








ล าดับ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
ความสอดคล้องกับแผนฯเปา้ประสงค์ หน่วยงาน

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่อง
นนทรี ช่วงที่ 1 จากถนนสุ
รวงศ์ถึงถนนสาทร

           80,000,000 2.1.1.1 ถนนทางเท้า และคลองสายหลัก
ของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด สวยงาม

สนย.

2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่อง
นนทรี ช่วงที่ 3 จากซอย
นราธวิาสราชนคริทร์ 7 ถึง
ถนนจันทน์

         370,000,000 2.1.1.1 ถนนทางเท้า และคลองสายหลัก
ของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด สวยงาม

สนย.

3 งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่อง
นนทรี ช่วงที่ 4 จากถนน
จันทน์ถึงถนนรัชดาภิเษก

250,000,000         2.1.1.1 ถนนทางเท้า และคลองสายหลัก
ของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด สวยงาม

สนย.

4 งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่อง
นนทรี ช่วงที่ 5 จากถนน
รัชดาภิเษกถึงถนนพระรามที่ 3

200,000,000         2.1.1.1 ถนนทางเท้า และคลองสายหลัก
ของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด สวยงาม

สนย.

5 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์ โครงการน า
ร่อง

76,692,000           2.1.1.1 ถนนทางเท้า และคลองสายหลัก
ของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด สวยงาม
3.1.1.1 ผู้สูงอายแุละคนพกิารสามารถใช้
ชีวติได้สะดวก

สนย.

6 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 1

197,294,000         2.1.1.1 ถนนทางเท้า และคลองสายหลัก
ของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด สวยงาม

สนย.

รายการโครงการยทุธศาสตร์บรรจุเพ่ิมเติม

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

ในแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2565



ล าดับ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
ความสอดคล้องกับแผนฯเปา้ประสงค์ หน่วยงาน

7 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 2

135,370,000         2.1.1.1 ถนนทางเท้า และคลองสายหลัก
ของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด สวยงาม

สนย.

8 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 3

98,019,000           2.1.1.1 ถนนทางเท้า และคลองสายหลัก
ของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด สวยงาม

สนย.

9 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 4

137,374,000         2.1.1.1 ถนนทางเท้า และคลองสายหลัก
ของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด สวยงาม

สนย.

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
คลองคูเมืองเดิม

200,000,000 2.1.1.1 ถนนทางเท้า และคลองสายหลัก
ของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด สวยงาม

สนย.

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
คลองหลอดวดัราชนัดดาและ
คลองหลอดวดัราชบพธิ

64,000,000           2.1.1.1 ถนนทางเท้า และคลองสายหลัก
ของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด สวยงาม

สนย.

12 โครงการจัดท าระบบ
เทคโนโลยกีารบริหารจัดการ
เดินเรือและประชาสัมพนัธ ์
(ITS) คลอง      ผดุงกรุงเกษม

50,340,000 2.3.1.4 ผลักดันให้เกิดการปฏิรูป
ประสิทธภิาพ และคุณภาพการด าเนินงาน
ของรถโดยสารสาธารณะ

สจส.

13 โครงการเดินเรือคลองผดุง     
 กรุงเกษม ระยะ ที่ 2

160,272,000 2.3.1.3 ส่งเสริมการเดินทางทางน  า สจส.

2,019,361,000

1 โครงการก่อสร้างบ้านพกั
ผู้สูงอาย ุบึงสะแกงาม ระยะที่ 2

255,000,000         3.1.1.1 ผู้สูงอายแุละคนพกิารสามารถใช้
ชีวติได้สะดวก

สนย.

255,000,000         

รายการโครงการยทุธศาสตร์บรรจุเพ่ิมเติม
ในแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2565

รวมยทุธศาสตร์ที่ 2
ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน

รวมยทุธศาสตร์ที่ 3



ล าดับ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
ความสอดคล้องกับแผนฯเปา้ประสงค์ หน่วยงาน

1 โครงการพฒันาระบบบริการ
ภาครัฐ

47,000,000 7.3.1.2 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายใน
กรุงเทพมหานครและสนับสนุนการ
บริหารงานและตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ น

สยป.

2 โครงการพฒันาระบบยนืยนั
และตรวจสอบตัวบุคคลใน
ระบบดิจิทัล

40,100,000 7.3.1.2 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายใน
กรุงเทพมหานครและสนับสนุนการ
บริหารงานและตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ น

สยป.

87,100,000

2,361,461,000
รวมยทุธศาสตร์ที่ 7

รวมทั้งสิ้น

รายการโครงการยทุธศาสตร์บรรจุเพ่ิมเติม
ในแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2565

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร



 
 

(ปรับแก้ไขแล้ว) 
 

 

บัญชีใบแทรกแผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2565 
(หน้าที่มีการปรับแก้ไข) 

หน้า 

ส่วนที่ 3 ตารางสรุปจ านวนตัวชี้วัด โครงการยุทธศาสตร์ และงบประมาณ        20-21 
 เพื่อขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร  

ส่วนที่ 4 แผนงานการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
 ด้านที่ 2  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  
 มิติที่ 2.1  ภูมิทัศน์สวยงาม  70-71 
 มิติที่ 2.3  ระบบขนส่งมวลชนท่ัวถึง สะดวกประหยัด  80-82 

                 การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก  
 ด้านที่ 3  มหานครส าหรับทุกคน  
  มิติที่ 3.1  การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการ  90 

              และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ  
              และเด็กด้อยโอกาส 

 ด้านที่ 7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร  
     มิติที่ 7.3  เทคโนโลยีสารสนเทศ                         131-132 
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(ปรับแก้ไขแล้ว) 
 

 

 

ด้าน มิต ิ
จ านวน
ตัวชี้วัด 

จ านวน
โครงการ

ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ 
(บาท) 

1. มหานครปลอดภัย 1.1 ปลอดมลพิษ 19 44 11,287,013,565.- 
1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 5 15 299,911,205.- 
1.3 ปลอดอุบัติเหตุ 3 8 442,998,700.- 
1.4 ปลอดภัยพิบัติ 7 38 4,473,187,000.- 
1.5 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 9 17 1,437,428,911.- 

รวมด้าน 43 122 17,940,539,381.- 
2. มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย 

2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม 2 26 1,927,468,000.- 
2.2 พ้ืนที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว
กระจายทั่วทุกพ้ืนที่ 

5 6 35,145,100.- 

2.3 ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก
ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมี
ทางเลือก 

11 38 ๑,745,835,๘๔๐.- 

รวมด้าน 18 70 3,708,448,940.- 
3. มหานคร
ส าหรับทุกคน 

3.1 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส 

4 8 280,983,410.- 

3.2 การศึกษาส าหรับทุกคน 5 5 60,254,200.- 
รวมด้าน 9 13 341,237,610.- 

4. มหานครกระชับ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็น
ระเบียบตามผังเมืองรวม 

8 12 150,106,023.- 

๔.๒ กรุงเทพมหานครปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลง มีความทันสมัย 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข 
เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

1 2 20,000,000.- 

รวมด้าน 9 14 170,106,023.- 
5. มหานคร
ประชาธิปไตย 

5.1 การกระจายอ านาจและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

2 7 20,247,000.- 

5.2 การสื่อสารสาธารณะ 1 3 ๑๕๕,๕๑๗,๑๑๐.- 
รวมด้าน 3 10 ๑๗๕,๗๖๔,๑๑๐.- 

ตารางสรุปจ านวนตัวช้ีวัด โครงการยุทธศาสตร์ และงบประมาณ 
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
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(ปรับแก้ไขแล้ว) 
 

 

 

 

 

ด้าน มิต ิ
จ านวน
ตัวชี้วัด 

จ านวน
โครงการ

ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ 
(บาท) 

6. มหานครแห่ง
เศรษฐกิจและ 
การเรียนรู้ 

6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการ
ลงทุน 

4 7 9,646,550.- 

๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก      2 11 170,705,189.- 
๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุม 
นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ 

1 1 15,304,950.- 

รวมด้าน 7 19 195,656,689.- 
7. การบริหาร
จัดการ 
เมืองมหานคร 

7.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 2 5 137,821,790.- 
7.2 การคลังและงบประมาณ 1 2 15,170,200.- 
๗.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 29 1,043,422,632.- 

รวมด้าน 7 36 1,196,434,622.- 
รวม 7 ด้าน 96 284 23,728,187,375.- 

ตารางสรุปจ านวนตัวช้ีวัด โครงการยุทธศาสตร์ และงบประมาณ 
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
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(ปรับแก้ไขแล้ว) 
 

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
มิติที่ 2.1  ภูมิทัศน์สวยงาม 
เป้าหมายที่ 2.1.1  กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด 
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑  ถนนทางเท้า และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

มาตรการ 
โครงการส าคัญ 

(Flagship) 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ 

จ านวนถนนสายหลักท่ีไดร้ับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 

3 เส้นทาง1 ส านัก 
การโยธา 

1. บูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ
ส ารวจ ออกแบบ วางแผนพัฒนาพื้นที่ 
และด าเนินการปรับปรุงภมูิทัศน์ถนน 
ทางเท้า และคลองสายหลักในย่าน
ส าคัญของกรุงเทพมหานครให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแตล่ะพื้นที่ 
2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการสรา้งเครือข่าย เพือ่
การจัดระเบียบเมืองในพื้นที่ท่ีได้รบั
การปรับปรุงภูมิทัศน์ 

1. โครงการจัดระเบยีบและปรับภมูิทัศน์ถนนสาย
หลักในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บรเิวณถนนแพร่งภูธร 
2) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนแพร่งสรรพศาสตร์   
3) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนบ ารุงเมือง 

จากถนนอัษฎางค์ถึงถนนตีทอง 
4) โครงการจัดระเบียบถนนและคลองในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร2 
5) งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี ช่วงที่ 1 

จากถนนสุรวงศ์ถึงถนนสาทร 
6) งานปรับปรุงภมูิทัศน์คลองช่องนนทรี ช่วงที่ 3  

จากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ถึงถนนจันทน์ 
๗) งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี ช่วงที่ 4 

จากถนนจันทน์ถึงถนนรัชดาภิเษก 
8) งานปรับปรุงภมูิทัศน์คลองช่องนนทรี  

ช่วงที่ 5 จากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนพระรามที่ 3 
9) งานปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร ์

โครงการน าร่อง 
10) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ 

ตอนท่ี 1 

 
 

1,351,000.- 
1,563,000.- 
1,755,000.- 

 
 
 

80,000,000.- 
 

370,000,000.- 
 

250,000,000.- 
 

200,000,000.- 
 

76,692,000.- 
 

197,294,000.- 
 

 
 

ส านักการโยธา 
ส านักการโยธา 
ส านักการโยธา 

 
ส านักเทศกิจ 

 
ส านักการโยธา 

 
ส านักการโยธา 

 
 

ส านักการโยธา 
 

ส านักการโยธา
ส านักการโยธา 

 
ส านักการโยธา 

 

                                                           
1 ด าเนินการต่อเนื่องจากปี 2564  
2 ส านักเทศกิจใช้พ้ืนที่เป้าหมายเดียวกันกับ ส านักการโยธา ส านักการระบายน้ า และแหล่งท่องเที่ยว 6 กลุ่มเขต 
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(ปรับแก้ไขแล้ว) 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

มาตรการ 
โครงการส าคัญ 

(Flagship) 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ 

    11) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ 
ตอนท่ี 2 

12) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ 
ตอนท่ี 3 

13) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ 
ตอนท่ี 4 

14) โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์คลองคูเมืองเดิม 
15) โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์คลองหลอด 

วัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ 

135,370,000.- 
 

98,019,000.- 
 

137,3740,00 
 

200,000,000.- 
64,000,000.- 

ส านักการโยธา 
 

ส านักการโยธา 
 

ส านักการโยธา 
 

ส านักการโยธา 
ส านักการโยธา 

2. โครงการจัดระเบียบและปรับภูมิทัศน์ถนนสายหลัก
เพื่อเช่ือมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มเขตละ 1 แห่ง3 

1) กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วัดกระทุ่มเสือปลา 
ถนนอ่อนนุช ส านักงานเขตประเวศ 

2) กลุ่มกรุงเทพเหนือ วัดพระศรีมหาธาต-ุ
วรมหาวิหาร ถนนพหลโยธินส านักงานเขตบางเขน 

3) กลุม่เขตกรุงเทพกลางย่านสะพานนริศด ารัส  
ถนนจักรพรรดิพงษ์ ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

4) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ย่านวัดยานนาวา  
ถนนเจริญกรุง ส านักงานเขตสาทร 

5) กลุ่มกรุงธนเหนือ ย่านวังหลัง ถนนวังหลัง 
ส านักงานเขตบางกอกน้อย 

6) กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ย่านคลองบางหลวง  
ถนนเพชรเกษม ส านักงานเขตภาษีเจริญ 

 ส านักงานเขต 

3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัด
ระเบียบเมืองกรุงเทพมหานคร 

50,000.- ส านักเทศกิจ 

                                                           
3 เชื่อมโยงกับ ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ มิติที่ 6.2 เมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับโลก เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.1 แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม 



8๐ 

(ปรับแก้ไขแล้ว) 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.3  ส่งเสริมการเดินทางทางน้ า 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

มาตรการ 
โครงการส าคัญ 

(Flagship) 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ 

1. ร้อยละของผู้สัญจรทางน้ า
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 2 
(เทียบกับ 
ปี 2564) 

ส านักการจราจร
และขนส่ง 

 

การพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ า 
เพ่ือสนับสนุนการเดินทางของ
ประชาชน 

1. โครงการจ้างเดินเรือ เส้นทางบางหว้า- 
วัดก าแพงบางจาก-ตลิ่งชัน 
(งบประมาณทั้งโครงการ (2565-2567) 
13,057,000.-บาท) 

4,569,000.- 
 

ส านัก
การจราจร 
และขนส่ง 

2. จ านวนเส้นทางสัญจรทาง
น้ าเพิ่มขึ้น 

อย่างน้อย 
1 เส้นทาง 

ส านักการจราจร
และขนส่ง 2. โครงการจ้างบริหารจัดการเดินเรือใน

คลองบางกอกใหญ่และคลองบางกอกน้อย  
(งบประมาณทั้งโครงการ (2565-2567) 
142,798,000.-บาท) 

31,038,000.- 
 

ส านัก
การจราจร 
และขนส่ง 

3. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการเดินเรือในคลองประเวศ
บุรีรมย์ ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส่วนที่ 1  
การเสนอโครงการ 

20,000,000.- ส านัก
การจราจร 
และขนส่ง 

4. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการเดินเรือในคลองเปรม-
ประชากร ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส่วนที่ 1  
การเสนอโครงการ 

25,000,000.- 
 

ส านัก
การจราจร 
และขนส่ง 
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(ปรับแก้ไขแล้ว) 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

มาตรการ 
โครงการส าคัญ 

(Flagship) 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ 

    5. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือ
ในคลองลาดพร้าว ให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4  
ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ 

20,000,000.- ส านัก
การจราจร 
และขนส่ง 

 

6. โครงการเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษม 
ระยะที่ 2 

160,272,000.- ส านัก
การจราจร 
และขนส่ง 
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(ปรับแก้ไขแล้ว) 
 

เป้าประสงค์ที่ 2.3.1.4  ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปประสิทธิภาพ และคุณภาพการด าเนนิงานของรถโดยสารสาธารณะ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

มาตรการ 
โครงการส าคัญ 

(Flagship) 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ 

1. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
- ผู้ใช้รถไฟฟ้า BTS 
- ผู้สัญจรทางน้ า  
- ผู้ใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ(สิ่งอ านวยความ
สะดวก) 

ร้อยละ 80 ส านักการจราจร
และขนส่ง 

 

1. พัฒนาประสิทธิภาพ 
และคุณภาพการให้บริการ 

1. โครงการติดตั้งระบบการจราจรอัจฉริยะ 
(ITS) บริเวณท่าเรือคลองผดุงกรุงเกษม  

๓๗,๐๐๐,๐๐๐.- ส านักการจราจร
และขนส่ง 

2. โครงการจัดท าระบบเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการเดินเรือและประชาสัมพันธ์ (ITS) 
คลอง ผดุงกรุงเกษม 

50,340,000.- ส านักการจราจร
และขนส่ง 

2. สร้างแรงจูงในให้ประชาชน
เลือกใช้ระบบขนส่งมวลชน 

การผลักดันการใช้ระบบตั๋วร่วม ในทุกระบบ
ขนส่งมวลชน 

ไม่ใช้งบประมาณ ส านักการจราจร
และขนส่ง 
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(ปรับแก้ไขแล้ว) 
 

ด้านที่  3  มหานครส าหรับทุกคน 
มิติที่  3.1  การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส 
เป้าหมายที ่3.1.1  ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก 
เป้าประสงค์ที่ 3.1.1.1  ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

มาตรการ 
โครงการส าคัญ 

(Flagship) 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ 

จ านวนของสถานีขนส่ง
มวลชนที่ได้รับการออกแบบ
หรือปรับปรุงเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ  
คนพิการ  
 
 

16 สถานี  ส านักการจราจร 
และขนส่ง 

 

การออกแบบก่อสร้างปรับปรุง
สาธารณูปโภค หรือจัดอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้สูงอายุและคนพิการตามหลัก 
Universal Design บริเวณสถานี
ขนส่งมวลชนและจุดเชื่อมต่อการ
เดินทางโดยรอบ 

1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่ง
คนพิการและผู้สูงอายุในระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร 

5,000,000.- ส านัก
การจราจร 
และขนส่ง 

2. โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม 
ระยะที่ 2 

255,000,000.- ส านักการโยธา 
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(ปรับแก้ไขแล้ว) 
 

เป้าประสงค์ที่ ๗.3.๑.๒  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงาน 
                              และตัดสินใจส าหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

มาตรการ 
โครงการส าคัญ 

(Flagship) 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
และมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับ
หน่วยงานและระดับ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักการแพทย์
สถานธนานุบาล
กรุงเทพมหานคร 
ส านักวัฒนธรรม 

กีฬา และ 
การท่องเที่ยว 

ส านักการศกึษา 
ส านักพัฒนาสังคม 

ส านักอนามัย 
 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนนุการ
ปฏิบัติราชการตามกระบวนการ
ท างานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน 
 

๑. โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล 
ทางการแพทย์ (Medical Data Center)  

10,221,000.- ส านักการแพทย ์

๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
โรงพยาบาลสู่องค์กรดิจิทัล 

39,448,000.- 
 

ส านักการแพทย ์

3. โครงการพัฒนาระบบบรหิารการรับจ าน า
และระบบต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล  
(งบประมาณทั้งโครงการ 19,000,000.-บาท) 

11,400,000.- 
 

สถานธนานุบาล
กรุงเทพมหานคร 

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน
การตัดสินใจด้านบรหิารจัดการกีฬา นันทนาการ 
และการท่องเที่ยวของกรงุเทพมหานคร        

4,202,668.- 
 

ส านักวัฒนธรรม 
กีฬา และ 

การท่องเที่ยว 
5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีจัดการศึกษา 
(งบประมาณทั้งโครงการ (2563-2565) 
36,756,400.-บาท) 

5,513,400.- 
 

ส านักการศกึษา 
 

6. โครงการระบบบรหิารจัดการโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร  

18,879,240.- 
 

ส านักพัฒนาสังคม 

7. โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล 
ยาเสพติดกรุงเทพมหานคร 
(งบประมาณทั้งโครงการ (2564-2565) 
12,961,334.-บาท) 

9,027,934.- 
 

ส านักอนามัย 
 

ส านักยุทธศาสตร ์
และประเมินผล 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศสว่นกลาง
เพื่อสนับสนนุการปฏิบัติงาน 
ในภาพรวมของกรงุเทพมหานคร 

1. โครงการจัดจ้าง IT – Audit โปรแกรมประยุกต์
ของกรงุเทพมหานคร 

๓,๘๘๙,๔๐๐.- 
 

ส านักยุทธศาสตร ์
และประเมินผล 
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(ปรับแก้ไขแล้ว) 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

มาตรการ 
โครงการส าคัญ 

(Flagship) 
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ 

  

ส านักงาน
เลขานุการปลัด-
กรุงเทพมหานคร
ส านักวัฒนธรรม 

กีฬา และ 
การท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการพัฒนาศูนย์รับค าขออนุญาต
กรุงเทพมหานคร (BMA OSS)  
(งบประมาณทั้งโครงการ (2562-2565) 
83,270,500.-บาท) 

58,266,200.- 
 

ส านักยุทธศาสตร ์
และประเมินผล 

3. โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 
เพื่อวเิคราะหฐ์านขอ้มูลขนาดใหญ่ 
(งบประมาณทั้งโครงการ (2562-2565) 
87,200,000.-บาท) 

34,880,000.- 
 

ส านักยุทธศาสตร ์
และประเมินผล 

4. โครงการจัดท าระบบการวางแผนทรัพยากร
องคก์รของกรงุเทพมหานคร (BMA-ERP)  
(งบประมาณทั้งโครงการ (2564-2566) 
218,035,400.-บาท) 

108,339,600.- 
 

ส านักยุทธศาสตร ์
และประเมินผล 

5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการเครือ่งคอมพิวเตอรล์ูกข่าย 
(Desktop Management) 

39,000,000.- 
 

ส านักยุทธศาสตร ์
และประเมินผล 

6. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรงุเทพมหานคร  
(งบประมาณทั้งโครงการ (2564-2565) 
98,000,000.-บาท) 

44,100,000.- 
 

ส านักงาน
เลขานุการปลัด

กรุงเทพมหานคร 

7. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง  
(งบประมาณทั้งโครงการ (2563-2569) 
797,159,500.-บาท) 

147,199,100.- 
 

ส านักการศกึษา 
 

8. โครงการพัฒนาระบบบรกิารภาครัฐ 47,000,000.- ส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 

9. โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบ 
ตัวบุคคลในระบบดิจิทัล 

40,100,000.- ส านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล 




