างภาคภูมิ 
KPI 6.2.3.1 : พัฒนาและเผยแพร่ชุดข้อมูลเมืองและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพ้ืนที่
หรือย่านเก่าที่มีความน่าสนใจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

- พัฒนาชุดข้อมูลฯ 4 ครั้ง/ปี 
- ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ
เผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน 

สวท. 662005 - 662007 

KPI 6.2.3.2 : จำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร (สะสม) 

1,000,000 ราย สวท. (หลัก) 
สปส. (สนับสนุน) 

662005 - 662007 
 

KPI 6.2.3.3 : ปรับปรุงป้ายและข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 80 สจส. 
 สวท. 

และหน่วยงาน   
ที่เก่ียวข้อง 

662004 
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กลยุทธ์ 
 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 6.2.4 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้มีอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดขาย 
KPI 6.2.4.1 : จำนวนแหล่งทอ่งเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ หรือย่านได้รับการพัฒนา        
ให้มีความโดดเด่นเพ่ือการท่องเที่ยว 

อย่างน้อย 10 แหล่งหรือย่าน สวท. 662008 
662009 

KPI 6.2.4.2 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness)            
และการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว (Shopping & Dining) ผ่านสื่อออนไลน์ 

3 ครั้ง/ปี สวท. 662010 

KPI 6.2.4.3 : จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (12 เทศกาล) อย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี สวท. 662011 
662012 

กลยุทธ์ 6.2.5 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ 
KPI 6.2.5.1 : จำนวนแหล่งทอ่งเที่ยวมีการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูทรัพยากร               
ด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ 

4 ย่าน สวท. 
และหน่วยงาน   

ที่เก่ียวข้อง 

662003 
662013 
662014 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

662001 กิจกรรมนักท่องเที่ยวอุ่นใจพร้อมให้ความช่วยเหลือประสานส่งต่อนักท่องเที่ยว ไม่ใช้
งบประมาณ 

สวท. - 

662002 สายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว  ไม่ใช้
งบประมาณ 

สนท. P203 

662003 โครงการการขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครสู่ความยั่งยืน 1.019 สวท. - 
662004 

 
โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงป้ายแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว ป้ายชี้ทางสถานที่ท่องเที่ยว  
และป้ายสื่อความหมายประวัติศาสตร์ 

งบประมาณ
ตามท่ีหน่วยงาน

ขอจัดสรร 

สจส. P196 
 

662005 
 

โครงการจัดทำชุดข้อมูลเมืองด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้
งบประมาณ 

สวท. P030 
P036 

662006 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ปฏิทินการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้
งบประมาณ 

สวท. P116 

662007 
 

โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของเมืองและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.000 สวท. P030 

662008 
 

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนย่านท่องเที่ยวที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการที่มี
เอกลักษณ์ และส่งเสริมให้เป็นจุดขาย 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สวท. P030 
 

662009 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนหรือย่านสำคัญของเมือง ไม่ใช้
งบประมาณ 

สวท. 
สพส. 

P036 
P124 
P129 

662010 
 

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวผ่าน
สื่อออนไลน์ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สวท. P121 
P124 

662011 โครงการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในต่างประเทศ (RoadShows/Trade Shows) 23.580 สวท.  
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

662012 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามธีมที่น่าสนใจ ไม่ใช้
งบประมาณ 

สวท. P116 

662013 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวย่านตลาดน้อยและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 0.500 สวท. P036 
662014 

 
โครงการจัดกิจกรรมดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจย่านชุมชนท่องเที่ยวสร้างสรรค์ งบประมาณ

ตามท่ีหน่วยงาน
ขอจัดสรร 

สำนักงานเขต P036 
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ยุทธศาสตร์ย่อยที ่6.3 เมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการ  

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการ    
จัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า 
และการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ
หรือให้รางวัลแก่พนักงาน (MICE) 

KR : กรุงเทพมหานครได้รับการเลือกให้เป็นสถานที่   
สำหรับจัดการประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า       
และการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือให้รางวัล    
แก่พนักงาน (MICE) เพ่ิมข้ึน 
(P121) 
(KPI 6.3.1.1 - 6.3.1.4) 

อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี สวท. - 
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กลยุทธ์ 
 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

 กลยุทธ์ 6.3.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) 
KPI 6.3.1.1 : กิจกรรมที่กรุงเทพมหานครดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ หรือให้
การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ MICE 

3 กิจกรรม/ปี สวท. 663001 

KPI 6.3.1.2 : กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพหลัก/ร่วม จัดการประชุมระดับ
นานาชาติตามภารกิจของหน่วยงาน 

อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี สวท. 663001 

KPI 6.3.1.3 : จำนวนงานด้านส่งเสริม/สนับสนุนเศรษฐกิจและการค้าระดับ
นานาชาติในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

อย่างน้อย 1 งาน/ปี สวท. 663001 

KPI 6.3.1.4 : พื้นที่ท่ีมีความพร้อมในการรองรับการจัด MICE  
(ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน) 

อย่างน้อย 10 แห่ง สวท. 663001 
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รหัส
ยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

663001 
 

โครงการสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ของ
กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองเจ้าภาพการจัดงาน 

18.081 
 

สวท. P121 

 



ยุทธศาสตรที์� 7
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม เ ป� น มื อ อ า ชี พ
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ม ห า น ค ร
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บทวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร  ประจำปี พ.ศ. 2567 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ    
ที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จ            
ซึ่งเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะที่ผ่านมาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2    
(พ.ศ.2561 - 2565) ได้มุ ่งเน้นให้กรุงเทพมหานครมีศักยภาพการบริหารจัดการใน 5 มิติ ได้แก่ กฎหมาย  
การบริหารแผนและประเมินผล การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและงบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

1. กฎหมาย  ได้พัฒนากฎหมาย ข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบและคำสั่งต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่อง จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ทางกฎหมายของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรด้านกฎหมายใน 6 กลุ่มเขตให้มีความรู้เพิ่มขึ้น 

 2. การบริหารแผนและประเมินผล ได้การเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการแผน รวมถึงมีเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที ่ปฏิบัติงานด้านแผนของกรุงเทพมหานคร 
ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ระหว่างกัน 

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบ
ราชการกรุงเทพมหานครด้วยการจัดทำแนวทางส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต โดยพัฒนาบุคลากรแกนนำ และสร้างกลไกป้องกันการทุจริต     
เชิงรุก เพื่อปลูกฝังจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งจัดตั้งเครือข่าย STRONG การดำเนินงานที่ไม่บรรลุ
เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็น
มืออาชีพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้โครงการที่มีลักษณะ
การรวมกลุ่ม เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน ได้รับผลกระทบส่งผลทำให้ต้องยกเลิกโครงการ หรือ         
มีการปรับรูปแบบ การดำเนินกิจกรรม และภารกิจที่ไม่ได้นำมาดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ ได้แก่     
การทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตรากำลังและโครงสร้างกรอบอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมและรองรับ             
การเปลี่ยนแปลง  

4. การคลังและงบประมาณ  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครยังมีข้อจำกัดในเรื ่อง           
ของกฎหมาย ที่มิได้กำหนดให้มีอำนาจในการจัดเก็บรายได้บางชนิด จึงยังคงไม่สามารถพัฒนารายได้ประเภทใหม่ ๆ 
เพื่อนำมาเป็นงบประมาณรายจ่ายให้กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มที่ 
การได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ซบเซาประกอบกับความซับซ้อนของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
และความไม่พร้อมของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บรายได้ทำให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 
ได้ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยการเงินการคลังได้ค่อนข้างดี มีแนวทางการปฏิบัติ      
ด้านการเงินการบัญชี การงบประมาณ และการตรวจสอบควบคุมภายในที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปัจจุบนั 
กรุงเทพมหานครมุ่งเน้นปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นให้ถูกต้อง เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ และอยู่ระหว่าง
การเปลี่ยนผ่านจากระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ เป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและมีการส่งเสริม
การใช้งบประมาณแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมให้โครงการต่าง ๆ ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ในทุก ๆ มิติ ไม่เกิดภาวะ
ขาดช่วงตอนการพัฒนา ซึ่งในปี พ.ศ. 2567 จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่น  
มีการออกแบบระบบเก็บค่าธรรมเนียมที ่สะดวกสำหรับประชาชน ทั ้งระบบการจัดเก็ บค่าธรรมเนียมที ่สะดวก  
และค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ผ่านระบบออนไลน์ หรือ Mobile Banking มีการพัฒนารายได้ประเภทใหม่ ๆ และการพัฒนา
รายได้จากทรัพย์สินและการลงทุน ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง 
การปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีให้ทันสมัยกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยุคปัจจุบัน 
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ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหารการเงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุก โดยส่งเสริมให้กรุงเทพมหานคร 
มีแผนงบประมาณรายจ่าย แผนการลงทุน และแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม  

5. เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในระยะเวลาของ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) มุ่งเน้นการพัฒนาฐานราก (fundamental) 
อาทิ การพัฒนาบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ในงานให้บริการประชาชนต่าง ๆ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
การปรับปรุงและเพิ ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานครให้มีความยืดหยุ ่น มีความเร็ว  
มีเสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล และครอบคลุมพื้นที่ในการปฏิบัติงานของหน่ว ยงาน
ระดับสำนัก สำนักงานเขต ๕๐ เขต และอาคารสำนักงานของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดทำนโยบายและการปรับใช้ (Deploy) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องมาสู่บริบท 
ของกรุงเทพมหานคร เช่น การผลักดันธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) สู ่การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร ที่ครอบคลุมทั้งจัดเก็บ และการจัดการข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อผลักดันสู่การใช้และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่อไป การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ  
ด้านดิจิทัล (Digital skill) เป็นต้น  

ซึ ่งการดำเนินงานที ่ผ ่านมา มีทั ้งบรรลุและไม่บรรลุตามเป้าหมายที ่กำหนดไว้ ทำให้ภารกิจ  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ย่อยตามเป้าหมายเดิมยังคงมีช่องว่างสำหรับการพัฒนา ในขณะที่ภารกิจบางรายการ  
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นต้องดำเนินการ เนื่องจากวงจรการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ทำให้เห็นว่า 
ในระยะ 3 - 5 ปีจะพบการพัฒนาเทคโนโลยีอุบัติใหม่ และเทคโนโลยีที ่หายออกจากตลาดไป และด้วยฐานราก            
บางรายการได้รับการทดสอบและผลักดันเข้าสู่งานโดยปกติธุระของยุทธศาสตร์อื่น เช่น การสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ทำให้เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะเวลาของแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566๖ - 2570) เปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
องค์กร ความคาดหวังของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลกระทบของ Megatrends เพื่อกำหนดเป้าหมาย   
การยกระดับการพัฒนาที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างสมดุล โดยกำหนดเป้าประสงค์การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 1) พัฒนาบริการที่สะดวก เข้าถึงง่าย อำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจและประชาชน  
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และ 3) ยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล 
ภาครัฐ เพ่ือบริหารงานยืดหยุ่น คล่องตัว และคลอบคลุมทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร 
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.1 กฎหมาย 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ที่สามารถรองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงได้ 
และสามารถให้ข้อมูล คำปรึกษาด้าน
กฎหมายแก่หน่วยงานภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

KR 1 : ทบทวนและจัดทำข้อเสนอร่างแก้ไขกฎหมายกฎ 
ระเบียบของกรุงเทมพมหานครให้ทันสมัยสามารถบังคับใช้ได้ 
(P061)  
(KPI 7.1.1.1, KPI 7.1.2.1) 

9 ด้าน สกค. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

KR 2 : พัฒนาคลังความรู้และคำปรึกษาด้านกฎหมาย 
(Knowledge Stock) 
(P061) 
KPI 7.1.3.1, KPI 7.1.3.2) 

1 ระบบ สกค. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 7.1.1 ทบทวน ภารกิจของ กทม. เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทของภารกิจที่เปลี่ยนไปตามกระจายอำนาจ 
KPI 7.1.1.1 : ร้อยละของกฎหมายข้อบัญญัติ หรือระเบียบของ กทม. ที่เก่ียวข้องกับ 
ผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัย และการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อย
มลพิษที่เสนอร่างได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายของ ผว.กทม. 

ครบทั้งสองมิติ สกค. 771001 

กลยุทธ์ 7.1.2 กรุงเทพมหานครมีการยกร่าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย 
KPI 7.1.2.1: กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือระเบียบของ กทม.ที่ได้รับการทบทวนจัดทำ
ข้อเสนอปรับปรุงให้สอดคล้องภารกิจของหน่วยงานในปัจจุบัน และบริบทความต้องการ
ของสังคม 

อย่างน้อย 1 ข้อบัญญัติ ของ 9 ด้าน สกค. 771001 

กลยุทธ์ 7.1.3 การบูรณาการกระบวนการทำงานของสำนักงานกฎหมายและคดี 
KPI 7.1.3.1 : ปรับปรุงกระบวนการทำงานของสำนักงานกฎหมายและคดีที่เก่ียวข้องกับ
หน่วยงานอื่น 

1 กระบวนงาน สกค. 771002 

KPI 7.1.3.2 : จำนวนชุดข้อมูลกฎหมายที่มีการรวบรวมเป็นหมวดหมู่ แนวทางปฏิบัติ
และกรณีศึกษา ที่สนับสนุนหน่วยงาน และเพ่ิมคุณภาพงานบริการด้านกฎหมาย 

1 ชุดข้อมูล สกค. 771002 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

771001 โครงการทบทวนความเหมาะสมของระเบียบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ สกค. P061 
771002 โครงการปรับปรุงและพัฒนากลไกของหน่วยงานด้านกฎหมาย ไม่ใช้งบประมาณ สกค. - 
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.2 การบริหารและประเมินผลแผน 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนแผน
อย่างบูรณาการ และยกระดับระบบการ
บริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ที่มีประสิทธิภาพ 

KR 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของ
กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องในแต่ละประเด็นหรือพ้ืนที่ 
(P045, P046, P054, P056) 
(KPI 7.2.1.1, KPI 7.2.1.2, KPI 7.2.1.3) 

ร้อยละ 100 ของ OKRs  สยป. ทุกหน่วยงาน 

KR 2 : ยกระดับระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครที่สามารถติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการดำเนินตามยุทธศาสตร์และนโยบายของ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อย่างครบถ้วน 
(KPI 7.2.2.1, KPI 7.2.2.2) 

1 ระบบ สยป. - 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 7.2.1 การสร้างความร่วมมือในการบริหารแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนแม่บทต่าง ๆ และแผนเฉพาะด้านโดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน 
KPI 7.2.1.1 : ร้อยละภารกิจของกรุงเทพมหานครเชิงพ้ืนที่ที่ได้มีการขับเคลื่อน  
ด้วยนวัตกรรม  

ร้อยละ 100 สยป. 772003 

KPI 7.2.1.2 : จำนวนแผนหรอืกิจกรรมที่มาจากการขับเคลื่อนและบูรณาการความร่วมมือ
ร่วมกันของเครือข่ายจนบรรลุผลตามเป้าหมาย 

1 แผน สยป. 772001 - 772003 

กลยุทธ์ 7.2.2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
KPI 7.2.2.1 : รายงานการติดตามประเมินผลพร้อมข้อเสนอในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานรายรายการ 

เดือนละ 1 ครั้ง สยป. - 

KPI 7.2.2.2 : จำนวนครั้งการนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานและรายงานผลตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้ว่าฯ ของหน่วยงาน 

เดือนละ 1 ครั้ง สยป. 772004 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

772001  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ ไม่ใช้งบประมาณ สยป. P045 
P046 
P056 

772002  โครงการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร          
 ปี 2569 – 2573 (ปี 2567-2568 งบประมาณทั้งหมด 30,000,000) 

25.300 สจส. - 

772003 โครงการ Strategy and Policy Lab เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

ไม่ใช้งบประมาณ สยป. P054 

772004 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานคร BMA Digital Plans ไม่ใช้งบประมาณ สยป. - 
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

กรุงเทพมหานครมีการบริหารกำลังคนที่
เหมาะสม และมีระบบการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
ในการปฏิบัติงาน 

KR 1 : ปรับปรุงการบริหารจัดการกำลังคนให้มีความ
คล่องตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
(KPI 7.3.1.1 - 7.3.1.3) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของหน่วยงานที่ได้รับ
การปรับปรุงโครงสร้าง

และภารกิจ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

สกก. - 

KR 2 : บูรณาการระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และส่งเสริมให้เกิดความ
เป็นมืออาชีพ และมีคุณธรรม 
(P58, P107, P151) 
(KPI 7.3.2.1, KPI 7.3.3.1, KPI 7.3.3.2, KPI 7.3.4.1,  
KPI 7.3.5.1 - 7.3.5.5) 

ระบบ HIIS 
(Human Resource 
Innovation and 

Information System) 

สกก. - 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 7.3.1 การบริหารจัดการกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
KPI 7.3.1.1 : จำนวนภารกิจที่มีการทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง  
และโครงสร้างอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ทบทวนทุกภารกิจ และปรับปรุง
ภารกิจด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

สกก. 773006 

KPI 7.3.1.2 : จำนวนแนวทาง/มาตรการบริหารกำลังคนของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ รวมถึงการสนับสนุนการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ๆ 

มีมาตรการบริหารกำลังคนของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

จำนวนอย่างน้อย 1 มาตรการ/แนวทาง 

สกก. - 

KPI 7.3.1.3 : จำนวนแนวทาง/มาตรการสนับสนุนการจ้างงานรูปแบบอื่น ๆ  
เพ่ือทดแทนข้าราชการ 

มีแนวทาง/มาตรการจ้างงานรูปแบบ
อ่ืนฯ จำนวนอย่างน้อย  
1 แนวทาง/มาตรการ 

สกก. - 

กลยุทธ์ 7.3.2 พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรให้มีความคล่องตัวและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
KPI 7.3.2.1 : มีการพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกท่ีมีทันสมัย ความคล่องตัว มีระบบ e-Recruitment สกก. 773007 
กลยุทธ์ 7.3.3 ปรับปรุงระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
KPI 7.3.3.1 : มีระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS)  
ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการ 

1 ระบบ สกก. 773008 

KPI 7.3.3.2 : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด 
(ตามท่ีคณะกรรมการจัดสรรกำลังคนฯ กำหนด) 
 
 
 

ร้อยละ 50 สกก. 773009 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 7.3.4 พัฒนาการให้บริการของกรุงเทพมหานคร และปรับปรุงระบบสวัสดิการของข้าราชการและบุคลากรให้มีคุณภาพ 
KPI 7.3.4.1 : จำนวนแนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการของข้าราชการและบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการ 

2 แนวทาง  
(สวัสดิการด้านที่พักอาศัย และ 

สวัสดิการด้านการเงิน) 

สกก. 773011 

กลยุทธ์ 7.3.5 พัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล ให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ 
KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) 
(Functional Competency) 

ร้อยละ 100 สพข. 773001 - 773005  
773010, 
773012 

KPI 7.3.5.2 : มีแผนเส้นทางความก้าวหน้ารายตำแหน่ง และรายบุคคล มีการกำหนดแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าตำแหน่งสำคัญของ 

กทม.อย่างน้อย 1 ตำแหน่ง 

สกก. - 

KPI 7.3.5.3 : มีการกำหนดและประเมินผลตามตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI) ของบุคลากรที่
สอดคล้องกับเป้าหมายของ กทม. 

ร้อยละ 100 ของบุคลากร  
มีตัวชี้วัดรายบุคคล 

สกก. - 

KPI 7.3.5.4 : มีแนวทางการจัดทำระบบ Talent Management System ของ
กรุงเทพมหานคร 

1 แนวทาง สกก. - 

KPI 7.3.5.5 : จำนวนหลักสูตรที่ได้มีการพัฒนาและนำไปสู่การอบรมร่วมกับ
สถาบันการศึกษาของกรุงเทพมหานคร (เช่น สถาบันการพัฒนาเมือง เป็นต้น) 

จำนวน 1 หลักสูตร สพข. - 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

773001 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ 36.690 สพข. - 
773002 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6.792 สพข. - 
773003 โครงการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล และความ

เสี่ยงด้านการทุจริตสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน 
0.164 สตน. P025 

773004 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 0.277 สนย. - 
773005 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย

กรุงเทพมหานคร 
0.714 สพส. P151 

773006 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนการกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลัง และ
จัดทำแผนกำลังคนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 

12.691 สกก. - 

773007 โครงการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปของกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

8.000 สกก. P058 

773008 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 55.610 สกก. - 
773009 โครงการคัดเลือกคนพิการเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ 
0.700 สกก - 

773010 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี   0.009 สนค. - 
773011 กิจกรรมการปรับปรุงสวัสดิการของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ สกก. - 
773012 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  

(Effective Communication) 
0.238 สตน. P025 
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

กรงุเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทาง
การเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิง
รุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

KR 1 : รักษาวินัยในการจัดหารายได้ การบริหารสินทรัพย์ 
การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บริหารหนี้ ให้มีประสิทธิภาพ และดำเนินการตามกรอบ
ความยั่งยืนทางการคลังอย่างเคร่งครัด 
(P107, P110, P113) 
(KPI 7.4.1.1 - 7.4.1.5, KPI 7.4.2.1 - 7.4.2.2, KPI 7.4.3.1 
- 7.4.3.2, KPI 7.4.4.1 - 7.4.4.2) 

ร้อยละ 100 สนค. ทุกหน่วยงาน 

KR 2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหาร
งบประมาณเชิงรุก 
(P111) 
(KPI 7.4.8.1 - 7.4.8.3, KPI 7.4.9.1) 

มีแผนการบริหาร
งบประมาณเชิงรุก 

สงม. ทุกหน่วยงาน 

KR 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ   
(P25, P46, P55, P107) 
(KPI 7.4.5.1, KPI 7.4.6.1, KPI 7.4.7.1) 

โครงการ/กิจกรรมได้รับ
การตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบ

ประจำปี ร้อยละ 100 

สตน. ทุกหน่วยงาน 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 7.4.1 รักษาวินัยทางการเงินการคลังในการจัดหารายได้ และบริหารสินทรัพย์ 
KPI 7.4.1.1 : มีระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีท้องถิ่นผ่าน Application 1 ระบบ สนค. 774002 
KPI 7.4.1.2 : สัดสว่นการชำระเงินผ่านช่องทางธนาคารต่อการชำระเงินผ่านช่องทาง 
อ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น 

45:55 สนค. 

KPI 7.4.1.3 : ร้อยละของประชาชนมีความพอใจในการชำระภาษีท้องถิ่น ร้อยละ 80 สนค. 
KPI 7.4.1.4 : มีรายได้จากภาษีท้องถิ่นท่ีจัดเก็บเองต่อรายได้รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 สนค. 774002 

774004 
774009 
774014 

KPI 7.4.1.5 : กรุงเทพมหานครมีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สนค. 

กลยุทธ์ 7.4.2 รักษาวินัยทางการเงินการคลังในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
KPI 7.4.2.1 : สัดสว่นงบกลางสำรองจ่ายทั่วไป ร้อยละ 1-2 ของงบประมาณรายจ่าย สงม. 774010 
KPI 7.4.2.2 : สัดสว่นงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ

งบประมาณรายจ่าย 
สงม. 

กลยุทธ์ 7.4.3 รักษาวินัยทางการเงินการคลังในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
KPI 7.4.3.1 : สัดสว่นการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย 
 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95  
ของงบประมาณรายจ่าย 

สงม. 774003 

KPI 7.4.3.2 : สัดสว่นการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน ไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่าย สงม. 
กลยุทธ์ 7.4.4 รักษาวินัยทางการเงินการคลังในการบริหารหนี้ 
KPI 7.4.4.1 : สัดสว่นภาระชำระหนี้ต่อรายได้เฉลี่ย ไม่เกินร้อยละ 10 สนค. 774005 
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กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

KPI 7.4.4.2 : มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการรักษาวินัยการเงินการคลังของ
กรุงเทพมหานคร 

มีหลักเกณฑ์ สนค. 774005 

กลยุทธ์ 7.4.5 ปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ 
KPI 7.4.5.1 : มีการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานครปฏิบัติตามมาตรฐานของ
วิชาชีพ ภายในปี พ.ศ. 2570 (สำหรับปี 2567 สามารถปฏิบัติตามแนวทางหรือ 
แผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด) 

8 ข้อตามแผนที่กำหนด สตน. 773003 
773012   

 
กลยุทธ์ 7.4.6 ตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง ของการดำเนินงานหรือโครงการของกรุงเทพมหานคร 
KPI 7.4.6.1 : โครงการ/กิจกรรมได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ร้อยละ 100 

(ตามแผนการตรวจสอบประจำปี) 
สตน. 774001 

กลยุทธ์ 7.4.7 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนการตรวจสอบโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
KPI 7.4.7.1 : มีแผนการตรวจสอบที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร 1 แผน สตน. 774006 
กลยุทธ์ 7.4.8 กรุงเทพมหานครมีแผนงบประมาณรายจ่าย แผนการลงทุน และแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม 
KPI 7.4.8.1 : มีการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง มี สงม. 774010 
KPI 7.4.8.2 : มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (zero-based budgeting) 

มี สงม. 774011 

KPI 7.4.8.3 : มีช่องทางเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

อย่างน้อย 1 ช่องทาง สงม. 774012 

กลยุทธ์ 7.4.9 พัฒนาการบริหารงบประมาณเชิงบูรณาการสอดคล้องกับระบบงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
KPI 7.4.9.1 : มีการบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  
เพ่ือผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 

มี สงม. 774014 
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รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

774001 
 

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ  
ด้านการตรวจสอบภายใน (Audit Management System) 

3.190 
 

สตน. P025 
P055 
P107 

774002 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
กรุงเทพมหานคร 

0.198 สนค. P113 

774003 กิจกรรมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สงม. P046 
P111 

774004 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร 0.119 สนค. 
 

P113 

774005 กิจกรรมติดตามผลการดำเนินการและกำหนดเกณฑ์การประเมินผลตามแผนรักษาวินัย
ทางการเงินและการคลังของกรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้งบประมาณ สนค. 
 

- 

774006 กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการตรวจสอบ ไม่ใช้งบประมาณ สตน. P107 
P025 

774007 กิจกรรมกำหนดเป้าหมายการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการภาษีท่ีดิน ไม่ใช้งบประมาณ สนค. P113 
774008 การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพ่ือจัดเก็บรายได้ประเภทใหม่ ๆ ไม่ใช้งบประมาณ สนค. P113 
774009 จัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินในทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและมีการปรับปรุงทุกปี ไม่ใช้งบประมาณ สนค. - 
774010 โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง  ไม่ใช้งบประมาณ สงม. P111 
774011 โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (zero-based budgeting) ไม่ใช้งบประมาณ สงม. P111 
774012 การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (participatory budgeting) ไม่ใช้งบประมาณ สงม. P046 
774013 โครงการการจัดทำงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ ไม่ใช้งบประมาณ สงม. - 



 

 182 

 
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

774014 กิจกรรมปรับปรุงแผนพัฒนารายได้ (เพ่ิมรายได้) กรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ สนค. P113 
773003 โครงการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล และความ

เสี่ยงด้านการทุจริตสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน** 
โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย 

7.3 

สตน. P025 

773012 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective 
Communication)** 

โครงการเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ย่อย 

7.3 

สตน. P025 
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ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์หลัก 
(Objective) 

ตัววัดผลหลัก 
(Key Result : KR) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

กรุงเทพมหานครมีการยกระดับสู่ดิจิทัล
ภาครัฐ เพ่ือบริหารงานยืดหยุ่น คล่องตัว 
และครอบคลุมทุกหน่วยงานบริการของ
กรุงเทพมหานคร 

KR 1 : พัฒนาระบบบริการสาธารณะที่สะดวก เข้าถึงง่าย  
ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
และภาคธุรกิจ พร้อมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูล และตรวจสอบ
การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครได้อย่างเปิดเผย 
(P020, P058) 
(KPI 7.5.1.1, KPI 7.5.1.2, KPI 7.5.2.1, KPI 7.5.2.2,  
KPI 7.5.2.3) 

ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ

ร้อยละ 80 

สยป. 
 

หน่วยงานระดับ
สำนัก 

KR 2 : เปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลภาครัฐ  
เพ่ือบริหารงานยืดหยุ่น คล่องตัว และคลอบคลุมทุก
หน่วยงานบริการของกรุงเทพมหานคร 
(P001, P019, P20, P051, P052, P058, P068, P070, 
P097, P107, P109, P117, P175, P183)  
(KPI 7.5.3.1, KPI 7.5.4.1, KPI 7.5.4.2, KPI 7.5.5.1,  
KPI 7.5.5.2, KPI 7.5.6.1) 

อย่างน้อย 10 ภารกิจ สยป. หน่วยงานระดับ
สำนัก 
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 กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

กลยุทธ์ 7.5.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร 
KPI 7.5.1.1 : จำนวนระบบปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บริการประชาชน
ผ่านระบบออนไลน์ (อย่างน้อย 4 ระบบต่อด้าน รวมทั้งการเพ่ิมและยุบรวมเพ่ือพัฒนา
ระบบที่มีสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากกว่าเดิม รวมหลายๆ ระบบที่ทับซ้อน 
ให้อยู่ด้วยกัน หรือใหม่มีการเชื่อมกัน) 

12 กระบวนการ ทุกสำนัก 775001 
775002 

KPI 7.5.1.2 : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการระบบปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่าระดับมาก 

ร้อยละ 80 ทุกสำนัก - 

กลยุทธ์ 7.5.2 การจัดทำชุดข้อมูลเปิดเผยเพื่อให้บริการประชาชนและสาธารณะ 
KPI 7.5.2.1 : จำนวนชุดข้อมูลเปิดศักยภาพสูง (High Value Dataset) ที่เปิดเผยได้  
ซึ่งสอดคล้องตามความต้องการของประชาชน (ปี 66 30 ชุด โดยเป็น 3 ด้าน ๆ ละ 10 
ชุด (1. ด้านงบประมาณ แผนและทรัพยากรมนุษย์ 2. ด้านคุณภาพชีวิต  
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย) 

ร้อยละ 80 ของความต้องการ
ประชาชนจากการสำรวจ 

ในปี พ.ศ.2566 

ทุกสำนัก 775002 

KPI 7.5.2.2 : ร้อยละของข้อมูลที่เปิดเผยได้ จะต้องสามารถเข้าถึงได้ทั้งรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ 

ร้อยละ 100 ทุกสำนัก 
 

- 

KPI 7.5.2.3 : มีรายงานผลการศึกษาความต้องการของประชาชนในการรับทราบ
ประเภทข้อมูลของกรุงเทพมหานคร (สำรวจทุกปี) 

มีรายงานการสำรวจ ทุกสำนัก - 

กลยุทธ์ 7.5.3 การบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (Data Integration / Data Exchange) 
KPI 7.5.3.1 : หน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกัน ตามกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครร่วมกันได้ อย่างน้อย 10 ชุดข้อมูล/ด้าน   

อย่างน้อย 30 ชุดข้อมูล ทุกสำนัก 775003 
444118 
202006 
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 กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 

(1. ด้านงบประมาณ แผนและทรัพยากรมนุษย์ 2. ด้านคุณภาพชีวิต 3. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและความปลอดภัย) 

114001 
441003 

กลยุทธ์ 7.5.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร  
(Infrastructure as a Service) 
KPI 7.5.4.1 : หน่วยงานระดับสำนักและสำนักงานเขตสามารถให้บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านดิจิทัลของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

77 หน่วยงาน ทุกสำนัก 334010 
 775004 – 
775006, 
775008 
775017 

KPI 7.5.4.2 : หน่วยงานระดับสำนักและสำนักงานเขตมีเครือข่ายไร้สายให้บริการ
ประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่หน่วยงานระดับสำนักและสำนักงานเขต (BMA Service Area) 

77 หน่วยงาน ทุกสำนัก 775007 

กลยุทธ์ที่ 7.5.5 พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐเพื่อยกระดับการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital BMA (Platform as a Service, Software as a Service) 
KPI 7.5.5.1 : จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการ ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการทำงาน
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

อย่างน้อย 10 กระบวนงาน ทุกสำนัก - 

KPI 7.5.5.2 : จำนวนระบบจดัการที่หน่วยงานพัฒนาเพื่อที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครได้ 

10 ระบบ ทุกสำนัก 111005 
115001 
334012 
444063 
444118 
775003 
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 กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

เชื่อมโยง 
กับโครงการ 

(รหัสยุทธศาสตร์) 
(6 หลัก) 
775009 - 
775019 

กลยุทธ์ที่ 7.5.6 ยกระดับกลไกการบริหารจัดการดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร 
KPI 7.5.6.1 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง ระดับกรม. (Department Chief Information Officer: DCIO) 

ร้อยละ 100 สพข. สยป. ทุกสำนัก 

KPI 7.5.6.2 : แผนงานที่ได้รับจากการอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
ระดับกรม (Department Chief Information Officer: DCIO) ถูกนำมาดำเนินการ 

ร้อยละ 100 สพข. สยป. ทุกสำนัก 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

775001 
 

โครงการปรับปรุงโมบายแอปพลิเคชัน BMA Q และปรับเปลี่ยนระบบคิวที่สำนักงานเขต 
และจุดบริการด่วนมหานคร 

48.695 
 

สยป. P020 
P058 

775002 
 

โครงการปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร (e-GP BMA)  

7.800 
 

สยป.  P058 

775003 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 25.000 สยป. P051 
775004 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Database as a Service : DBaaS) 48.789 สยป. P051 
775005 

 
โครงการระบบตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์สำหรับศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร 

15.000 
 

สยป. P058 

775006 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยระบบอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร 42.000 สยป. P058 
775007 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา 9.026 สวท. P117 
775008 โครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลศูนย์ข้อมูล 43.360 สยป. P058 
775009 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยงภายนอก 49.500 สยป. P058 
775010 

 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานอนุญาตและตรวจสอบงานก่อสร้าง
สาธารณูปโภคในเขตทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการโยธา 

20.071 
 

สนย. P020 

775011 
 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของสำนักงานสถานธนานุบาล 
กรุงเทพมหานคร 

22.940 
 

สธก. P051 
P107 

775012 
 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 

11.105 
 

สวท. P0117 

775013 โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ เพ่ือการให้บริการ Web Hosting กรุงเทพมหานคร 9.950 สยป. P058 
775014 โครงการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของกองสำรวจและแผนที่ที่ดิน 13.561 สนย. P051 
775015 โครงการจัดเตรียมระบบฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาการออกแบบ ภายใต้เทคโนโลยี BIM  6.186 สนย.  
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

775016 
 

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)   

7.622 สยป. P051 

775017 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัยทาง 
ไซเบอร์ (Cyber Security) 

6.235 สยป. P058 

775018 โครงการที่ปรึกษาให้บริการการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

62.178 สยป. P058 

775019 โครงการจ้างบริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง 64.500 สยป. P058 
775020 โครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารงานควบคุมอาคารสำหรับนำเข้า 

ข้อมูลอาคารเดิมทุกประเภทและปรับปรุงเอกสารในระบบเป็นไปตามกฎกระทรวง 
ฉบับปัจจุบัน 

16.500 สนย.  

111005 โครงการพัฒนาการซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง** โครงการเดียวกับ 
ยุทธศาสตร์ย่อย

1.1 

สนย. P001 

114001 
 

โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพถนนและสะพานในพ้ืนที่ 
สำนักการโยธา** 

โครงการเดียวกับ 
ยุทธศาสตร์ย่อย

1.4 

สนย. - 

115001 
 

โครงการจัดหาระบบสารสนเทศ เพ่ือปรับปรุงและทดแทนระบบสารสนเทศศูนย์บริการ
สาธารณสุข (HCIS)** 

โครงการเดียวกับ 
ยุทธศาสตร์ย่อย

1.5 

สนอ. P175 

200057 
 

การสำรวจข้อมูลต้นไม้ยืนต้นและพ้ืนที่ร่มไม้ในเมือง (Urban Tree Canopy)  
สำหรับการวางแผนเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร** 

โครงการเดียวกับ 
กลยุทธ์ 2.5 

สสล. P109 
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

รหัสยุทธศาสตร์ 
(6 หลัก) 

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 
(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
โครงการ 

รหัสนโยบาย 
(3 หลัก) 

334010 
 

โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร** 

โครงการเดียวกับ 
ยุทธศาสตร์ย่อย

3.4 

สนศ. P068 

334012 
 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา ระยะที่ 2** โครงการเดียวกับ 
ยุทธศาสตร์ย่อย

3.4 

สนศ. P070 
P097 

441002 
 

จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเมือง ระยะที ่1** โครงการเดียวกับ 
ยุทธศาสตร์ย่อย

4.4 

สวพ. P052 

444069 
 

โครงการระบบคาดการณ์และรายงานสภาพการจราจรบนถนน ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ระยะที่ 1 (งบประมาณปี 2567 – 2568 รวม 167.500 ล้านบาท) 

โครงการเดียวกับ 
ยุทธศาสตร์ย่อย

4.4 

สจส. P019 

444112 
 

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 โครงการเดียวกับ 
ยุทธศาสตร์ย่อย

4.4 

สจส. P183 
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 1.  การสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานเกี่ยวกับความเชื่อมโยงแผนในแต่ละระดับ บทบาทและภารกิจ
ของหน่วยงานในการสนับสนุนหรือผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามแผน ทั้งในฐานะของผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบ
ร่วม รวมถึงการแสวงหาภาคีความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่ 
 2. การให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครให้ทราบถึง เป้าหมาย 
และแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 
 3. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครแปลงแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ไปสู่
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน โดยถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมทั้งนำโครงการ/กิจกรรมใน
ความร ับผ ิดชอบของหน่วยงานซึ ่ งปรากฏอยู ่ ในแผนปฏิบ ัต ิราชการกร ุงเทพมหานคร  ประจำป ี พ.ศ. 2567  
ไปจัดทำรายละเอียดแล้วบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน 
 4.  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณหรือสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิ บัติราชการ-
กรุงเทพมหานครฯ อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าตามแนวคิดงบประมาณฐานศูนย์ 
(Zero-based budgeting) 
 5.  การนำตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2567 มาใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ. 2567 
 6.  บูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานในกรณีโครงการ/กิจกรรมมีเป้าประสงค์และตัวชี ้วัด
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของการดำเนินงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และประสาน 
การดำเนินงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
 7.  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการนำแผนปฏิบัติราชการฯ ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหาร 
ข้าราชการ และบุคลากรของหน่วยงานทุกคน ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2567 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน และภารกิจความรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ รวมทั ้งร ่วมกันติดตามผลสัมฤทธิ ์และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ - 
ราชการฯ ดังกล่าว และปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
กรุงเทพมหานครทั่วทั้งองค์กร คือ ผู้บริหารทุกระดับต้องพิจารณาให้ผลตอบแทนในการปฏิบัติงานระดับบุคคลและหน่วยงาน
ตามผลงานอย่างยุติธรรม 
 8. การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้มีการติดตาม 
และรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภาพรวมของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื ่อง โดยในการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับกรุงเทพมหานคร รวมถึง  
การจัดทำรายงาน เผยแพร่ ผลการปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธิ์ของแผนที่มีต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของ 
ชาวกรุงเทพฯ ต่อสาธารณะ

แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 
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การสร้างการมสี่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
ในการกำหนดนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 

ประมวลภาพการประชมุรับฟังความคิดเห็นฟังความคิดเห็น/ความต้องการจากภาคประชาสงัคม  
เพื่อนำข้อมูลประกอบในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำป ีพ.ศ. 2567 

เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 



 

สรุปการประชุมด้วยภาพ ด้วยกระบวนการ Visual Recording 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 การประชุมทำความเขา้ใจและจดัทำแผนปฏบิัติการเพ่ือขับเคลื่อนกรุงเทพฯ 9 ดี 216 นโยบาย 

เมื่อวันจันทร์ท่ี 27 มิถนุายน 2565 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 




