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(3)แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑

  แผนปฏบิตัริาชการกรงุเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนคูมอืแสดงแนวทางในการปฏบัิตริาชการ

ของทุกหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื้อหาของแผนนอกจากจะระบุเปาประสงคของการพัฒนาที่ตองการหรือ

อยากใหเกิดขึ้นกับพื้นที่และมีผลตอความเปนอยูหรือคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ แลว ยังไดระบุโครงการ/กิจกรรม

ที่คาดวาจะมีการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจากการกําหนดใหทุกหนวยงานยึดเอาเปาประสงค

เปนหมุดหมายรวมกันโดยที่หมุดหมายดังกลาวถูกถายทอดหรือลดทอนลงมาจากเปาหมายของแผนพัฒนากรุงเทพ-

มหานคร ระยะ ๒๐ ป ระยะที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนัน้ การกาํหนดเปาประสงคทีต่องการในแตละปจงึเปนเหมือน

การกําหนดจังหวะกาวของการพัฒนา และเปนการกาวเดินที่มาจากการเห็นเปาหมายรวมกันทั้งในปจจุบันและอนาคต 

นั่นหมายถึงวาหากโครงการ/กิจกรรม ท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครในแตละปไดรับการสนับสนุน

ทั้งในดานของงบประมาณ นโยบายของฝายบริหาร การมีสวนรวมของภาคีพัฒนาที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ เปาหมาย

การพฒันากรงุเทพมหานครหรอืวสิยัทศันกรุงเทพฯ ท่ีชาวกรุงเทพฯ รวมกันกาํหนดข้ึนกจ็ะบรรลุเปาหมายและกรงุเทพฯ 

ก็จะกลายเปน “มหานครแหงเอเชีย” ในที่สุด 

 การจดัทาํแผนปฏบัิตริาชการกรงุเทพมหานครฯ ฉบบันี ้มคีวามคาดหวงัใหเกดิการเช่ือมรอยโครงการ/กิจกรรม

ตามภารกจิของหนวยงานเขาสูเปาหมายของแผนพฒันาฯ โดยมกีารจัดเวทใีนการนาํเสนอรางแผนปฏบิตัริาชการกรงุเทพ

มหานครฯ ซึ่งมีลักษณะเปนเวทีการบูรณาการแผนงาน/โครงการของทุกหนวยงาน มีการรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ใหขอเสนอแนะ ปรับปรุง ตัดและเพ่ิมเติมสวนที่ยังเปนจุดออนหรือชองวางของภารกิจเพื่อใหเปาหมายของแผน

บรรลุผลตามที่กําหนดไว สิ่งสําคัญคือการที่ทุกหนวยงานเห็นเปาหมายรวมกัน เขาใจภารกิจและบทบาทของหนวยงาน

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร เห็นการเชื่อมโยงและความสําคัญของภาคียุทธศาสตร การขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง

กรุงเทพฯ จึงไมใชการดําเนินการใหสําเร็จไดโดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง แตเปนการเชื่อมประสานกันของทุกภาคสวน

ที่เกี่ยวของทั้งแนวระนาบและแนวดิ่ง 

 กรุงเทพมหานครจึงหวังวาแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเปนเครื่องมือ

ที่สามารถสนับสนุนใหการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลใหการพัฒนากรุงเทพมหานครในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ บรรลุเปาหมาย

อยางมีประสิทธิผล

 สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล

ค�ำน�ำ
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ส่วนที่ ๑
ความเป็นมาและขั้นตอนในการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ความเป็นมาของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

	 “ใน	๒๐	ปีข้างหน้า	 (พ.ศ.	๒๕๗๕)	 เมืองกรุงเทพมหานครจะก้าวขึ้นเป็น	“มหานครแห่งเอเชีย”	กรุงเทพฯ	 

จะเป็นเมืองหลวงของเอเชีย	 เป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมในทวีปเอเชียและในภูมิภาคอาเซียน	 

คนทั่วโลกเมื่อนึกถึงทวีปเอเชียจะนึกถึงเมืองกรุงเทพฯ	 ของเราในฐานะที่เป็นเมืองชั้นน�าในด้านเศรษฐกิจภาคบริการ	

ความปลอดภัย	ความสวยงาม	สะดวกสบาย	น่าอยู่	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ในขณะเดียวกันเมืองกรุงเทพฯ	มีเอกลักษณ์

เฉพาะในด้านความเรียบง่าย	มีเสน่ห์	มีชีวิตชีวา”

	 ข้อความข้างต้นคือ	 “วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	 :	 ๒๕๗๕”	 ที่ชาวกรุงเทพฯ	 จากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันก�าหนดขึ้น	 

ผ่านกระบวนการเวทีสาธารณะ	 และกรุงเทพมหานครได้น�าภาพฝันดังกล่าวมาจัดท�าเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๗๕)	โดยแบ่งช่วงเวลาการด�าเนินการออกเป็น	๔	ช่วง	ช่วงละ	๕	ปี	และในแต่ละช่วงเวลา

ได้จัดท�าแผนพัฒนาขึ้นมารองรับเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์	โดยที่แต่ละช่วงเวลาของแผนพัฒนา

มีเป้าหมายส�าคัญที่ต้องด�าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	ซึ่งชาวกรุงเทพฯ	ร่วมกันก�าหนดไว้	เช่น

	 “ในช่วง	 ๕	 ปีแรก	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๖-๒๕๖๐)	 เมืองกรุงเทพฯ	 จะเป็นมหานครที่ปลอดภัย	 และมหานคร 

แห่งประชาธิปไตย	 ในช่วง	 ๑๐	 ปีหลังจากน้ี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	 เมืองกรุงเทพฯจะก้าวขึ้นสู่การเป็นมหานคร 

ที่มีความสะดวกสบาย	ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และเป็นมหานครส�าหรับทุกคน	ไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพฯ	 

หรือผู ้มาเยือน	 ไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือคนยากจน	 ผู ้ด้อยโอกาส	 ฯลฯ	 เป็นต้น	 ในช่วง	 ๑๕	 ปีหลังจากนี้	 

(พ.ศ.	 ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	 เมืองกรุงเทพฯ	 จะปรับตัวในเชิงโครงสร้างทางกายภาพของเมือง	 จากเมืองที่มีศูนย์กลางเดี่ยว 

ไปเป็นกลุ่มเมืองหลาย	 ๆ	 เมือง	 กระจายตัวออกไป	 ท้ังในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและเมืองรอบ	 ๆ	 กรุงเทพมหานคร 

เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายเมืองโดยระบบขนส่งมวลชนท่ีประหยัดและมีประสิทธิภาพ	 ในขณะท่ีพ้ืนท่ีใจกลางเมืองจะถูก

จ�ากัดการขยายตัว	และในช่วง	๒๐	ปีข้างหน้า	(พ.ศ.	๒๕๗๕)	เมืองกรุงเทพฯ	จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ	การศึกษา	

เรียนรู้	การลงทุน	การขนส่ง	การค้าและวัฒนธรรม	ฯลฯ	ของภูมิภาคอาเซียน	และทวีปเอเชีย”	

	 ขณะนี้เมืองกรุงเทพฯ	 ก�าลังผ่านช่วงเวลาของการใช้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	ปี	 ระยะที่	 ๑	 

(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๖๐)	และจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๑-

๒๕๖๕)	 ซึ่งได้ด�าเนินการจัดท�าเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 โดยกรุงเทพมหานครได้ก�าหนดทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานครไว้	๗	ด้าน	สามารถแบ่งได้เป็น	๒	ส่วน	คือ	

	 ๑.	 ส่วนที่เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ของการพัฒนา	 ซ่ึงเป็นผลที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่	 และชาวกรุงเทพฯ	 โดยตรง

จ�านวน	๖	ด้าน	ประกอบด้วย	

	 	 ด้านท่ี		๑	 มหานครปลอดภัย	 กรุงเทพฯ	 จะเป็นมหานครที่ปลอดมลพิษ	 ปลอดอาชญากรรมและ 

ยาเสพติด	ปลอดอุบัติเหตุ	ปลอดภัยพิบัติ	สิ่งก่อสร้างปลอดภัย	ปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย

1ส่วนที่ ๑  ความเป็นมาและขั้นตอนในการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



	 	 ด้านที	่	๒	 มหานครสีเขียว	 สะดวกสบาย	 กรุงเทพฯ	 จะมีพื้นท่ีสาธารณะ	 พ้ืนท่ีสีเขียวในสัดส่วน 

ที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และจ�านวนประชากร	ชาวกรุงเทพฯ	มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ	 มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์

สิง่แวดล้อม	เป็นมหานครท่ีมสีิง่อ�านวยความสะดวกพืน้ฐานทีป่ระหยดัพลงังาน	ใช้พลงังานสะอาดท่ีเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม	

มีระบบบริการคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย	สะดวก	คล่องตัว	มีทัศนียภาพที่สวยงาม	ปราศจากสิ่งกีดขวาง	เป็นระเบียบ	

ไม่รุงรัง	ไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

	 	 ด้านที	่๓	 มหานครส�าหรับทุกคน	 ชาวกรุงเทพฯ	 ทุกคน	 ทุกชนชั้น	 ทุกอาชีพ	 ทุกเพศ	 ทุกวัย	 และ 

ทุกสถานภาพอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและสมานฉันท์	 เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน	 เคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน	 ได้รับโอกาส 

ที่จะเรียนรู้	พัฒนาตนเอง	และเข้าถึงบริการสาธารณะ	ในขณะเดียวกัน	ชาวกรุงเทพฯ	แต่ละกลุ่ม	แต่ละชุมชนสามารถ

ด�ารงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์	ประเพณี	วัฒนธรรมของตนเอง	เป็นมหานครที่โดดเด่นในเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย

	 	 ด้านที	่๔	 มหานครกระชับ	 เมืองกรุงเทพฯ	 จะเติบโตอย่างเป็นระเบียบ	 มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีศูนย์ชุมชนย่อยเป็นระบบตามล�าดับความส�าคัญและศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่าย 

เชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ

	 	 ด้านที	่๕		 มหานครประชาธปิไตย	เมอืงกรงุเทพฯ	เป็นเมอืงประชาธปิไตยและมธีรรมาภิบาลทีมี่ช่ือเสยีง

อยู่ในระดับแนวหน้าของเอเชีย	 มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	 มีการเมืองที่สะอาด	 ปลอดคอร์รัปช่ัน	 อีกทั้งทุก 

ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	ภาคธุรกิจ	และภาคประชาชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	อย่างเข้มแข็ง

	 	 ด้านที	่๖		 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้	 กรุงเทพฯ	 จะเป็นเมืองหลวงของเอเชียในอีก	 ๒๐	ป ี

ข้างหน้า	โดยเป็นเมืองที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและนานาชาติ	กรุงเทพฯ	จะเป็นศูนย์กลางการค้า	

การลงทนุ	การท่องเทีย่ว	และวฒันธรรมของเอเชยี	รวมถงึการเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้วทิยาการด้านต่าง	ๆ 	ของภมิูภาค

	 ๒.	 ส่วนที่มีลักษณะเป็นงานสนับสนุนให้เกิดผลผลิตหรือผลลัพธ์ของการพัฒนา	 คือ	 ด้านที่	 ๗	 การบริหาร

จัดการมหานคร	ซึ่งประกอบด้วย	กฎหมาย	ระเบียบปฏิบัติต่าง	ๆ	แผนและการประเมินผล	การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 

การคลังและงบประมาณ	และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือกลไก	ที่จะท�าให้การพัฒนาบรรลุ

ผลตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ทั้ง	๖	ด้าน

	 นอกจากการแบ่งแผนและเป้าหมายการพัฒนาออกเป็นช่วง	ช่วงละ	๕	ปี	แล้ว	กรุงเทพมหานครยังได้กระจาย

หรือถ่ายทอดเป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	และมาตรการจากแผนพัฒนาฯ	ระยะ	๕	ปี	ออกเป็นรายปี	โดยจัดท�าเป็นแผนปฏิบัติ

ราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	 เพื่อให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความชัดเจน	 และตอบสนองต่อ 

การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม	ทัง้ด้านกายภาพ	เศรษฐกจิ	สังคม	และการเมอืง	ซ่ึงมกีารเปล่ียนแปลงอยูโ่ดยตลอด	 

การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีจึงเป็นโอกาสในการทบทวนทิศทางการพัฒนาที่ก�าหนดไว้ในระยะยาวและเพิ่ม

เตมิมาตรการหรอืภารกจิทีจ่ะผลกัดนันโยบายของฝ่ายบรหิาร	ทัง้ฝ่ายการเมอืงและข้าราชการประจ�า	เพือ่ให้แผนปฏบัิติ

ราชการประจ�าปีของกรุงเทพมหานครมีความครอบคลุมภารกิจของงานเมือง	 สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของ 

ภาคประชาชน	นโยบายของฝ่ายบริหาร	ภารกิจ/อ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน	และยุทธศาสตร์หรือความต้องการในเชิง

พื้นที่	 สิ่งส�าคัญแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปีจะท�าให้ทุกหน่วยงานเห็นเป้าหมายและทิศทางขับเคลื่อน 

การพัฒนาร่วมกัน	และจะถูกน�ามาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงาน	ซึ่งบรรจุ

โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานจะด�าเนินการ	 และเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้	

2 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ ๑  ความเป็นมาและขั้นตอนในการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



ขั้นตอนการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

	 การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร	ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ได้ยึดโครงสร้างและเป้าหมายตาม 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	๒๐	ปี	 ระยะที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	 เป็นหลัก	 โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงาน 

ที่ส�าคัญ	 ๔	 ขั้นตอน	 คือ	 ๑)	 การจัดท�าข้อมูลประกอบการยกร่างแผนปฏิบัติราชการฯ	 ๒)	 การยกร่างแผนปฏิบัติ 

ราชการฯ	๓)	การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	และ	๔)	การประกาศใช้

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ	และมีแนวทางการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 ๑.	 ส�านักและส�านักงานเขตจัดท�าข้อมูลประกอบการยกร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ	โดย

		 	 ๑.๑	 ศึกษา	 ท�าความเข้าใจเนื้อหาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 ระยะที่	 ๒	 

(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๕)	แล้วเลือก	“ด้าน”	และ	“มิติ”	ที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับภารกิจ/อ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน

		 	 ๑.๒		 ภายใต้	“มิติ”	ที่เลือกหน่วยงานได้ด�าเนินการ	จะมีการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้เห็นแนวโน้ม

หรือทิศทางการเปลี่ยนแปลง	พร้อมระบุข้อมูล	สถิติประกอบการวิเคราะห์

		 	 ๑.๓		 เลือกเป้าประสงค์จากแผนพัฒนาฯ	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 ระยะท่ี	 ๒	 ที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์

สถานการณ์	และระบุตัวช้ีวัดพร้อมค่าเป้าหมายทีห่น่วยงานคาดว่าจะด�าเนนิการให้ส�าเรจ็ได้ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

		 	 ๑.๔		 ภายใต้เป้าประสงค์และค่าเป้าหมายท่ีก�าหนด	หน่วยงานจะระบุมาตรการท่ีใช้ในการด�าเนินการ	

โดยสามารถเลือกมาตรการที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ	ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๒	หรือแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร	

ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	หรือก�าหนดขึ้นมาเองได้	แต่ทั้งนี้	ต้องเป็นมาตรการที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้	

		 	 ๑.๕	 ก�าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะด�าเนินการเพื่อให้เกิดผลส�าเร็จตามมาตรการที่เสนอไว้	พร้อมระบุ

วงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการด�าเนินโครงการ	 หรือไม่ใช้งบประมาณในกรณีการด�าเนินการในรูปของกิจกรรม	 

โดยโครงการ/กิจกรรมจะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมส�าคัญที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา	หรือโครงการลงทุน	ไม่ใช่

งานประจ�าพื้นฐาน	(กรณีโครงการ/งานประจ�าพื้นฐาน	ให้น�าไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงาน)	

	 ๒.		ส�านกัยุทธศาสตร์และประเมนิผลยกร่างแผนปฏบิติัราชการกรุงเทพมหานครฯ	โดยน�าข้อมลูทีไ่ด้จากส�านกั

และส�านักงานเขตมาวิเคราะห์	 ประมวลผลผนวกกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพ

มหานครฯ	ในช่วงที่ผ่านมา	นโยบายของผู้บริหาร	เป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๒	

(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๕)	เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาและแผนแม่บทอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องหรือถูกระบุให้

เป็นภารกิจของกรุงเทพมหานคร	แล้วยกร่างเป็นแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	

	 ๓.		การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน	 เป็นขั้นตอนการด�าเนินงานที่เกิดขึ้น	 หลังจาก 

ทีส่�านกัยทุธศาสตร์และประเมนิผลด�าเนนิการยกร่างแผนฯ	เรียบร้อยแล้ว	ซ่ึงเป็นขัน้ตอนของการสอบทานความถกูต้อง

ของข้อมูล	ความสอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๕)	

และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มภารกิจที่ยังเป็นจุดอ่อนหรือช่องโหว่	 เพื่อให้เป้าหมายของการพัฒนาได้รับการ 

ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อนน�าเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป

3ส่วนที่ ๑  ความเป็นมาและขั้นตอนในการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



ส่วนที่ ๒
สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร

	 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ได้น�าแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาตาม 
แผนพฒันากรงุเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	ระยะที	่๒	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๕)	เป็นกรอบในการก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงาน 
โดยได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้	 ๗	 ด้าน	 และหน่วยงานระดับส�านัก	 ส�านักงานเขต	 และหน่วยงานการพาณิชย ์
ของกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันก�าหนดโครงการและกิจกรรมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร	 โดยส�านักยุทธศาสตร์ 
และประเมินผลเป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	
๒๐	ปี	 แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	 ระยะที่	 ๒	 กับความต้องการในมิติของพื้นที่ที่สะท้อนผ่านโครงการ/
กจิกรรมทีเ่สนอจากส�านกังานเขต	และทศิทางการพัฒนาในเชงิประเด็นทีอ่ยูใ่นความรับผิดชอบของหน่วยงานระดบัส�านกั	
ซึ่งในการด�าเนินการมีสถานการณ์ส�าคัญที่น�าไปสู่การก�าหนดเป้าหมาย	มาตรการ	และโครงการ/กิจกรรม	ดังนี้

ด้านที่ ๑  มหานครปลอดภัย
	 ปัญหาด้านมลพิษที่ส�าคัญของกรุงเทพมหานคร	 ได้แก่	ปัญหาน�้าเสีย	 โดยจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น�้าในภาพรวม	 ช่วง	 ๑๐	 ปีท่ีผ่านมา	 (ปี	 ๒๕๔๙-๒๕๕๘)	 แหล่งน�้าสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครมีคุณภาพน�้า 
ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก	 มีค่าเฉลี่ย	 DO	 มีแนวโน้มปริมาณออกซิเจนในน�้าคงท่ี	 ในขณะท่ีค่าเฉลี่ย	 BOD	 
มแีนวโน้มค่าความสกปรกเพิม่ขึน้	ถงึแม้ว่าในปัจจุบนักรุงเทพมหานครได้มกีารจัดการคณุภาพน�า้ด้วยการเปิดเดนิระบบ
โรงควบคุมคุณภาพน�้าในพื้นที่บริการบ�าบัดน�้าเสียแล้ว	จ�านวน	๘	แห่ง	ในพื้นที่	๒๑	เขต	จาก	๕๐	เขต	ครอบคลุมพื้นที่
บริการ	๒๑๒.๔	ตารางกิโลเมตร	หรือคิดเป็นร้อยละ	๑๓.๕๔	ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร	แต่ปริมาณน�้าเสียที่เข้าสู่ระบบ
บ�าบัดยังมีปริมาณที่ต�่ากว่าขีดความสามารถของระบบบ�าบัด	 ปัญหาด้านมลพิษในล�าดับถัดมา	 คือ	 ปัญหาขยะมูลฝอย	
โดยปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากขาดการควบคุมการผลิต 
ขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง	 มีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณเฉลี่ย	
๒,๘๓๗	ตันต่อวัน	 ในขณะที่การเก็บขนและก�าจัดมูลฝอยด้วยการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะมีปริมาณเฉลี่ย	๑๐,๑๖๖	
ตันต่อวัน	 คิดเป็นอัตราการผลิตขยะมูลฝอย	 ๑.๕๗	 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน	 กรุงเทพมหานครจึงควรมีการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยด้วยวิธีผสมผสาน	 โดยเน้นการดึงศักยภาพของมูลฝอยแต่ละประเภทมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดก่อนน�าไป	
ก�าจัดเป็นขั้นตอนสุดท้าย	 และส�าหรับปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ	 จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย	 
พ.ศ.	๒๕๕๘๑	ระบุว่า	ในปี	๒๕๕๘	มลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มดีขึ้นอันเป็นผลมาจาก
การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	 โดยการควบคุมมลพิษจากแหล่งก�าเนิด	 ได้แก่	 ยานพาหนะ	 การเผาในที่โล่ง	 และ 
ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง	 ขณะท่ีมลพิษทางเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ปี	 ๒๕๕๘	 ตรวจพบระดับเสียง 
เฉลี่ยสูงขึ้นจากปี	๒๕๕๗	เล็กน้อย	
	 ส�าหรับปัญหาด้านอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดย
กรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 (CCTV)	 แต่ยัง 
ไม่สามารถด�าเนินการติดตั้งให้ครอบคลุมในพื้นที่ท่ีเป็นจุดเสี่ยงต่าง	 ๆ	 ตลอดจนการประสานงานในการติดตั้งไฟฟ้า 
แสงสว่างไม่สามารถด�าเนินการติดตั้งในพื้นที่สาธารณะของพื้นที่เขตชั้นใน	 เนื่องจากเป็นพื้นที่ของเอกชน	 เช่นเดียวกับ
ปัญหายาเสพติดที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 กลุ่มผู้เสพและกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดระบุภูมิล�าเนาอยู ่ในพื้นที่

	 ๑		กรมควบคมุมลพษิ.	(๒๕๕๘).	(ร่าง)	รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘. สบืค้นเมือ่วนัที	่๒	ม.ิย.	๒๕๕๙,	 

จาก	http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm?task=pcdreport_draft2558.	

4 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ ๒  
สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑



กรุงเทพมหานครมากที่สุด	 ชุมชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครกลายเป็นแหล่งจ�าหน่ายและแพร่ระบาดยาเสพติด	
กรุงเทพมหานครมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและชุมชน	 
โดยจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	 จัดต้ังชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด	 ให้ความรู ้
และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน	 ชุมชน	 และสถานประกอบการ	 ด�าเนินงานโครงการโรงเรียนบ้านสีขาว	
ปลอดยาเสพติด
	 กรงุเทพมหานครมสีถติอิบุตัเิหตจุราจรสงูเป็นอบัดบัต้นๆ	ของประเทศ	โดยสาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตจุราจร
ส่วนใหญ่มาจากพฤตกิรรมของผูใ้ช้รถใช้ถนนทีข่าดจติส�านกึทีด่ใีนการเคารพกฎหมายและการรักษาวนิยัจราจร	การแก้ไข
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานครทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน	 ในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร
โดยมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	 ปรับปรุงสภาพถนนที่มีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	 ด้วยอุปกรณ์
เครื่องหมายจราจร	 สัญญาณไฟจราจร	 และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย	 การจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ผ่านการอบรมจาก
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอ�านวยความสะดวกการจราจรตามสถานที่ที่มีการจราจร
หนาแน่น	ตลอดจนการดแูลความปลอดภยัการจราจรทางน�า้ด้วยการพฒันา	ปรับปรุง	และบ�ารงุรกัษาโครงสร้างพืน้ฐาน
การสัญจรทางน�้าให้มีความปลอดภัย
	 นอกจากนี้ยังมีสาธารณภัยซึ่งมีลักษณะที่เป็นภัยปัจจุบันทันด่วน	 เช่น	 อัคคีภัย	 อุทกภัย	 และภัยอันตราย 
ในลักษณะอื่น	ๆ	 เช่น	ภัยจากสารเคมีรั่วไหล	สัตว์ที่มีอันตรายและที่ไม่มีอันตรายแต่ถูกปล่อยปละละเลย	การกัดเซาะ
ชายฝ่ังและการทรดุตัวของพืน้ดนิ	ความไม่ปลอดภยัจากอาคารสิง่ปลกูสร้าง	ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่	ความชกุของกจิกรรม
และการใช้สอยพืน้ที	่ความประมาทของประชาชนในการด�าเนนิกจิกรรมต่าง	ๆ 	ตลอดจนความไม่ปลอดภยัจากสถานการณ์
ทางการเมอืงและการก่อการร้าย	โดยกรงุเทพมหานครได้มกีารบรหิารจดัการสาธารณภยัในเชงิรกุเพือ่ลดความเส่ียงและ
ความเสยีหายป้องกนัมใิห้เกดิความเสีย่งใหม่	การพฒันาแผนเพือ่รองรับสถานการณ์ตลอดจนการเตรยีมความพร้อมเพือ่
การเผชิญเหตแุละฟ้ืนฟอูนัน�าไปสูค่วามสามารถทีจ่ะรับมอืและฟ้ืนคนืกลบั	(Resilience)	ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว	
	 ส�าหรับปัญหาด้านสุขภาพอนามัย	พบว่าชาวกรุงเทพฯ	มีแนวโน้มเป็น	“โรคคนเมือง”	สูงขึ้น	ซึ่งมีสาเหตุจาก
วิถีชีวิตของคนเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 เช่น	 การด�าเนินชีวิตที่ต้องแข่งขันกับเวลา	 การเผชิญกับมลภาวะ	 การกินอาหาร 
ที่ไม่เหมาะสม	 ขาดการออกก�าลังกาย	 เป็นต้น	 ส่งผลให้คนเมืองเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 ได้แก่	 โรคอ้วน	 เบาหวาน	 
ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ	โรคหลอดเลือดสมอง	และปัญหาด้านสุขภาพจิต	เช่น	ภาวะซึมเศร้า	คนกรุงเทพฯ	ส่วนใหญ่
ยังไม่ตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพเท่าที่ควร	 มีพฤติกรรมเสี่ยง	 โดยพบว่าร้อยละ	 ๓๒.๙๖	 ของคนกรุงเทพฯ	 
ไม่ออกก�าลังกาย	และเกินกว่าร้อยละ	๑๐	สูบบุหรี่	ดื่มแอลกอฮอล์	ไม่ตรวจสุขภาพ	บริโภคอาหารไม่ถูกต้อง	และเครียด	
ตามล�าดับ	 นอกจากนี้ยังพบว่าระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓-๒๕๕๗	 กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่ประชากรประสบอันตราย
จากการประกอบอาชีพสูงสุด	คือ	เฉลี่ย	๕	ปี	มีผู้ประสบอันตรายร้อยละ	๒๘.๔๘	ต่อปีของจ�านวนการประสบอันตราย
ทั้งปี	ประเภทกิจการที่มีจ�านวนผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	สูงสุด	๕	อันดับแรก	
คอื	การผลติโลหะ	การผลติอาหาร/เครือ่งด่ืม	การผลิตผลิตภณัฑ์เคมี/น�า้มนัปิโตรเลียม	การก่อสร้าง	และการผลติประกอบ
ยานพาหนะ	
	 ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครยังเผชิญกับโรคต่าง	ๆ	ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น	เช่น	วัณโรค	ซึ่งเกิดจากสภาพความ 
เป็นอยูท่ีแ่ออดั	ท�าให้วณัโรคแพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวาง	และไม่สามารถรกัษาให้หายขาดได้ตามทีอ่งค์การอนามัย
โลกก�าหนด	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เพิ่มขึ้นในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย	 
ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดและพนักงานบริการทั้งชายและหญิง	 โดยอัตราการตายในผู้ป่วยเอดส์ค่อนข้างคงที่ประมาณ 
ร้อยละ	๑๒	ตลอดจนโรคไข้เลือดออกยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น	และมีผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของประชาชน	
	 ส�าหรับการให้บริการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานครซึ่งมีโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์จ�านวน	 
๙	แห่ง	มีผู้มาใช้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	๖.๗	 
ต่อปี	ในจ�านวนนี้มีผู้ป่วยรายใหม่	ร้อยละ	๒๙.๘๙	ของผู้มารับบริการทั้งหมด	และร้อยละ	๘๒.๔๘	เป็นผู้มีภูมิล�าเนาอยู่

5ส่วนที่ ๒  
สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



ในกรุงเทพมหานคร	ผู้ป่วยในมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	๑-๒	ต่อปี	ผู้ป่วยส่วนใหญ่	ร้อยละ	๘๒	มีภูมิล�าเนาอยู่ใน
เขตกรงุเทพมหานคร	อกีทัง้ศนูย์บรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิกรงุเทพมหานคร	(ศนูย์เอราวณั)	ควรมกีารปรบัปรงุประสทิธภิาพ
และเพ่ิมอตัราก�าลงับุคลากร	เพือ่รองรบัการให้บรกิารความช่วยเหลอือย่างทัว่ถงึและรวดเรว็	นอกจากนีย้งัมีศูนย์บรกิาร
สาธารณสขุในสงักดัส�านักอนามยัท้ัง	๖๘	แห่ง	ครอบคลมุในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครซึง่มปีระชาชนมารบับรกิารเป็นจ�านวน
มาก	และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

ด้านที่ ๒  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
	 กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวและเติบโตในทุกด้าน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 
เพื่อธุรกิจ	 การค้าการบริการและที่พักอาศัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลต่อการใช้สาธารณูปโภคประเภทไฟฟ้าและ 
การสื่อสาร	 ท�าให้เกิดปัญหาการติดตั้งสาธารณูปโภคดังกล่าวซ่ึงส่วนใหญ่ใช้พ้ืนท่ีบนทางเท้าซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของกรุงเทพมหานคร	 การติดตั้งอย่างไม่เป็นระเบียบ	 รกรุงรัง	 ขาดการประสานงาน	 และบริหารจัดการร่วมกันของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ท�าให้สภาพภูมิทัศน์ถนน	(Streetscape)	ไม่สวยงามและเป็นระเบียบ	
	 นอกจากนีพ้ืน้ทีข่องกรงุเทพมหานครยงัประสบปัญหาด้านจราจรบนโครงข่ายถนนท่ีมสีภาพการจราจรหนาแน่น
และติดขัดในบางพื้นท่ีบนโครงข่ายถนน	 ส่งผลต่อการเดินทางของประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง
พื้นที่ดังกล่าวได้	ท�าให้เกิดปัญหาการจราจรและเป็นผลเสียต่อสภาพแวดล้อม	สภาพเศรษฐกิจ	และสภาพสังคม
	 ส�าหรับการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อมซ่ึงมีสัดส่วนต่อประชากร	 
๖.๐๘	ตารางเมตร/คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	๒.๒๑	ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร	หากพิจารณาเฉพาะพื้นที่สีเขียวในรูปแบบ 
สวนสาธารณะหลักซึ่งให้บริการเพื่อการด�าเนินกิจกรรมและพักผ่อนหย่อนใจมีจ�านวน	๓๔	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๐.๓	 
ของพื้นที่เมือง	 สัดส่วน	 ๐.๘๓	 ตารางเมตร/คน	 เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ 
ประชากรซึ่งองค์การอนามัยโลก	(WHO)	ก�าหนดให้เมืองควรมีพื้นที่ดังกล่าวถึง	๙	ตารางเมตร	หรือ ๑๕	ตารางเมตร๑ 
ตามมาตรฐานพื้นที่สีเขียวสากลต่อประชากร	 ๑	 คน	 ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่	 สีเขียวเพ่ือ
บริการประชาชนต�่ากว่ามาตรฐานการเป็นเมืองเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี	

ด้านที่ ๓  มหานครส�าหรับทุกคน
	 ปัจจบุนั	ประเทศไทยก�าลงัก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	โดยสถติิกรุงเทพมหานครระบุว่า	ปี	๒๕๕๘	กรุงเทพมหานคร
มีประชากร	๕,๕๑๒,๘๘๙	คน	เป็นผู้สูงอายุ๒	๘๙๘,๗๕๙	คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๖.๓	และคาดการณ์ว่า	ปี	๒๕๖๘	จะมี
ประชากรสูงขึ้นร้อยละ	๒๐	 กรุงเทพมหานครจึงควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างครบวงจร	
นอกจากนีจ้�านวนผูพ้กิารทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ท�าให้กรงุเทพมหานครต้องตระหนกัถงึความส�าคัญในการเตรยีมการรองรบั
ผู้สูงอายุและผู้พิการให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะต่าง	 ๆ	 ได้อย่างสะดวกในลักษณะอารยสถาปัตย์	 (universal	
design)	รวมทั้งด้านสวัสดิการสังคม	ส�าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	เช่น	กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและแรงงานนอกระบบที่ควรได้
รับการบริการเชิงสงเคราะห์จากภาครัฐอย่างเสมอภาคเป็นธรรม	 รวมทั้งได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดเพื่อสามารถ
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต	ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม	
	 ส�าหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร	ซึ่งรวมถึงประชากรแฝง	ทั้งที่มีภูมิล�าเนาในต่างจังหวัดและ
เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร	 มีจ�านวนสูงถึง	 ๘๔๓,๙๐๖	 คน	 ซึ่งระบบการศึกษา 
ที่กรุงเทพมหานครจัดให้ได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ๑๒	 ปี	 เป็นระบบเปิดไม่เก็บ 
ค่าใช้จ่ายและมีการสนับสนุนส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้	 จ�านวน	๒๐	 รายการ	 (เช่น	 อุปกรณ์การเรียน	 อาหาร 

	 ๑	 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์,	 มาตรการในการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนอย่างยั่งยืน,	 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	มีนาคม	๒๕๕๗.
	 ๒	ผู้สูงอายุ	คือ	ผู้ที่มีอายุ	๖๐	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

6 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ ๒  
สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑



กลางวัน	 นม	 ชุดเครื่องแบบนักเรียน	 ลูกเสือฯ)	 แต่มีจ�านวนเด็กเพียง	 ๒๙๕,๑๐๒	 คน	 ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	 ทั้ง	 ๔๓๘	 โรงเรียนในพื้นที่	 ๕๐	 ส�านักงานเขต	 คิดเป็นร้อยละ	๓๔.๙๗	 รวมทั้งมีนักเรียน 
เรียนร่วม	(เด็กพิเศษ)	จ�านวน	๓,๑๘๙	คน	ที่เข้าเรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม	จ�านวน	๑๑๙	โรงเรียน	ปัญหาจาก
ความไม่พร้อมในหลายๆ	 ด้าน	 เช่น	 ครูมีเวลาไม่เพียงพอส�าหรับการสอนในชั้นเรียน	 การขาดเรียนของนักเรียนเพื่อ 
เข้าร่วมกิจกรรมของส่วนกลาง	หรือมีภาระครอบครัว	ท�าให้ผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน	(O-NET)	เมื่อเปรียบเทียบ
กับระดับประเทศใน	๕	วิชาหลัก	ยังมีคะแนนต�่ากว่าร้อยละ	๕๐	ในกลุ่มที่มีการทดสอบ	ส�าหรับกลุ่มที่มีความพร้อมใน
การเข้าเรียน	 กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายในการให้โอกาสศึกษาตลอดชีวิต	 โดยสร้างวัฒนธรรมการอ่าน	 เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต	อาทิ	ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ผ่านห้องสมุด	พิพิธภัณฑ์	บ้านหนังสือ	หอสมุดเมือง	เป็นต้น
	 นอกจากนี้	กรุงเทพมหานครควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสังคมพหุวัฒนธรรม	เนื่องจากเป็นสังคม
ทีม่ปีระชากรหลากหลายเชือ้ชาตอิาศัยอยูแ่ละมีแนวโน้มสูงขึน้	จงึต้องมกีารหลอมรวมความแตกต่าง	ทัง้เชือ้ชาต	ิศาสนา	
วัฒนธรรม	 ภาษา	 ความเชื่อ	 และวิถีชีวิต	 เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและปรองดอง	ด้วยการรวบรวมข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบในรูปของสื่อ	เพื่อเผยแพร่และเป็นประโยชน์ในการศึกษา	รวมถึงเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร	

ด้านที่ ๔  มหานครกระชับ
	 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๖	มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครพัฒนาสู่เมืองกระชับ	(Compact	
City)	 ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง	 โดยมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแนวด่ิงและการใช้
ประโยชน์ท่ีดินแบบผสมผสาน	 ประชาชนสามารถใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางเชื่อมต่อพื้นที่ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว	 โดยส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สมบูรณ์เพื่อใช้พื้นท่ีให้เต็มศักยภาพ	
ตลอดจนการแก้ปัญหาพื้นที่ปิดล้อม	พื้นที่ด้อยศักยภาพต่างๆ	ด้วยการจัดรูปที่ดินและพื้นที่ที่อยู่นอกรัศมีการให้บริการ
ของระบบขนส่งมวลชน	 โดยเฉพาะขนส่งมวลชนระบบราง	 ควรได้รับการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะหลายรูปแบบ	 ด้วยการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบรางในรูปแบบการผสมผสานการใช้ประโยชน์
ที่ดิน	ทั้งประเภทที่พักอาศัย	อาคารส�านักงาน	ร้านค้า	รวมทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ	
	 อย่างไรกต็าม	จากข้อมลูของส�านกับริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	ระบวุ่าประชากรของกรงุเทพมหานคร	
ณ	เดอืนธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗	มจี�านวน	๕,๖๙๒,๒๘๔	คน	มคีวามหนาแน่นเฉลีย่ของประชากรต่อพืน้ทีเ่ท่ากบั	๓,๖๒๘.๕๘	
คน/ตร.กม.	 โดยพื้นที่ที่มีความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรต่อพื้นที่สูงสุด	 ๕	 อันดับแรกประกอบด้วย	 ๑)	 เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย	มีความหนาแน่นเฉลี่ย	๒๕,๕๒๐.๔๖	คน/ตร.กม.		๒)	เขตสัมพันธวงศ์	๑๘,๖๑๕.๑๑	คน/ตร.กม.		 
๓)	เขตดนิแดง	๑๕,๒๓๓.๔๒	คน/ตร.กม.		๔)	เขตธนบรีุ	๑๓,๔๘๗.๓๑	คน/ตร.กม.	และ		๕)	เขตคลองสาน	มคีวามหนาแน่น
เฉลี่ยต่อพื้นที่	๑๒,๔๓๑.๖๖	คน/ตร.กม.	ส่วนเขตหนองจอกมีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่น้อยที่สุด	คือ	
๖๘๘.๒๑	 คน/ตร.กม.	 ซึ่งหากเทียบข้อมูลดังกล่าวกับเป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	๒๐	ปี	 พบว่า	 
ยงัมรีะยะห่างระหว่างเป้าหมายทีต่ามแผนกับข้อเท็จจรงิ	 กล่าวคอื	 แผนพฒันากรงุเทพมหานครก�าหนดตวัช้ีวดัความส�าเรจ็
ของการด�าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๔.๑	ไว้ที่การสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเขตชั้นใน	มีความหนาแน่น
เฉลี่ยของประชากรเท่ากับ	๔๐,๐๐๐	คน/ตร.กม.	โดยในระยะ	๕	แรกปีของแผน	(พ.ศ.	๒๕๖๐)	ก�าหนดความหนาแน่น
ไว้ที่	 ๒๕,๐๐๐	 คน/ตร.กม.	 ขณะท่ีพื้นท่ีเขตชั้นในมีความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากร	 (ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์)	 
อยู่ที่	 ๘,๔๔๐	 คน/ตร.กม.	 ซึ่งหมายความว่าต้องท�าให้ความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่เพิ่มข้ึนถึง	๑๖,๕๖๐	 คน/
ตร.กม.ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	และเพิ่มขึ้นอีก	๓๑,๕๖๐	คน/ตร.กม.	เมื่อเทียบกับเป้าหมายของการพัฒนาในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕	
	 ส�าหรับการพัฒนาด้านผังเมืองของกรุงเทพมหานครในช่วงต่อไปจะเน้นความส�าคัญในการควบคุมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองรวม	 สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการขยายตัวของการใช้ที่ดิน
และความหนาแน่นประชากรในเขตกรงุเทพฯ	ชัน้ใน	และเขตกรงุเทพฯ	ชัน้กลาง	รกัษาสดัส่วนการใช้ทีดิ่นแบบผสมผสาน
ทั้งแนวราบและแนวตั้งให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี	 ส่งเสริมการใช้พื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน	 

7ส่วนที่ ๒  
สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯชั้นในและเขตกรุงเทพฯชั้นกลาง	 และพัฒนาพื้นที่ท่ีถูกปิดล้อมให้เกิด 
การเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ

ด้านที่ ๕  มหานครประชาธิปไตย
	 กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวมากขึ้น	 แต่การด�าเนินงานเพื่อให้บริการสาธารณะในภาพรวมยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร	 โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคที่มีหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานเข้ามาจัดบริการ	 ในพื้นที่
รวมถึงมีปัญหาการให้บริการในพื้นที่รอยต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
	 การกระจายอ�านาจจากราชการส่วนกลางให้กับกรุงเทพมหานคร	 ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและ 
ขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 นั้น	 ยังพบว่ามีปัญหาอุปสรรคจากการ 
ที่ส่วนราชการเจ้าของภารกิจยังไม่ถ่ายโอนภารกิจให้กรุงเทพมหานคร	ท�าให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดบริการ
สาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
	 ขณะท่ีแนวความคิดในการจัดต้ังเทศบาลในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ	นั้น	 ซ่ึงเป็นรูปแบบการบริหารท่ีสนับสนุนการ 
กระจายอ�านาจภายในหน่วยงานของกรงุเทพมหานครอยูร่ะหว่างการพิจารณาทบทวนหาความเหมาะสม	ในการด�าเนนิ
การ	 ส่วนการเพิ่มอ�านาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครในเรื่องอ�านาจสอบสวนคดีอาญาบางประเภท	 เช่นเดียวกับ 
นายอ�าเภอ	 ด้านการจราจรและด้านขนส่งมวลชน	 เป็นเรื่องที่กรุงเทพมหานครเห็นควรด�าเนินการ	 และปรากฏใน 
ร่างพระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
	 ส�าหรับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานของรัฐ	 เจ้าหน้าที่รัฐ	 และนักการเมืองในระดับชาติและ 
ท้องถ่ินที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ	 ท�าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมือง	 ในหน่วยงาน	 
โดยมีเหตุจากการรับรู้ข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง	เนื่องจากการขาดข้อมูล	หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอทั้งที่เกี่ยวกับภารกิจ	อ�านาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน	และผลการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม
	 นอกจากนี	้การสนบัสนนุให้เกดิความเข้มแขง็ของภาคประชาชนในการเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาและตรวจ
สอบการบริหารจัดการเมืองก็ยังไม่ได้รับการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม	การจัดตั้ง	“สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”	
และ	 “สภาประชาชนระดับเขต”	 จึงเป็นเป้าหมายส�าคัญที่ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 
ระยะที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	 เพื่อเป็นกลไกหรือช่องทางในการเข้ามามีบทบาทในการร่วมพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ	 
ของภาคประชาชน

ด้านที่ ๖  มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
	 ปัจจบุนัการค้าและการลงทนุของประเทศไทยมกีารเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะประเทศก�าลงัพฒันา
ในระดับภูมิภาคเอเชีย	มีบทบาทส�าคัญต่อเศรษฐกิจและการลงทุนของโลก	อีกทั้งการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	:	AEC)	ประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่ส�าคัญ	และ 
มแีนวโน้มการแข่งขันท่ีสงูข้ึนในระดบัภูมภิาค	ตลอดจนรปูแบบของภาคธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการพัฒนาเทคโนโลยี
ในการลงทนุ	ท�าให้การลงทนุในภาคบรกิารมสีดัส่วนเพิม่มากขึน้	แต่ทัง้นี	้จากสถานการณ์ในประเทศไทยพบว่าขดีความ
สามารถในการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก
	 ในปี	๒๕๕๘	ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวร้อยละ	๒.๘	สูงกว่าปี	๒๕๕๗	ซึ่งมีการขยายตัว
เพียงร้อยละ	๐.๘	ปัจจัยสนับสนุนเกิดจากการปรับตัวที่ดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ	 โดยเฉพาะการขยายตัวเร่งขึ้น
ของการลงทนุภาครฐัและเอกชนและการใช้จ่ายภาคครัวเรือน	ด้านการผลิต	สาขาก่อสร้าง	สาขาอตุสาหกรรม	สาขาการ
โรงแรมและภัตตาคารขยายตวัต่อเน่ือง	โดยมนีกัท่องเทีย่วจ�านวน	๒๙.๙	ล้านคน	และมรีายรบัจากการท่องเทีย่ว	๑,๕๒๓.๖	
พันล้านบาท	 ส่วนการส่งออกสินค้าปรับตัวลดลง	 อีกทั้งผลิตผลสาขาเกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากภัยแล้งซึ่งเป็น 
ข้อจ�ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	

8 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ ๒  
สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑



	 ดังนั้น	 กรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองส�าคัญท่ีมีการเติบโตด้านการค้าและการลงทุนของประเทศ	 โดย
กรงุเทพมหานครมีลกัษณะทางภมูศิาสตร์ทีต่ัง้อยูใ่นท�าเลทีเ่หมาะแก่การเดนิทางและเชือ่มโยงกบัประเทศต่างๆ	ในภมิูภาค	
รวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศต้องรองรับการเข้ามาอาศัยหรือท�างาน	จากนโยบายการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ท�าให้จ�านวนนักลงทุนที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้น	 ทั้งนี้จากการ 
เปลีย่นแปลงของการค้าและการลงทนุในเศรษฐกจิของโลกตามกระแสโลกาภวิตัน์	การเคล่ือนย้ายทนุและแรงงานท�าได้
อย่างเสรี	 ท�าให้การเข้ามาของบรรษัทลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น	 ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงจ�าเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์
เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าและการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ด้านที่ ๗  การบริหารจัดการเมืองมหานคร
	 ปัจจบัุนกรงุเทพมหานครยงัคงใช้	พ.ร.บ.	ระเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๒๘	ซึง่ไม่สอดคล้อง
กับอ�านาจหน้าท่ีท่ีเปลี่ยนแปลงไปของเมืองมหานคร	 ตลอดจนกฎหมายในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีจ�านวนมาก	 
ท�าให้เกิดปัญหาการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย	 ส่งผลให้ไม่สามารถด�าเนินงานด้านกฎหมาย 
ในเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 ส�าหรบัการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครซ่ึงได้ด�าเนนิการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ	๒๐	ปี	มาช่วงเวลาหนึ่ง	แต่ชาวกรุงเทพฯ	ซึ่งเป็นเจ้าของ	“วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	:	๒๕๗๕”	ยังไม่สามารถติดตาม 
ความก้าวหน้าของเมืองมหานครทั้ง	๗	ด้านตามที่ก�าหนดไว้	และข้อมูลพื้นฐานที่จะใช้ในการรายงานความก้าวหน้าของ
เมืองยังขาดหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บและจัดท�ารายงานประจ�าปีที่เป็นระบบ	
	 นอกจากนี้	 การสร้างกรุงเทพมหานครให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรม 
สร้างสมดุลระหว่างชีวิตการท�างานและชีวิตส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ
สูง	 และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องด�าเนินการเพ่ือให้การบริหารจัดการเมือง
มหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงการพัฒนาหรือน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนหรือรองรับการ
บริหารจัดการเมือง	ทั้งในด้านของการให้บริการประชาชน	การสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารและการสนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของหน่วยงาน
	 ในส่วนของการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณซ่ึงตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๕)	มีเป้าหมายก�าหนดให้กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลังและงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว	แต่ปัจจุบันการ
วางแผนงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครเป็นการใช้งบประมาณแบบรายการจัดสรรลงหน่วยงาน	 ยังไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับภารกิจ	 การวางแผนงบประมาณเป็นแบบปีต่อปี	 ขาดการวางแผนงบประมาณระยะปาน
กลางและระยะยาว	ท�าให้ไม่สามารถค�านวณรายจ่ายข้ันต�่าของกิจกรรมหรือบริการและไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ
เป็นรายกิจกรรม/บริการบนฐานปริมาณงานได้	

	 สถานการณ์ในภาพรวมที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ถูกน�ามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการด�าเนินการ
แก้ไขปรับปรุง	โดยหากวิธีการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขนั้นมีลักษณะเป็นงานเชิงยุทธศาสตร์	สอดคล้องกับเป้าประสงค์	
และส่งผลต่อความส�าเร็จของตัวช้ีวัดท่ีก�าหนดไว้	 โครงการ/กิจกรรมนั้น	 ๆ	 จะน�ามาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ฉบับนี้	 แต่หากพิจารณาแล้วพบว่าเป็นกิจกรรมที่ด�าเนินการอยู่แล้วโดยปกต	ิ
เป็นการด�าเนินการเพื่อตอบโจทย์ภารกิจประจ�าของหน่วยงาน	กิจกรรมเหล่านั้นจะถูกแยกไว้	ก่อนจะน�าไปบรรจุรวมไว้
ในแผนของหน่วยงานในขั้นตอนของการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงานต่อไป	

9ส่วนที่ ๒  
สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



10 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๓
แผนงานการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
	 มิติที่	๑.๑		ปลอดมลพิษ
	 มิติที่	๑.๒		ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
	 มิติที่	๑.๓		ปลอดอุบัติเหตุ
	 มิติที่	๑.๔		ปลอดภัยพิบัติ
	 มิติที่	๑.๕		ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง
	 มิติที่	๑.๖		ปลอดโรคคนเมือง	อาหารปลอดภัย

ด้านที่ ๒  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
	 มิติที่	๒.๑		ภูมิทัศน์สวยงาม
	 มิติที่	๒.๒		พื้นที่สวนสาธารณะ	พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
	 มิติที่	๒.๓		ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง	สะดวก	ประหยัด	การจราจรคล่องตัว	และมีทางเลือก
	 มิติที่	๒.๔		การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

ด้านที่ ๓  มหานครส�าหรับทุกคน
	 มิติที่	๓.๑		ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
	 มิติที่	๓.๒		 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
	 มิติที่	๓.๓		การศึกษาส�าหรับทุกคน
	 มิติที่	๓.๔		สังคมพหุวัฒนธรรม

ด้านที่ ๔  มหานครกระชับ
	 มิติที่	๔.๑		กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

ด้านที่ ๕  มหานครประชาธิปไตย
	 มิติที่	๕.๑		มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ
	 มิติที่	๕.๒		 เมืองธรรมาภิบาล
	 มิติที่	๕.๓		กระจายอ�านาจสู่ประชาชน
	 มิติที่	๕.๔		การเมืองสีขาว
	 มิติที่	๕.๕		พลเมืองกรุงเทพฯ	ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์

ด้านที่ ๖  มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
	 มิติที่	๖.๑		 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
	 มิติที่	๖.๒		 เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
	 มิติที่	๖.๓		 เมืองแห่งการจัดประชุม	นิทรรศการ	และการจัดงานนานาชาติ

ด้านที่ ๗  การบริหารจัดการเมืองมหานคร
	 มิติที่	๗.๑		กฎหมาย
	 มิติที่	๗.๒		การบริหารแผนและประเมินผล
	 มิติที่	๗.๓		การบริหารทรัพยากรบุคคล
	 มิติที่	๗.๔		การคลังและงบประมาณ
	 มิติที่	๗.๕		 เทคโนโลยีสารสนเทศ



ด้านที่

มหานครปลอดภัย

๑



12 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ดานที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		ก่อสร้างระบบบ�าบัดรวมของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมอีก	๔	แห่ง	

	 มาตรการที	่๒		เฝ้าระวัง	 ติดตาม	 ตรวจสอบดูแลสภาพน�้าคลองสายหลักและแม่น�้าเจ้าพระยา	 และจัดการ

	 	 	 ระบบไหลเวียนน�้า

	 มาตรการที่	๓		สนับสนุนการน�าน�้าผลผลิตจากการบ�าบัดน�้าเสียกลับไปใช้ประโยชน์

	 มาตรการที่	๔		ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน�้า	

	 ๑	 กรมควบคุมมลพิษ	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.	 “(ร่าง)	 รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย	

ปี	 ๒๕๕๘,”	 [http://www.pcd.go.th/public/	 Publications/print_report.cfm?task=pcdreport_draft2558].	 สื่อค้นเม่ือ

วันที่	๒	มิถุนายน	๒๕๕๙.

 

 

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ร้อยละของปริมาณน�้าเสียชุมชนที่ระบบบ�าบัดน�้าเสียสามารถรองรับได้

ร้อยละของจุดตรวจวัดของน�้าคลองและแม่น�้าเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของ

ค่าออกซิเจนละลายน�้า	(DO)	ไม่น้อยกว่า	๒	มิลลิกรัมต่อลิตร

ร้อยละของจุดตรวจวัดของน�้าคลองและแม่น�้าเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของ

ค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์	(BOD)	ไม่เกิน	๔	มิลลิกรัมต่อลิตร

ร้อยละ	๔๕

ร้อยละ	๕๐

ร้อยละ	๑๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มิติที่ ๑.๑  ปลอดมลพิษ 

เป้าหมายที่	๑.๑.๑	แหล่งน�้าสาธารณะทั้งแม่น�้าสายหลักและคูคลองต่าง	 ๆ	 มีคุณภาพน�้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน�้าผิวดินประเภทที่	๔

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 กรุงเทพมหานครเป็นพื้นท่ีท่ีเกิดน�้าเสียชุมชนมากที่สุดในภาคกลางและของประเทศไทย	 จากข้อมูลการใช้

น�้าประปาของการประปานครหลวงมีน�้าเสียประมาณ	๒.๕	 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน	 และหากประเมินปริมาณน�้าเสีย

จากข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์	 มีน�้าเสียประมาณ	๐.๘	 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน	 (ไม่รวมประชากรแฝงจาก

จังหวัดอ่ืน	 ๆ	 รวมทั้งนักท่องเที่ยว)	 ระบบบ�าบัดน�้าเสียในปัจจุบันสามารถบ�าบัดน�้าเสียได้	 ๑.๑๔	 ล้านลูกบาศก์เมตร

ต่อวัน	ร้อยละ	๔๕	ของปรมิาณน�า้เสยีทีเ่กดิขึน้	มแีผนงานทีจ่ะสร้างระบบบ�าบดัน�า้เสยีเพิม่เตมิอกี	๔	แห่ง	ได้แก่	โครงการ

บ�าบดัน�า้เสยีมนีบุร	ีโครงการบ�าบัดน�า้เสยีธนบรุ	ีโครงการบ�าบดัน�า้เสยีคลองเตย	และโครงการบ�าบดัน�า้เสยีบงึหนองบอน	

บ�าบัดน�้าเสียได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 ๖๙	 ด�าเนินการร่วมกับโครงการแก้ไขปัญหาน�้าเสียในคูคลอง	 การน�าน�้าที่ผ่านการ

บ�าบดัแล้วและตะกอนน�า้เสยีกลบัมาใช้ประโยชน์	การรณรงค์	ประชาสมัพนัธ์	เพือ่สร้างความเข้าใจ	สร้างทศันคตทิีด่แีละ

การยอมรบัในการให้ความร่วมมอืในการอนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้และแหล่งน�า้	การจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมบ�าบดัน�า้เสยี	เป็นต้น๑ 

เป้าประสงค์ที่	๑.๑.๑.๑  คุณภาพแหล่งน�้าธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น



13ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมก�าหนดแนวทางการใช้น�้าที่ผ่านการบ�าบัด 

ในเชิงพาณิชย์

๒.	 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อบ�าบัดน�้าเสียชุมชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		งานฟื้นฟูสภาพน�้าคลองแสนแสบ

	 -	 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน�้าเสียเพิ่มเติม 

ที่เขตห้วยขวาง	เข้าโรงควบคุมคุณภาพน�้าดินแดง

	 -		โครงการบ�าบัดน�้าเสียมีนบุรี	ระยะที่	๒	 

(๔๐,๐๐๐	ลบ.ม./วัน)

๒.		โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ	รวบรวมน�้าเสีย 

และระบบบ�าบัดน�้าเสียเคหะชุมชนร่มเกล้า

	 (๑๙,๐๐๐	ลบ.ม./วัน)

๑,๓๕๖.๕๔

๗๘๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑

 

 

 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการบ�าบัดน�้าเสียมีนบุรี

				ระยะที่	๑	(๑๐,๐๐๐	ลบ.ม./วัน)

๒.		โครงการบ�าบัดน�้าเสียธนบุรี

				(๑๖๐,๐๐๐	ลบ.ม./วัน)

๓.		โครงการบ�าบัดน�้าเสียคลองเตย

				(๓๖๐,๐๐๐	ลบ.ม./วัน)

๔.		โครงการบ�าบัดน�้าเสียบึงหนองบอน

				(๑๓๕,๐๐๐	ลบ.ม./วัน)

๕.		โครงการบ�าบัดน�้าเสียวังทองหลาง

				(๑๑๗,๐๐๐	ลบ.ม./วัน)

๒๘๙.๐๐

๒,๗๒๕.๐๐

๕๔.๐๐

๖๓.๐๐

๔,๖๐๘.๐๐

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑



14 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ดานที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าหมายที่	๑.๑.๒	กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งก�าเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก�าเนิดจนถึงการก�าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

สถานการณ์และแนวโน้ม
	 ปี	๒๕๕๗	รฐับาลก�าหนดให้การจดัการขยะมลูฝอยเป็นวาระแห่งชาต	ิเนือ่งจากเลง็เหน็ความส�าคัญของปัญหา
ขยะมูลฝอย	 ของเสียอันตราย	 กากอุตสาหกรรม	 และมูลฝอยติดเชื้อ	 ขับเคล่ือนผ่าน	 Roadmap	 การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย	 และของเสียอันตราย	 ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดท�าแผนการบริหารจัดการ	 ขยะมูลฝอย	 (ระยะ	 ๕	 ปี	
พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๒)	ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	 (พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๗๕)	 โดยมีแนวคิด
พื้นฐานที่ว่า	“ขยะเป็นทรัพยากร	จัดการโดยน�ากลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า	น�าไปก�าจัดน้อยที่สุดด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
และสะอาดเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่จัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน	 ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”	
	 ปริมาณขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 จากการขาดการควบคุมการผลิต
ขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง	 ด้วยมาตรการทางกฎหมาย	 มาตรการทางเศรษฐศาสตร์	 และมาตรการทางสังคม	 เนื่องจาก
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังมิได้น�าหลักการที่ว่าผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย	(Polluter	Pays	Principle	:	PPP)	มาใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม	 จึงท�าให้กรุงเทพมหานครต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาสิ่งแวดล้อม	ที่เกิดขึ้นจากการที่ทุกภาค
ส่วนร่วมกนัก่อ	ปัญหาขยะมลูฝอยในกรงุเทพฯ	เป็นปัญหาทีต้่องให้ความส�าคญัในล�าดับต้น	เนือ่งจากปัญหาขยะมูลฝอย
ส่งผลกระทบทั้งในด้านภูมิทัศน์ของเมือง	สุขอนามัยของประชาชน	ระบบนิเวศ	การปนเปื้อนของน�้า	การเกิดมลพิษทาง
อากาศจากขยะมูลฝอย	ฯลฯ
	 การจดัการมลูฝอยเป็นเรือ่งทุกภาคส่วนในสงัคมต้องรบัทราบร่วมกนั	องค์ประกอบมลูฝอยของกรงุเทพมหานคร
ควรด�าเนินการภายใต้แนวทางการจัดการด้วยวิธีผสมผสาน	 โดยเน้นการดึงศักยภาพของมูลฝอย	 แต่ละประเภทมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุดก่อนน�าไปก�าจัดเป็นขัน้ตอนสุดท้าย	ตามแนวคิดหลักทั่วโลกน�าไปสู่ขยะเหลือศูนย์สามารถน�าขยะ
มาสร้างประโยชน์คืนกลับสู่สังคมได้	ตามหลัก	1A	3Rs	(Avoid,	Reduce,	Reuse,	Recycle)	

เป้าประสงค์ที่	๑.๑.๒.๑	 ลดและควบคมุปรมิาณมลูฝอยทีแ่หล่งก�าเนดิและเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการขยะมลูฝอย
ตั้งแต่แหล่งก�าเนิดจนถึงการก�าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

 

 

 

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกที่แหล่งก�าเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	(๑,๓๔๖	ตันต่อวัน)

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	

(๙,๙๐๐	ตันต่อวัน)

ร้อยละของจ�านวนชุมชน	สถานศึกษา	สถานประกอบการ	หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนที่จัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	(๓๑๔	แห่ง)

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถคัดแยกได้จากแหล่งก�าเนิด

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	(	๖๐๕.๕๖	ตันต่อปี)

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์	(e-waste)	ที่สามารถคัดแยกได้

จากแหล่งก�าเนิดเพิ่มขึ้น	(ปีฐาน	พ.ศ.	๒๕๖๐)

ไม่น้อยกว่า	๒๒

ไม่น้อยกว่า	๖

ไม่น้อยกว่า	๘

ไม่น้อยกว่า	๒๒

ไม่น้อยกว่า	๒

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก
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มหานครปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

มาตรการด�าเนินการ
	 มาตรการที่	๑	 เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งก�าเนิดตามหลัก	1A	3Rs
	 มาตรการที	่๒	 เพ่ิมประสิทธิภาพส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ	 เอกชน	 และประชาชน 
	 	 	 ในการจัดการมูลฝอย
	 มาตรการที่	๓		เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียอันตราย
	 มาตรการที	่๔		เพิม่ประสทิธภิาพการก�าจัดมูลฝอยด้วยการแปรรูปน�ากลับมาใช้ประโยชน์ท่ีศนูย์ก�าจดัมลูฝอย
	 มาตรการที่	๕		เพิ่มประสิทธิภาพก�าจัดและแปรรูปไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ
	 มาตรการที่	๖		เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 มาตรการที่	๗		ส่งเสริมการศึกษา	วิจัยเพื่อการจัดการมูลฝอย	ของเสียอันตราย	และไขมัน

 

 

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก		(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

๖

๗

๘

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่จัดเก็บและน�าไปก�าจัดอย่างถูกหลัก

สุขาภิบาล

ร้อยละของมูลฝอยที่น�ามาบ�าบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์ก�าจัด

มูลฝอยเพิ่มขึ้น	(ปีฐาน	พ.ศ.	๒๕๕๖		๑,๐๐๐	ตันต่อวัน)

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	๑๐๐

ไม่น้อยกว่า	๒๐

ไม่น้อยกว่า	๙๕

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑.	โครงการเครือข่ายซาเล้งยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

	๒.		โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

	๓.		โครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบเคลื่อนที่

	๔.		โครงการอาคารปลอดขยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	๕.		โครงการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานคร

	๖.		โครงการเครือข่ายกรุงเทพสีเขียว

	๗.		โครงการเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชน 

ในการจัดการขยะแบบครบวงจร

	๘.		โครงการตลาดนัดขยะอันตรายจากบ้านเรือน

	๙.		โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดเก็บ

ข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

๐.๖๕

๑๑.๕๑

๑๐.๐๐

๕.๔๐

๓๙.๐๐

๓๐.๐๐

๕.๐๐

๐.๒๕

๗๓.๗๘

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานเขต

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานเขต

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานเขต

ส�านักสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๖



16 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑๐.	โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรอย่างยั่งยืน

	๑๑.	โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์

ก�าจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า	๖๐๐	ตันต่อวัน	 

ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช

๑๒.	โครงการจัดหาศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ

และของเสียชุมชน

๑๓.	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและก�าจัดมูลฝอย 

ติดเชื้อ	ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช	

ระยะที่	๒

๑๔.	โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยอันตราย	 

ระยะที่	๓

๑๕.	โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวนผลการศึกษาความ 

เหมาะสมการก�าจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขนาด		 

ไม่น้อยกว่า	๒,๐๐๐	ตันต่อวันที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอย

หนองแขม

๑๖.	โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอย	โดยระบบ 

เตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า	๕๐๐	ตันต่อวัน				 

ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช

๑๗.	โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยโดยระบบ 

เตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า	๕๐๐	ตันต่อวัน	 

ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม

๑๘.	โครงการอบรมส่งเสริมการให้ความรู้ในการจัดการ 

ไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ

๑๙.	โครงการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไขมัน 

ในพื้นที่พาณิชยกรรม

๒๐.	โครงการอบรมกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย	 

สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย

๒๐.๐๐

๑๓๔.๔๒

๑๘๓.๒๐

๑๗๑.๙๓

๖.๔๒

๓.๐๐

๑๒๔.๔๗

๑๒๔.๔๗

๐.๔๔

๘.๐๐

๐.๐๘

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๗

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๗

มาตรการที่	๖

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑.	โครงการจัดหาระบบก�าจัดมูลฝอยอันตราย	 

ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช

๒๖๒.๐๐ ส�านักสิ่งแวดล้อม มาตรการที่	๓
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เป้าหมายที่	๑.๑.๓	 กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาท่ีต้องให้ความส�าคัญด้านนโยบายและการจัดการอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง	 มลพิษ

ทางอากาศนอกจากท�าลายสภาพแวดล้อม	 บดบังทัศนวิสัย	 และสร้างความสกปรกให้แก่เมืองแล้ว	 จากการศึกษาและ

ประเมนิผลกระทบจากมลพษิทางอากาศต่อสุขภาพ	พบว่า	ฝุ่นละอองในบรรยากาศมผีลกระทบต่อสุขภาพในหลายด้าน	

โดยเป็นปัจจัยร่วมอันก่อให้เกิดโรคต่างๆ	 ที่มีความรุนแรง	 ได้แก่่	 กลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด	 โรคเร้ือรังของ

ทางเดินหายใจ	 โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจส่วนล่าง	 และโรคมะเร็งปอด	 (ร่าง)	 รายงานสถานการณ์มลพิษ

ของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘	ระบุว่า	มลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี	๒๕๕๘	มีแนวโน้มดีขึ้น

โดยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	๑๐	ไมครอนและ	๒.๕	ไมครอน	(PM
10
	และ	PM

2.5
)	และกาซโอโซน	(O

3
)	ลดลงจากปี	๒๕๕๗	

ส�าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่าย	 (VOCs)	ตรวจพบสาร	 เบนซินเกินค่ามาตรฐาน	แต่่ลดลงจากปี	๒๕๕๗	สารมลพิษที่อยู่

ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดทั้งปี	 ได้แก่	 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 (SO
2
)	และคาร์บอนมอนอกไซด์	 (CO)	สารตะกั่ว	 (Pb)	และ

ฝุ่นรวม	 (TSP)	 อันเป็นผลมาจากการ	 แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยการควบคุมมลพิษจากแหล่งก�าเนิด	 ได้แก่	

ยานพาหนะ	การเผาในที่โล่ง	และฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง	(กรมควบคุมมลพิษ,	๒๕๕๘	:	๑)

เป้าประสงค์ที่	๑.๑.๓.๑	 	ลดจ�านวนยานพาหนะที่ปล่อยควันด�าเกินมาตรฐาน

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษ	 (ควันด�า)	 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ	๑	ต่อปี	เมื่อเทียบกับปีฐาน	(พ.ศ.	๒๕๕๘)*

๗๕.๙๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

หมายเหตุ	:	 * ยานพาหนะทุกประเภทท่ีปล่อยมลพิษ	 (ควันด�า)	 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเทียบกับยานพาหนะที่รับ	 การตรวจวัดท้ังหมด

	 	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ร้อยละ	๗๔.๙

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เพิ่มปริมาณการร่วมตรวจสอบตรวจจับรถยนต์ควันด�า

	 มาตรการที่	๒	 ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการจับปรับเมื่อพบการกระท�าผิด

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

	๑.	ตรวจวัด/	ตรวจจับปรับยานพาหนะปล่อยมลพิษ	(ควันด�า)	

ตาม	พ.ร.บ.	จราจรทางบก	พ.ศ.	๒๕๒๒	

พ.ร.บ.	การขนส่งทางบก	พ.ศ.	๒๕๒๒	และ	พ.ร.บ.	ส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕

ส�านักสิ่งแวดล้อม/	

กองโรงงานช่างกล	

ส�านักการคลัง/	

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑-๒
 

 



18 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าประสงค์ที่	๑.๑.๓.๒	 ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละความส�าเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูล/	 สารสนเทศผ่านระบบบริหาร

จัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ	ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ

๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษ

	 มาตรการที่	๒	 ก�ากับ	ดูแล	ควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งก�าเนิดอย่างสม�่าเสมอ

	 มาตรการท่ี	๓		ขยายขีดความสามารถของเคร่ืองมือ/	 อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานีตรวจวัดเดิม		 

	 	 	 (เพิ่มพารามิเตอร์)

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์

โครงการลงทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑.	โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูล

คุณภาพอากาศ	(ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ)

	๑.	โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศ	(เพิ่มพารามิเตอร์)	ในสถานีตรวจวัด

บริเวณเขตราชเทวี	

	๒.	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพ

อากาศ	๓	สถานี	ได้แก่	สถานีตรวจวัด	 

เขตราษฎร์บูรณะ	เขตดินแดง	และเขตพระโขนง

๗.๐๐

๔.๐๐

๓๓.๐๐

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 ดูแล	ควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งก�าเนิด ส�านักสิ่งแวดล้อม/	 

ส�านักอนามัย/

ส�านักการโยธา/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๒
 

 



19ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่	๑.๑.๓.๓			กิจกรรมการก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมีการควบคุมฝุ่น

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของแหล่งก�าเนิดได้รับการควบคุม ๑๕

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 โครงการก่อสร้างได้รับการควบคุมฝุ่นตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองระหว่างก่อสร้าง 

เบื้องต้นให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายสิ่งแวดล้อม

	 มาตรการที	่๒		 โครงการก่อสร้างที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ช�านาญการได้รับการตรวจสอบ

และควบคมุการด�าเนนิโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน	 EIA	 ทั้งก่อน	 ระหว่าง	 

และหลังด�าเนินโครงการอย่างเคร่งครัดตาม	พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 มาตรการที่	๓		 จัดเก็บและรายงานสถิติความก้าวหน้างานก่อสร้าง

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	ดูแล	ควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งก�าเนิด

๒.	ติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารให้ปฏิบัติตาม

				มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ในรายงาน	EIA	ซึ่งก�าหนดไว้เป็นเงื่อนไขท้าย 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

๓.	 ติดตามตรวจสอบการก่อสร้างดัดแปลง	รื้อถอน	อาคาร 

ที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่องฝุ่นละออง

๔.	 ติดตามตรวจสอบการก่อสร้าง	ดัดแปลงอาคาร 

ที่เข้าข่าย		ต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในเรื่องฝุ่นละออง

๕.	 จัดท�าฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	ดัดแปลง	 

รื้อถอนอาคาร

ส�านักสิ่งแวดล้อม/	 

ส�านักอนามัย/

ส�านักการโยธา/

ส�านักงานเขต

ส�านักสิ่งแวดล้อม/

ส�านักการโยธา/

ส�านักงานเขต

ส�านักการโยธา/

ส�านักงานเขต

ส�านักสิ่งแวดล้อม/

ส�านักการโยธา/

ส�านักงานเขต

ส�านักการโยธา/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๒-๓

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 



20 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑.	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง	 

ที่สามารถตรวจวัดปริมาณฝุ่นรวม	ปริมาณฝุ่น 

ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่	๑๐	ไมครอนลงมา	ปริมาณ

ฝุ่นหยาบ	ปริมาณฝุ่นละเอียด	NO2	SO2	CO	HC

๖.๕๐ ส�านักการโยธา/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑-๒

เป้าหมายที่	๑.๑.๔	 กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง	ค่าเฉลี่ย	๒๔	ชั่วโมง	(Leq)	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 (ร่าง)	 รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ระบุว่ามลพิษทางเสียงในกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล	 ปี	 ๒๕๕๘	 ตรวจพบระดับเสียงเฉลี่ยสูงขึ้นจากปี	 ๒๕๕๗	 เล็กน้อย	 ระดับเสียงพื้นที่บริเวณริมถนน 

มีแนวโน้มลดลงจากปี	 ๒๕๕๗	 เล็กน้อย	 โดยการจราจรเป็นแหล่งก�าเนิดเสียงหลัก	 นอกจากนี้ยังมีแหล่งก�าเนิดอื่นๆ	 

เช่น	กิจกรรมจากการก่อสร้าง	ระดับเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพื้นที่ริมถนนมีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงจาก

ปีที่ผ่านมาไม่มากนัก	ค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย	 (Leq)	๒๔	ชั่วโมง	ปี	๒๕๕๘	เท่ากับ	๖๘.๓	เดซิเบลเอ	(ปี	๒๕๕๗	

เท่ากับ	๖๘.๗	 เดซิเบลเอ)	บริเวณที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานทุกวัน	 ได้แก่	การเคหะชุมชนดินแดง	ถนนดินแดง	และ

พาหรุดั	ถนนตรเีพชร	(มาตรฐานระดบัเสยีงเฉล่ีย	(Leq)	๒๔	ชัว่โมง	ก�าหนดไม่เกนิ	๗๐	เดซิเบลเอ)	เนือ่งจากมีการจราจร

หนาแน่น	พื้นที่ทั่วไป	 ระดับเสียงลดลงจากปีที่ผ่านมา	 โดยค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย	 (Leq)	๒๔	ชั่วโมง	ปี	๒๕๕๘	

เท่ากับ	๕๖.๗	เดซเิบลเอ	(ปี	๒๕๕๗	เท่ากบั	๕๗	เดซเิบลเอ)	บรเิวณทีต่รวจวัดส่วนใหญ่มรีะดบัเสยีงอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน	

(กรมควบคุมมลพิษ,	๒๕๕๘	:	๑๙)

	 การควบคุมมลพิษ	 (เสียง)	 จากยานพาหนะ	 กรุงเทพมหานครด�าเนินการร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ	 

กองบังคับการต�ารวจจราจร	กรมการขนส่งทางบก	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	กรมเจ้าท่า	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ด�าเนินการตรวจสอบมลพิษจากยานพาหนะ	 ในปี	 ๒๕๕๘	 โดยตรวจวัดมลพิษทางเสียงจากรถสองแถว	 ๒๘๒	 คัน	 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกคัน	 และตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสารในคลองพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 

๑๔๗	ล�า	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	๑๔๒	ล�า	คิดเป็นร้อยละ	๙๖	(กรมควบคุมมลพิษ,	๒๕๕๘	:	๑๑)

เป้าประสงค์ที่	๑.๑.๔.๑	 กรุงเทพมหานครมีคุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของยานพาหนะที่มีมลพิษทางเสียงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 

ภายในปี	๒๕๖๑

๙๒

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)



21ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 เพิ่มการร่วมตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสารในคลองในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒		 ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการตามกฎหมายเมื่อพบการกระท�าผิด

	 มาตรการที่	๓		 เพิ่มการควบคุมระดับเสียงจากทุกแหล่งก�าเนิด

	 มาตรการที่	๔		 ทุกโครงการก่อสร้างได้รับการควบคุมเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร	และ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

	 มาตรการที่	๕		 การจัดเก็บและรายงานสถิติความก้าวหน้างานก่อสร้างเป็นระยะ

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑.	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวัดระดับเสียง	 

ตามดัชนีตรวจวัดมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒.๕๐ ส�านักการโยธา/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๔

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	ตรวจวัด/ตรวจจับปรับยานพาหนะปล่อยมลพิษ	 

(เสียง)	ตาม	พ.ร.บ.จราจรทางบก	พ.ศ.	๒๕๒๒	 

พ.ร.บ.การขนส่งทางบก	พ.ศ.	๒๕๒๒	และ	 

พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕

๒.	ก�ากับ	ดูแล	ควบคุมมลพิษทางเสียงจากแหล่งก�าเนิด

๓.	ติดตามตรวจสอบการก่อสร้าง	ดัดแปลงอาคาร	 

ที่เข้าข่ายต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม	ในเรื่องเสียง

๔.	จัดท�าฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 

ดัดแปลง	รื้อถอนอาคาร

ส�านักสิ่งแวดล้อม/	

ส�านักงานเขต

ส�านักสิ่งแวดล้อม/	

ส�านักงานเขต

ส�านักสิ่งแวดล้อม/

ส�านักการโยธา/

ส�านักงานเขต

ส�านักการโยธา/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๔-๕

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๕

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 
 

 



22 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าประสงค์ที่	๑.๑.๔.๒ บูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ แผนบูรณาการการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพมหานคร	

ประจ�าปี

๑	แผน

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 ประชุม	ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการท่ี	๒	 ประชุม	 ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครกับหน่วยงาน 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑.	โครงการจัดท�าแผนบูรณาการการ

จัดการคุณภาพอากาศและเสียง 

ของกรุงเทพมหานคร		

 

 

	๒.	ประชุม	ประสานความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงานภายใน

กรุงเทพมหานคร	กับหน่วยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๐.๓๐

๐.๓๐

ส�านักสิ่งแวดล้อม/	ส�านักอนามัย/	

ส�านักการโยธา/	ส�านักการจราจร 

และขนส่ง/	ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล	

(กรมควบคุมมลพิษ/	กรมเจ้าท่า/	

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ/	 

กองบังคับการต�ารวจจราจร)

ส�านักสิ่งแวดล้อม	

(กรมควบคุมมลพิษ/กรมเจ้าท่า/	

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ/	 

กองบังคับการต�ารวจจราจร)

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๒



23ดานที่ ๑
มหานครปลอดภัย

มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 

เป้าหมายที่	๑.๒.๑	 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานการณ์และแนวโน้ม 

	 การด�าเนินงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่และประชาชน	 มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นภารกิจร่วมของหลายหน่วยงาน	 จ�าเป็นต้องอาศัยการท�างานแบบบูรณาการเพื่อให้

สามารถน�ามาตรการต่างๆ	 ลงสู ่พื้นท่ีที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ภายใต้บทบาทและอ�านาจหน้าที่ของ

กรุงเทพมหานครแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด�าเนินมาตรการต่างๆ	 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและ

มีความปลอดภยั	โดยการลดโอกาส	ลดปัจจยัเสีย่งและความล่อแหลมต่อการก่อเหตอุาชญากรรม	ทัง้นี	้แม้การเสรมิสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย	 เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อการควบคุมอาชญากรรมในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร	 แต่จากสถิติข้อมูลคดีอาญา	๕	 กลุ่มของกองบัญชาการต�ารวจนครบาล	 เม่ือปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖-๒๕๕๘	

โดยพจิารณาเฉพาะจ�านวนคดคีวามผดิต่อชวีติ	ร่างกายและเพศ	และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ทีต่�ารวจรับแจ้งเหตุเท่ากับ	

๑๔,๐๑๑,	 ๑๓,๕๕๐	 และ	 ๑๔,๓๐๒	 คดีตามล�าดับ	 คิดเป็นอัตราเกิดคดีอาชญากรรมเทียบกับจ�านวนประชากร

หนึ่งแสนคน	เท่ากับ	๒๔๖.๔๐,	๒๓๘.๒๙	และ	๒๕๑.๒๕	คดีต่อประชากรแสนคนตามล�าดับ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

๖

จ�านวนบัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

จ�านวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	ด้านความปลอดภัยที่ได้รับการ

ติดตั้ง/บ�ารุงรักษาต่อปี	

ร้อยละความส�าเร็จของการติดตั้งระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด	(CCTV)	

ร้อยละความส�าเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

ความถี่ในการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม	

-	 ส�านักงานเขต

-	 ส�านักเทศกิจ	

จ�านวนเส้นทางให้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ	

๑	บัญชี

๑,๐๐๐	กล้อง

ร้อยละ	๗๕

ร้อยละ	๗๕

๒	ครั้ง/วัน/จุด

๑	ครั้ง/เดือน/จุด

๒	เส้นทาง/เขต

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่	๑.๒.๑.๑	 เสรมิสร้างความปลอดภยัเพ่ือลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		ส�ารวจจัดท�าฐานข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม

	 มาตรการที่	๒		ติดตั้งและ/หรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม

	 มาตรการที่	๓		จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	

	 มาตรการที่	๔		ติดตั้ง/บ�ารุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	

	 มาตรการที่	๕	 สนับสนุนด้านความปลอดภัย	(ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม)

	 มาตรการที่	๖		สร้างเครือข่ายความร่วมมือแก้ปัญหาอาชญากรรมของเมือง



24 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประสานความ 

ร่วมมือในการแก้ปัญหาอาชญากรรมระหว่าง

ส�านักงานเขต	สถานีต�ารวจนครบาลในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

	๒.	โครงการฝึกอบรมเครือข่ายข่าวของ

กรุงเทพมหานคร

	๓.	โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

			 	-	 ในความรับผิดชอบของส�านักการโยธา

	 	-	 ในความรับผิดชอบของส�านักงานเขต				

	๔.	โครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	จ�านวน	๑๒	ศูนย์

	๕.		บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่

ส�านักงานเขตพระนครและส�านักงานเขตดุสิต

	๖.		บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 

(CCTV)	พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการ 

เชื่อมโยงสัญญาณไปยังกองรักษาการณ์ประจ�า

พระราชฐานหรือสถานีต�ารวจนครบาลโดยรอบ

เขตพระราชฐาน	และสถานที่ส�าคัญ

๐.๒๘

๐.๒๐

งบประมาณ 

ตามที่ได้ติดตั้งฯ

๑๒๐.๗๘

๒๓.๓๐

๓.๓๗

ส�านักงานปกครองและ

ทะเบียน	(สนป.)

ส�านักงานปกครองและ

ทะเบียน	(สนป.)

ส�านักการโยธา

ส�านักงานเขต

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	การส�ารวจและจัดท�าบัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมแบบ

บูรณาการ	(ส�านักเทศกิจ	ส�านักการจราจรและขนส่ง	 

ส�านักการโยธา	ส�านักงานเขต	และสถานีต�ารวจนครบาล)	

๒.	กิจกรรมติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน 

ตามแผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 

ของส�านักงานเขต	

๓.	โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชน	(สายตรวจตู้เขียว)

๔.	โครงการกลับบ้านปลอดภัย	ไปกับเทศกิจ

ส�านักเทศกิจ

ส�านักการจราจรและ

ขนส่ง	ส�านักการโยธา

และส�านักงานเขต

ส�านักการโยธา

ส�านักงานเขต

ส�านักเทศกิจ

ส�านักงานเขต

ส�านักเทศกิจ

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๕

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 



25ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

	 ๗.	บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 

(CCTV)	รวมอุปกรณ์การท�างานพร้อมเชื่อมโยง

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	 

เข้าศูนย์บริหารจัดการพื้นที่	๑

	 ๘.		บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 

(CCTV)	รวมอุปกรณ์การท�างานพร้อมเชื่อมโยง

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	 

เข้าศูนย์บริหารจัดการพื้นที่	๒

	 ๙.	บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 

(CCTV)	บริเวณโรงพยาบาลศูนย์บริการ

สาธารณสุขและสถานที่ราชการในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

	๑๐.	บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 

(CCTV)	พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ 

ไปที่	๑๑		ส�านักงานเขต

	๑๑.	บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 

(CCTV)	พร้อมอุปกรณ์การท�างานตามแนวเส้น

ทางยกระดับลอยฟ้า	ถนนบรมราชชนนี 

พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณ

	๑๒.	บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 

(CCTV)	ภายใน	๕๐	ส�านักงานเขต

	๑๓.	บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 

(CCTV)	ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

	๑๔.	บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 

(CCTV)	พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพบริเวณ

สวนสาธารณะ	ศูนย์เยาวชน	ศูนย์กีฬา	และ 

ห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

	๑๕.	บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 

(CCTV)	บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

	๑๖.	บ�ารุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	 

ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง	กรุงเทพตะวันออก	

และกรุงเทพเหนือ

๑๗.๔๕

๒๒.๙๐

๑๔.๙๐

๑๓.๓๗

๒.๐๗

๗.๗๐

๖.๘๘

๑๑.๑๐

๔๘.๘๐

๒๕.๐๐

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจรและ

ขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)



26 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าหมายที่	๑.๒.๒		เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด	ผู้เสพ	ผู้ติด	ทุกคนเข้าสู่ระบบการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

สถานการณ์และแนวโน้ม
	 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น	 จากข้อมูลของ
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร	 พบว่า	 กลุ่มผู้เสพและกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดระบุ
ภูมิล�าเนาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด	อายุของผู้เสพส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง	๑๕-๑๙	ปี	มากที่สุด	(ร้อยละ	๓๐)	
และพบอายตุ�า่ทีส่ดุ	๑๐	ปี	มชีมุชนในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานครทีย่งัคงเป็นแหล่งจ�าหน่ายและแพร่ระบาดยาเสพตดิ	จ�านวน	
๘๗๙	 ชุมชน	 โดยเป็นพื้นที่วิกฤติยาเสพติดแพร่ระบาดหนัก	 จ�านวน	 ๒๔๘	 ชุมชน	 และจากข้อมูลผู้เข้ารับการบ�าบัด 
ยาเสพติดของสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากระบบรายงาน	 ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	
(บสต.)	 พบว่า	 ส่วนใหญ่ใช้ยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน	 และมีแนวโน้มเข้ารับการรักษาน้อยลงจากปี	 ๒๕๕๗	 
ลดลงจ�านวน	๑,๘๓๐	คน	ผลการจ�าหน่าย*	พบว่า	ร้อยละ	๖๓.๖๗	ของผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาที่อยู่ครบตามโปรแกรม
ที่ก�าหนด	และร้อยละ	๓๖.๓๓	ของผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาที่อยู่ไม่ครบตามโปรแกรมที่ก�าหนด	จากข้อมูลดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่า	ยังมีผู้ใช้ยาเสพติดจ�านวนมากที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษา
	 กรุงเทพมหานครตระหนักว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส�าคัญเร่งด่วน	 และได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๒	โดยการบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและชุมชน	 ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบปัญหายาเสพติด 
ในเชิงพ้ืนที่มากท่ีสุด	 จึงได้ด�าเนินการจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	 ปัจจุบันมีจ�านวน	
๗,๘๐๔	คน	 และด�าเนินการจัดตั้งชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด	 จ�านวน	๒๕๐	 ชุมชน	 ตลอดจนมีการให้ความรู้และ 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน	 ชุมชน	 และสถานประกอบการ	 ซ่ึงจะมีการด�าเนินงานโครงการบ้านสีขาว	 
ปลอดยาเสพติด	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙-๒๕๖๐	ปีละ	 ๑๗๖	 ชุมชน	 และการด�าเนินงาน	๙	 ขั้นตอน	 สร้างชุมชนเข้มแข็ง 
เพือ่แก้ไขปัญหายาเสพตดิ	ตามแผนประชารัฐร่วมใจ	สร้างหมูบ้่านชมุชนมัน่คง	ปลอดภยัยาเสพติดในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	 
โดยมีเป้าหมายด�าเนินงานในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	จ�านวน	๔๙๙	ชุมชน	และปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�านวน	๒,๐๓๐	ชุมชน

หมายเหตุ	:	 *	การจ�าหน่ายผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา	มี	๒	ประเภท	คือ

	 ๑.	 การจ�าหน่ายผู้ผ่านการบ�าบัดแบบครบก�าหนด	(อยู่ครบตามโปรแกรมที่ก�าหนด)

	 ๒.	 การจ�าหน่ายผู้ผ่านการบ�าบัดแบบไม่ครบก�าหนด	(บ�าบัดไม่ครบตามโปรแกรม	เช่น	เสียชีวิต	ถูกจับกุม	บอกเลิกบ�าบัด	

ติดต่อไม่ได้	เป็นต้น)

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

จ�านวนชุมชนมีความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดได้รับการสนับสนุนและสามารถขับเคลื่อน 

งานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง	

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติดในชุมชนและ 

ในสถานศึกษามีการปฏิบัติงานอย่างน้อย	๑	ครั้ง/เดือน

๔๒๖	ชุมชน

ร้อยละ	๒๐

ร้อยละ	๖๐

ร้อยละ	๖๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่	๑.๒.๒.๑		 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด
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มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ	“ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด”

	 มาตรการที่	๒	 สนับสนุนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน

	 มาตรการที่	๓	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา

	 มาตรการที่	๔	 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในสถานประกอบการ

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	การติดตามการด�าเนินงานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย

และยาเสพติด	 	

๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๒-๓

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 
 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวัง

ภัยและยาเสพติด

๐.๕๐ ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑-๓

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ร้อยละของโรงเรียนที่ร่วมด�าเนินการ

ร้อยละของสถานประกอบการที่ร่วมด�าเนินการ

ร้อยละ	๘๐

ร้อยละ	๕๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่	๑.๒.๒.๒	 สร้างความภาคภมูใิจในตนเองและความเข้มแขง็ทางจติใจแก่เดก็	เยาวชน	และประชาชน 
ในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาทักษะชีวิตผ่านสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย	

	 มาตรการที่	๓	 ส่งเสริมการป้องกันยาเสพติดโดยกระบวนการทูบีนัมเบอร์วัน	

	 มาตรการที่	๔	 สนับสนุนกิจกรรมจังหวัดปลอดบุหรี่	

	 มาตรการที่	๕	 สนับสนุนกิจกรรม	ลด	ละ	เลิก	การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑.	โครงการคู่มือพัฒนานักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่

	๒.	โครงการเยาวชนสดใส	ไร้ควันบุหรี่

๐.๑๒

๐.๕๐

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑,	๔

มาตรการที่	๑,	๔
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โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๓.	โครงการผลิตสื่อบ้านปลอดบุหรี่เพื่อสนับสนุน 

การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่	 

ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑

	๔.	โครงการสถานประกอบการสดใสไร้ยาเสพติด

	๕.	โครงการรณรงค์	ลด	เลิก	การบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในช่วงวันส�าคัญต่าง	ๆ

๐.๔๕

๒.๕๐

-

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑,	๔

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๕

เป้าประสงค์ที่	๑.๒.๒.๓	 บ�าบัดรักษาฟื้นฟู	 ติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดให้สามารถกลับไปด�าเนินชีวิต 

ได้ตามปกติในสังคม

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ร้อยละการบ�าบัดร้อยละของผู้ที่เข้าโปรแกรมการบ�าบัดรักษา 

แบบครบก�าหนด

ร้อยละของผู้ผ่านการบ�าบัดรักษาตามโปรแกรมได้รับการติดตาม 

หลังการบ�าบัดตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

ร้อยละ	๖๕

ร้อยละ	๖๕

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนาการบริการด้านการบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่เข้าถึงง่าย	มีคุณภาพ	และประสิทธิภาพ

	 มาตรการท่ี	๒	 พัฒนากระบวนการในการติดตาม	 ดูแล	 ช่วยเหลือ	 และพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ให้กับผู้ผ่าน 

การบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ

	 มาตรการที	่๓	 พฒันากระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชน	ครอบครัว	และสังคม	ในการบ�าบดัฟ้ืนฟ	ูสมรรถภาพ

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	โครงการพัฒนาคลินิกบ�าบัดยาเสพติด	สู่การรับรองคุณภาพสถาน

พยาบาล	(HA)	ด้านยาเสพติด
ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

  

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพงานบริการคลินิกบ�าบัด 

ยาเสพติด	ส�านักอนามัย	

๒.	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงานบ�าบัด 

ในชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด

๐.๔๐

๐.๗๒

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑-๓



29ด้านที่ ๑
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	กิจกรรมการจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา	 

ยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑

๒.	กิจกรรมการจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา	 

ยาเสพติดเขต	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑

๓.	กิจกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่กรุงเทพมหานคร	และเขต	 

ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑-๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	โครงการสร้างศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร

- ส�านักอนามัย/ 

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

มาตรการที่	๓

เป้าประสงค์ที่	๑.๒.๒.๔	 เพิม่ประสทิธภิาพในการอ�านวยการ	ประสาน	และติดตามการด�าเนินงานป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ร้อยละของการมีแผนปฏิบัติการตามที่ก�าหนด

ร้อยละความส�าเร็จของการปฏิบัติงานได้ตามแผนที่ก�าหนด

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๑๐๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการท่ี	๑	 ศนูย์อ�านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรงุเทพมหานครมแีผนปฏบิติัการทีช่ดัเจน

และปฏิบัติงานได้ตามแผนตามที่ก�าหนด

	 มาตรการที	่๒	 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน	และปฏิบัติ

งานได้ตามแผนตามที่ก�าหนด

	 มาตรการที่	๓	 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร	



30 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มิติที่ ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่	๑.๓.๑	 ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 ปัจจุบันถงึแม้สถติกิารเกดิอบัุตเิหตจุราจรในเขตกรงุเทพมหานคร	ของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติรบัแจ้งเหตไุว้

จะมีแนวโน้มลดลงต่อเน่ือง	 แต่เม่ือพิจารณาจ�านวนการเกิดเหต	ุ จ�านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตยังมีอัตราที่สูง	 และเม่ือ

เทียบกับจังหวัดอื่น	ๆ 	พบว่ากรุงเทพมหานครมีสถิติอุบัติเหตุจราจรสูงเป็นอับดับต้น	ๆ 	ของประเทศไทย	โดยสาเหตุของ

การเกิดอุบัติเหตุจราจรส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนท่ียังขาดจิตส�านึกท่ีดีในการเคารพกฎหมายและ 

การรักษาวินัยจราจร	

	 ดังน้ัน	 เพื่อการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานครลดลงอย่างต่อเนื่อง	 จ�าเป็นที่ต้อง 

มีระบบที่สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ปัจจัย	สาเหตุในการที่จะแก้ไขปัญหาตามหลักวิชาการได้อย่างถูกต้อง	โดยทุก

ภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร	 และการใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	 

รวมทั้งสภาพถนนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหต	ุ อุปกรณ์เคร่ืองหมายจราจร	 สัญญาณไฟจราจร	 และอุปกรณ์ด้าน 

ความปลอดภัย	ถูกบดบัง	ช�ารุด	มีสิ่งรบกวนทางสายตา	ที่อาจยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	จึงท�าให้ผู้ขับขี่กล่าวอ้างและ

ไม่เคารพกฎจราจรดังกล่าว	 และกรุงเทพมหานครยังได้ด�าเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยจราจรเพื่อลดการกระท�า 

ผิดกฎจราจรและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน	 ตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน	

โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ผ่านการอบรมจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเพ่ือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอ�านวยความ

สะดวกการจราจร	ตามสถานทีต่่างๆ	ทีม่กีารจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะการอ�านวยความสะดวกจราจรบรเิวณหน้าโรงเรยีน

สังกัดกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	๔๓๘	แห่ง	ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรออกปฏิบัติหน้าที่วันละสองช่วงเวลาเช้า-เย็น	

เพือ่ให้การจราจรหน้าโรงเรยีนมคีวามปลอดภัยและคล่องตัว	โดยมกีารประเมนิผลการอ�านวยการจราจรด้วยการส�ารวจ

ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชน	 ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยการจราจรทางน�้า	 แต่ส�านักเทศกิจ 

ก็ได้ค�านึงภารกิจในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย	 จึงได้น�าเรือตรวจการณ์ออกปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของ 

กรมเจ้าท่าในการดูแลความปลอดภัย	และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม	๘	

ถึงสะพานพุทธ	บริเวณท่าเรือ	ท่าข้าม	สะพานรถข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	โป๊ะท่าเทียบเรือต่างๆ	ทุกวันท�าการวันละ	๒	ครั้ง

ช่วงเช้าและช่วงเย็น	ทั้งนี้	ข้อมูลจากกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา	ปรับปรุง	และบ�ารุงรักษาโครงสร้าง

พื้นฐานการสัญจรทางน�้าให้มีความปลอดภัย	 รายงานว่า	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือข้ามฟาก 

แม่น�้าเจ้าพระยารวมท้ังหมด	 ๓๑	 ท่า	 เฉลี่ยต่อวันประมาณ	๑๒๐,๐๐๐	 คน	 จ�านวนเที่ยวเรือเฉลี่ยประมาณ	 ๒,๕๐๐	 

เที่ยวต่อวัน	ซึ่งกรมเจ้าท่าก็ได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	



31ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่	๑.๓.๑.๑	 ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย	

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

ร้อยละความส�าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูล	เพื่อสนับสนุนการลดอุบัติเหตุ

จราจร

ร้อยละของจ�านวนป้ายหรือเครื่องหมายจราจรที่ได้รับการติดตั้ง	หรือ

ปรับปรุง

ร้อยละความส�าเร็จของการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร

ร้อยละของอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ได้รับการติดตั้งและบ�ารุงรักษา

จ�านวนอุบัติเหตุในพื้นที่ปฏิบัติการของเทศกิจอาสาจราจร		

จ�านวนครั้งในการออกปฏิบัติหน้าที่เทศกิจอาสาจราจร

จ�านวนครั้งในการออกตรวจความปลอดภัยทางน�้าของ

ร้อยละ	๘๐

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๗๐

ร้อยละ	๘๐

จัดเก็บข้อมูลปีฐาน

๒	ครั้ง/วัน

๒	ครั้ง/วัน

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 สร้างระบบวิเคราะห์และคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

	 มาตรการที่	๒	 ติดตั้งและปรับปรุงเครื่องหมาย

	 มาตรการที่	๓	 ติดตั้งและปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร

	 มาตรการที่	๔	 ติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์การจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัย

	 มาตรการที่	๕		 อ�านวยการจราจรโดยเทศกิจอาสาจราจร

	 มาตรการที่	๖	 ให้การสนับสนุนด้านความปลอดภัยการจราจรทางน�้า	

 

 
 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	โครงการเทศกิจอาสาจราจร	พาน้องข้ามถนน

  

๒.	โครงการป้องกันภัยทางน�้า

ส�านักเทศกิจ/

ส�านักงานเขต

ส�านักเทศกิจ

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๖

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	โครงการติดตั้งระบบวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนน 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	

๒.	ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร

๕๐.๐๐

๕๐.๐๐

ส�านักการจราจร

และขนส่ง

ส�านักการจราจร

และขนส่ง

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑



32 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนเหนือผิวจราจร

๒.		ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขนยื่นเหนือผิวจราจร

๓.	 ติดตั้งป้ายบังคับ	เตือน	แนะน�า

๔.		ติดตั้ง	ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก	 

ทางข้าม	สัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถ

สลับทิศทาง

๕.	 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนบริเวณทาง

ข้ามและบริเวณจุดอันตราย	ทางแยก	ทางโค้ง	 

จุดกลับรถ

๖.	 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือน	 

จุดอันตราย	แบบโซล่าเซล

๗.	ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย

๘.	 ก่อสร้างคันชะลอความเร็วและเส้นเครื่องหมาย

ชะลอความเร็วในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๔๕.๐๐

๑๕๐.๐๐

๑๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๕๐.๐๐

๓๐.๐๐

๕.๐๐

๑๒.๐๐

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)



33ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่	๑.๓.๑.๒	 ลดการกระท�าผิดกฎจราจร	

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

จ�านวนการกระท�าผิดกฎจราจรลดลง

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร	 

ไม่เกิน	๑๐	คน	ต่อประชากร	๑๐๐,๐๐๐	คน	

ร้อยละ	๙๕

๑๐	คน

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ติดตั้งระบบตรวจจับผู้กระท�าผิดกฎจราจรอิเล็กทรอนิกส์

	 มาตรการที่	๒	 จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและวินัยจราจร

 

 

โครงการยุทธศาสตร์

โครงการลงทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร

๒.	ศูนย์บริหารจัดการรถโรงเรียน

๑.	 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบใบสั่งออนไลน์ไร้สาย	

(E-Ticket	System)

๒.	 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับรถฝ่าฝืน

สัญญาณไฟจราจร	(Red	Light	Camera)

๐.๕๐

๕๐.๐๐

๑๔๕.๐๐

๒๘๐.๐๐

ส�านักการจราจร

และขนส่ง

ส�านักการจราจร

และขนส่ง

ส�านักการจราจร

และขนส่ง

ส�านักการจราจร

และขนส่ง

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑



34 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่	๑.๔.๑		กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ	

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะเป็นภัยในลักษณะท่ีมีความปัจจุบันทันด่วน	 (sudden	

on-set)	 ได้แก่	 อัคคีภัยและอุทกภัยอันเกิดจากการไม่สามารถระบายน�้าได้ทันในฤดูฝนและภัยอัน	 เกิดจากอันตราย 

ในลักษณะอื่นๆ	 อาทิ	 อุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล	 สัตว์ที่มีอันตรายและที่ไม่มีอันตรายแต่ถูกปล่อยปละละเลยและความ 

เสี่ยงภัยที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้า	 ๆ	 (slow	 on-set)	 แต่มีผลกระทบในวงกว้าง	 ได้แก่	 การกัดเซาะชายฝั่งและการทรุดตัว 

ของพืน้ดนิรวมทัง้ในระยะหลงัๆ	มคีวามไม่ปลอดภัยอนัเกดิจากสถานการณ์ทางการเมืองและการก่อการร้ายเกดิขึน้	ท�าให้

งานด้านสาธารณภยัขยายวงกว้างมากขึน้โดยเฉพาะเหตุการณ์มหาอทุกภยั	ท่ีเกดิข้ึนใน	พ.ศ.	๒๕๕๔	ท�าให้กรุงเทพมหานคร

จ�าเป็นท่ีจะต้องมุ่งเน้นการลดความเสีย่งภัยต่อการเกดิอทุกภยัเช่นนัน้ร่วมด้วย	ส�านกัการระบายน�า้เป็นหนึง่ในหน่วยงาน

หลกัส�าคญัในการลดความเสีย่งจากอทุกภัยและการกดัเซาะชายฝ่ังต้องปฏิบตังิานเตม็เวลาด้วยบคุลากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดั

และเคร่ืองมอือปุกรณ์ทีไ่ม่เพยีงพอและอยูใ่นสภาพทีไ่ม่สมบรูณ์	ในกรณท่ีีสาธารณภัยทวคีวามรนุแรงขึน้จนเป็นภยัพบัิติ

ก็ยังไม่สามารถที่จะเตรียมพร้อมและรับมือสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

	 ดังนั้น	 เป้าหมายมหานครปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียตลอดจนสร้างความสามารถในการ

รบัมอืและฟ้ืนคนืได้ดยีิง่กว่าเดมินัน้	กรงุเทพมหานครยงัคงต้องการการบริหารจัดการและการพัฒนาในทศิทางทีถ่กูต้อง

เหมาะสมทัง้ในเชงิโครงสร้าง	(Structural	Solution)	และทีไ่ม่ใช่โครงสร้าง	(Non-structural	Solution)	ซึง่หมายความ

ถงึการทีเ่มอืงต้องมยีทุธศาสตร์	แผนงานและงบประมาณทีจั่ดสรรให้กบังานทางด้านการจัดการสาธารณภยัอย่างจรงิจงั

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

ความสามารถรองรับปริมาณน�้าหลากและน�้าหนุนที่ความสูง	+๓.๐	ม.รทก.	

ความสามารถระบายน�้าท่วมขังในถนนสายหลัก	กรณีฝนตก	๑๐๐	มม.	 

ต่อชั่วโมง

ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน�้าได้ดี

จ�านวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล�้าและปักแนวเขต 

ล�าคลองสาธารณะ

จ�านวนระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน�้า

ร้อยละ	๙๐	 

ของพื้นที่

๒๑๐	นาที

๓๒	กม.

๒	คลอง

๑	ระบบ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่	๑.๔.๑.๑	 กรุงเทพมหานครมคีวามพร้อมในการรบัมือกบัอทุกภยัท้ังจากน�า้ฝน	น�า้หนนุ	และน�า้หลาก	
เสรมิสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบคุลากรและเครือ่งมอื	 ในการจดัการสาธารณภยั
โดยเฉพาะอุทกภัย
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มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการท่ี	๑		 เพิม่ความสามารถในการรองรบัปรมิาณน�า้หลากและน�า้หนนุได้ดขีึน้	ทีค่วามสงู	+๓.๐	ม.รทก.

	 มาตรการที่	๒		 เพิ่มความสามารถในการระบายน�้าท่วมขังในถนนสายหลัก	กรณีฝนตก	๑๐๐	มม.	ต่อชั่วโมง

		 มาตรการที่	๓		 ฟื้นฟูคลองเพื่อรองรับและระบายน�้า

		 มาตรการที่	๔		 จัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล�้าคลองหลัก	และปักแนวเขตล�าคลองสาธารณะ

		 มาตรการที่	๕		 จัดท�าแผนที่ความเสี่ยงน�้าท่วมและดัชนีความเสี่ยงในพื้นที่เขตจุดวิกฤติ

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าจากบึงหนองบอน 

ลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา

๒.	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น�้า

เจ้าพระยา

๓.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าคลอง	ทวีวัฒนา	

บริเวณคอขวดและจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง

๔.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	และประตูระบายน�้าคลอง

ลาดพร้าว	คลองบางบัว	คลองถนน	คลองสอง	และ 

คลองบางซื่อ	จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระราม

เก้า-รามค�าแหง	ไปทางประตูระบายน�้าคลองสองสายใต้

๒,๐๓๖.๐๐

๒๕.๒๐

๒๓๐.๐๐

๔๖๙.๙๙*

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓

 
 

 
 
 

 
 

 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย

๑.	การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน�้าและเครื่องผลักดันน�้า	 

ตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจ�าปี

๒.	การสนับสนุนเครื่องสูบน�้าแก่ส�านักงานเขต

๓.		การซ่อมและบ�ารุงรักษาเครื่องสูบน�้า	เครื่องผลักดันน�้า	 

และเครื่องจักรกล	

๔.		จัดซื้อเครื่องสูบน�้าไฟฟ้าทดแทนการยุบสภาพและจ�าหน่าย

๕.	จัดซื้อเครื่องสูบน�้าเครื่องยนต์ทดแทนการยุบสภาพ	 

และจ�าหน่าย	

๖.	การพัฒนาท�าความสะอาดคูคลอง

๗.	การส�ารวจคูคลองและส�ารวจครัวเรือนที่รุกล�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักงานเขต

ส�านักการระบายน�้า/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

*หมายเหตุ	:		เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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๕.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	พร้อมทางเดินริมคลอง

แสนแสบบริเวณประตูระบายน�้า	หนองจอกถึงสุดเขต	

กทม.	และคลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึง

บริเวณคลองหลวงแพ่ง	

*หมายเหตุ	:		เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

๑๖๑.๗๘* ส�านักการระบายน�้า มาตรการที่	๓
 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

 

 

 

 

 

 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	 ๑.	 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน	ค.ส.ล.	และป้องกัน 

การกัดเซาะคลองพระโขนง	ช่วงจากสถานีสูบน�้า

พระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเก่า

	 ๒.	 โครงการก่อสร้างประตูระบายน�้าคลองสองสายใต้

	 ๓.		โครงการก่อสร้างประตูระบายน�้าเรือสัญจร 

คลองแสนแสบ	ตอนคลองบางชัน

	 ๔.		โครงการก่อสร้างระบบระบายน�้าล�ารางสาธารณะ 

และถนนเวฬุวนาราม

	๕.		โครงการปรับปรุงระบบระบายน�้าด้านใต้คลอง

ภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย	(ก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	 

คลองพระยาราชมนตรี	ตอนที่	๑)

	 ๖.		โครงการปรับปรุงระบบระบายน�้าด้านใต้ 

คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย	(ก่อสร้าง 

สถานีสูบน�้าและเขื่อน	ค.ส.ล.	คลองระหาญ)

	 ๗.		โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน�้าท่วมริมแม่น�้า

เจ้าพระยา	บริเวณซอยราษฎร์บูรณะ	๓

	๘.		โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน�้าท่วมริมแม่น�้า

เจ้าพระยา	ช่วงบริเวณร้านอาหารครัวระฆังทอง 

ถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

	 ๙.		โครงการปรับปรุงระบบระบายน�้าด้านใต้คลอง

ภาษีเจริญ	ช่วงคลองบางบอนถึงคลองหนองใหญ่	

(ก่อสร้างเขือ่น	ค.ส.ล.	คลองพระยาราชมนตรีตอนท่ี	๒)

๑๐.	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง 

และคันป้องกันน�้าท่วมตามโครงการแก้มลิง 

คลองมหาชัย-คลองสนามชัย

๘๔.๘๘

๑๖๘.๒๐

๑๕๑.๗๐

๒๖.๙๕

๖๒.๗๒

๑๙๑.๑๕

๗๗.๒๐

๕๐.๔๐

๕๔.๐๐

๑๐๐.๐๐

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

 

ส�านักการระบายน�้า

 

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่		๑

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)
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โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑๑.	โครงการก่อสร้างประตูระบายน�้าและสถานีสูบน�้า

ป้องกันน�้าเสียแผ่กระจายเข้าพื้นที่การเกษตร

บางขุนเทียน

๑๒.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	คลองบางนา	 

จากถนนทางรถไฟสายเก่าถึงบริเวณคลองเคล็ด

๑๓.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	คูนายกิมสาย	๒	 

จากคลองเปรมประชากรถึงจุดที่ก�าหนดให้

๑๔.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	(สมอยึดหลัง)	 

คลองประเวศบุรีรมย์	จากบริเวณคลองจระเข้ขบถึง

บริเวณประตูระบายน�้าประเวศตอนคลองลาดกระบัง

๑๕.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	คลองบางเขน	 

จากบริเวณถนนพิบูลสงครามถึงบริเวณคลองบางบัว

๑๖.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	คลองสามวา	จาก 

บริเวณคลองหกวาสายล่างถึงบริเวณคลองแสนแสบ

๑๗.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	คลองลาดบัวขาวและ

คลองทับช้างบนจากบริเวณคลองแสนแสบถึงบริเวณ

คลองประเวศบุรีรมย์

๑๘.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	และสถานีสูบน�้า 

คลองหมื่นแช่มและคลองรางขี้เหล็ก	จากบริเวณ 

คลองภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางบอน

๑๙.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	พร้อมทางเดิน 

คลองแสนแสบจากบริเวณถนนกาญจนาภิเษก 

ถึงบริเวณประตูระบายน�้ามีนบุรี

๒๐.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	คลองมหาศร											

จากบริเวณคลองบางไผ่	ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ

๒๑.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	คลองบางไผ่												

จากบริเวณคลองพระยาราชมนตรีถึงบริเวณ 

สุดเขต	กทม.

๒๒.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	พร้อมทางเดิน 

คลองภาษีเจริญจากบริเวณถนนราชพฤกษ์ถึงสุดเขต

กรุงเทพมหานคร

๒๓.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	พร้อมระบบรวบรวม 

น�้าเสียคลองแสนแสบจากบริเวณประตูระบายน�้า 

มีนบุรีถึงบริเวณประตูระบายน�้าหนองจอก

๓๒.๐๐

๘๐.๐๐

๓๘.๕๑

๖๔.๐๐

๘๔.๐๐

๑๓๓.๐๐

๑๐๓.๐๐

๒๘๐.๐๐

๑๙๗.๘๒

๗๕.๐๐

๑๐๓.๐๐

๔๐๑.๖๐

๑๗๔.๐๐*

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)



38 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๒๔.	โครงการเดินระบบบ�ารงุรกัษาและบรหิารจัดการอโุมงค์

ระบายน�า้บึงมกักะสนัลงสูแ่ม่น�า้เจ้าพระยา	(ระยะที	่๒)

๒๕.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องสูบน�้า 

ที่สถานีสูบน�้าพระโขนง

๒๖.		โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน�้า 

คลองจิก

๒๗.		โครงการปรับปรุงสถานีสูบน�้าหลักสี่	 

(ถนนวิภาวดีรังสิต	ฝั่งขาเข้า)

๒๘.	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน�้า 

หน้า	สน.หัวหมาก

๒๙.	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน�้า 

คลองบางนางจีน

๓๐.	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน�้า 

คลองบ้านหลาย	

๓๑.	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน�้า 

คลองตาอูฐ

๓๒.	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสูบน�้า

หมายเลข	๒	และ	๓	ที่สถานีสูบน�้าพระราม	๔

๓๓.	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน�้า

ทะเลหนุนสถานีสูบน�้าคลองสนามชัย

๓๔.	งานก่อสร้างระบบระบายน�้าเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วม

ถนนจันทร์

๓๕.	งานปรับปรุงบ่อสูบน�้าคลองหลอด	กม.	๒	 

ตอนถนนบางนา-ตราด

๓๖.		งานก่อสร้างระบบระบายน�้าเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วม

ถนนสุวินทวงศ์

๓๗.	โครงการจัดท�าระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการน�้า

๓๘.	ขุดลอกคลองแพรเขียว	จากซอยลาดปลาเค้า	๗๒	 

ถึงคลองล�าไผ่

๓๙.	ขุดลอกคลองจรเข้บัว	จากคลองบัวถึงคลองหกขุด

๔๐.	ขุดลอกคลองล�าบุรี	จากคลองหนองกง 

ถึงคลองจรเข้บัว

๙๐.๕๕

๔๘.๐๐

๔๐.๐๐

๑๕.๐๐

๑๖.๐๐

๑๘.๐๐

๑๖.๐๐

๒๗.๘๐

๖๓.๖๐

๒๕๗.๐๐

๖.๖๐*

๔๘.๙๐

๒๔.๐๐*

๕๐.๐๐

๒.๑๐

๒.๗๔

๒.๖๔

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักงานเขต

บางเขน

ส�านักงานเขต

บางเขน

ส�านักงานเขต

บางเขน

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่		๑

มาตรการที่		๑

มาตรการที่		๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)



39ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

๔๑.	ขุดลอกคลองหนองจอก	จากคลองล�าผักชี	 

ถึงแยกคลองหนองตะแคง

๔๒.	ขุดลอกคลองล�าผักชี	จากคลองถนน 

ถึงวัดราษฎร์นิยมธรรม

๔๓.	ขุดลอกคลองชวดบางจาก	

	 (คลองชวดใหญ่ถึงสุดระยะที่ก�าหนด)

๔๔.	ขุดลอกล�ารางชวดตาเชียง	(คลองชวดใหญ่ 

ถึงสุดระยะที่ก�าหนด)

๔๕.	งานจ้างเหมาล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�้า 

ในพื้นที่เขตห้วยขวาง

*	หมายถึง:-		เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

๓.๙๔

๓.๖๑

๑.๘๑

๐.๗๒

๔.๖๘

ส�านักงานเขต

บางเขน

ส�านักงานเขต

บางเขน

ส�านักงานเขต

ห้วยขวาง

ส�านักงานเขต

ห้วยขวาง

ส�านักงานเขต

ห้วยขวาง	

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ที่	๑.๔.๑.๒		ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น	(ความหนาแน่น	๕๐	ม.)๑ 

(๒๕๕๙	EIA	ผ่านการพิจารณาของ	สผ.๒

๒๕๖๐	ได้รับงบประมาณสร้างเขื่อน

๒๕๖๐	-	๒๕๖๒	สร้างเขื่อน

๒๕๖๓	ตะกอนเริ่มการสะสม)	

สร้าง	T-Groins	แนวคันหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	

รอการสร้างเขื่อน	

T-groins	(๓	ปี)

๒	กม.

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		ปลูกป่าชายเลนกันชนที่มีความอุดมสมบูรณ์

	 มาตรการที่	๒		สนับสนุนรณรงค์ให้มีการปลูกไม้ป่าชายเลน

	 มาตรการที่	๓		สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งถาวร

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครปลูกป่าดูแลรักษาพื้นที่ป่าชายเลน	 

ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน	 	

	 ๑ รายงานฉบบัสมบรูณ์	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลบางขนุเทยีน.	กรงุเทพมหานคร.	กรกฎาคม	๒๕๕๐
	 ๒	ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(สผ.).

สนข.บางขุนเทียน มาตรการที่	๑-๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)



40 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 
โครงการลงทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการก่อสร้างทีกรอยน์	(T-Groind)	ป้องกันแก้ไข

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

๓๐๐.๐๐ สนน. มาตรการที่	๓

เป้าประสงค์ที่	๑.๔.๑.๓	 เสรมิสร้างศกัยภาพและความสามารถด้านบคุลากรและเครือ่งมอืในการจดัการ	สาธารณภยั	
โดยเฉพาะอัคคีภัย

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย

กรุงเทพมหานคร

จ�านวนครั้งของการด�าเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทา	

สาธารณภัย	ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละความส�าเร็จของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัย	 

ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

ร้อยละความส�าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทั้งด้านบุคลากร	 

อุปกรณ์	เครื่องมือ	ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย

ร้อยละความส�าเร็จของการจัดตั้งคลังข้อมูลด้านสาธารณภัย 

ของกรุงเทพมหานครให้สามารถเชื่อมโยง	แลกเปลี่ยนข้อมูล 

ระหว่างหน่วยงานได้	

ร้อยละ	๒๐

๔๒	ครั้ง

ร้อยละ	๘๐

ร้อยละ	๘๐

ร้อยละ	๒๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 ฝึกภาคสนามร่วมกับหน่วยงานในประเทศ	ภายใต้อ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร	 

หน่วยงานอื่น	ๆ	ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

	 มาตรการที่	๒		 สร้างฐานข้อมูลความปลอดภัยเพื่อการเข้าปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและวิเคราะห์ 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากสาธารณภัย

	 มาตรการที่	๓		 ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงสาธารณภัย	(โดยเฉพาะอัคคีภัย)	ของกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๔		 สร้างคลังทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย	โดยอาศัยตัวชี้วัดระดับความเสี่ยงสาธารณภัย

	 มาตรการที่	๕		 พัฒนางานวิจัยต่อยอดเพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพในการลดความเสี่ยงอัคคีภัย	 

และให้มีทรัพยากรที่สามารถปฏิบัติการ

	 มาตรการที่	๖		 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)



41ด้านที่ ๑
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการหลักสูตรการป้องกัน	และบรรเทาสาธารณภัย

ขั้นพื้นฐาน

๒.	 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย

	 กรุงเทพมหานคร

๓.	 โครงการฝึกซ้อมตามแผนป้องกัน	และบรรเทา

สาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓๐.๐๐

๒.๐๐

๐.๕๐

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

 

 

 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	กิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสียหายจากอัคคีภัย 

ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

๒.	กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย

๓.	กิจกรรมการจัดตั้งคลังข้อมูลด้านสาธารณภัยของ 

กรุงเทพมหานคร

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย	

และส�านักงานเขต

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 
โครงการลงทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและ 

กู้ภัยกรุงเทพมหานคร

๑,๗๐๐.๐๐ ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

มาตรการที่	๖

เป้าประสงค์ที่	๑.๔.๑.๔		ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน	

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

ร้อยละความส�าเร็จของการสร้างพลังเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัคร

ชุมชน	เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น

การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ

ของสถานีดับเพลิง

การร่วมตรวจสอบอาคาร	สถานประกอบการต่าง	ๆ	 

เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย	

ร้อยละความส�าเร็จของการประชาสัมพันธ์	สร้างความตระหนักรู้ 

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียนและประชาชน

ร้อยละความส�าเร็จของการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

ให้แก่หน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนในชุมชน

ร้อยละ	๘๐

๒๐	ชุมชน

๑	ครั้ง/๑	เขต

ร้อยละ	๒๐

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะการดับเพลิง 

และกู้ภัย	

๒.	 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยให้กับชุมชน

๓.	 โครงการสร้างความตระหนักในการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียน

๐.๓๓

๐.๓๒

๐.๔๐

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

และส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

 
 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	กิจกรรมการจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชน	

๒.	กิจกรรมการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพ	หนีไฟให้แก่ 

หน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และประชาชนในชุมชน

๓.	กิจกรรมการร่วมตรวจสอบอาคารสถานประกอบการต่าง	ๆ	 

เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

และส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 ฝึกอาสาสมัครชุมชนในการเผชิญอัคคีภัย

	 มาตรการที่	๒		 ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสาธารณภัยเขตเมืองให้กับชุมชนในพื้นที่ต่าง	ๆ

	 มาตรการที่	๓		 ร่วมตรวจสอบความปลอดภัยและความเสี่ยงในพื้นที่เขต
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและ 

ปัญหาเฉพาะหน้า		

๒.	โครงการช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภค 

แก่ผู้ประสบสาธารณภัย

๘.๐๐

๖.๐๐

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนหลังเกิดเหตุสาธารณภัย

เป้าประสงค์ที่	๑.๔.๑.๕		ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการสงเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ความส�าเร็จของการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ร้อยละ	๑๐๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก
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มิติที่ ๑.๕ ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง

เป้าหมายที่	๑.๕.๑		กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ	ปลอดจากอุบัติภัยจาก

สิ่งปลูกสร้าง	และมีโครงสร้างที่มั่นคงปลอดภัย

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 เป้าหมายมหานครปลอดภัยจากสิ่งก่อสร้างที่ต้องมีความปลอดภัยนั้นเป็นเป้าหมายเพ่ือลดความเสี่ยง 

และความสูญเสียตลอดจนสร้างความสามารถในการรับมือและฟื้นคืนได้ดียิ่งกว่าเดิมทั้งในเชิงโครงสร้าง	 (Structural	

Solution)	อนัได้แก่	การบรหิารจดัการให้ครอบคลมุการสร้างความปลอดภยัในการใช้อาคาร	สิง่ปลกูสร้างและโครงสร้าง

พื้นฐานต่างๆ	 ด้วย	 กรุงเทพมหานครยังคงต้องการการบริหารจัดการและการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมและ 

ทีไ่ม่ใช่โครงสร้าง	(Non-structural	Solution)	ซึง่นัน่หมายความถงึการทีเ่มอืงต้องมยีทุธศาสตร์แผนงานและงบประมาณ

ที่จัดสรรให้กับงานทางด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย	ในทุกๆ	มิติอย่างจริงจัง

	 เพื่อให้การบริหารราชการและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลและสามารถที่จะดูแลให้โครงสร้างเหล่านี้ให้มีความมั่นคงและปลอดภัยส�าหรับการด�ารงชีวิตและการ

ด�าเนินกิจกรรมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร	ทั้งนี้	สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนั้นเกิดมาจากเงื่อนไข

ของความเป็นเมือง	 ได้แก่	 ความหนาแน่นของอาคารส่ิงปลูกสร้างความชุกของกิจกรรมและการใช้สอยพื้นที่ตลอดจน

ความประมาทของประชาชนและการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆประจ�าวนัในพืน้ทีเ่มอืงและเนือ่งจากการด�าเนนิการทีผ่่านมา

ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 แต่ยังไม่มีแผนปฏิบัติการที่มีความครอบคลุม

ปัญหาไม่มคีวามเข้าใจอย่างถ่องแท้	ในระบบปฏบิตักิารการประเมินความเสีย่งความปลอดภยัและการก�าหนดมาตรฐาน

ของอาคารสิง่ปลกูสร้างและโครงสร้างพืน้ฐานอย่างต่อเนือ่งตลอดจนความเข้าใจต่อพันธกจิของหน่วยงานต่างๆ	ทีมี่ส่วน

สนับสนุนด้านความปลอดภัยที่เป็นโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างอาทิ	 การพัฒนาแผนรองรับสถานการณ์จากความเสีย

หายและอุบัติภัยจากโครงสร้างพื้นฐาน	 ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานรวมถึงต้องให้ความส�าคัญในมิติ

ด้านโครงสร้างท่ีเป็นไปได้และมิติด้านการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงอาคารและสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

อีกด้วย

	 โครงการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร/ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และสิ่งก่อสร้างอื่น	ๆ	เนื่องจากมีการเปลี่ยน

กรรมสิทธิ์เจ้าของป้ายท�าให้ต้องมีการออกค�าสั่งด�าเนินคดีทางแพ่งกับเจ้าของป้ายรายใหม่	 การรื้อถอนป้ายที่ฝ่าฝืน

กฎหมายล่าช้าและเนื่องจากโครงการที่เกี่ยวกับส่งเสริมให้หน่วยงานด�าเนินการพัฒนาแผนการตรวจสอบ/ปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานและด�าเนินการซ่อมแซมตามแผนซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องเป็นการจัดซื้อเครื่องจักรหรือจัดหารถหรือ

หน่วยซ่อมบ�ารงุหน่วยงานจงึต้องจดัซือ้เครือ่งจกัรทีม่ลีกัษณะพเิศษเฉพาะไม่มใีช้ทัว่ไป	จงึต้องใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูล

ให้ได้หลากหลายเพือ่ก�าหนดคณุลกัษณะเฉพาะให้เปิดกว้างทีส่ดุด้วยเหตุนีจ้งึอาจท�าให้เกดิความล่าช้าในการด�าเนนิการ

ในส่วนของโครงการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงถนนตรอกซอยปัญหาส่วนใหญ่ที่หน่วยงานพบคือ	 แนวก่อสร้างติดอุปสรรค

เช่นมีแนวเสาไฟฟ้ากีดขวางบริเวณซึ่งหน่วยงานสาธารณูปโภคจ�าเป็นต้องท�าการร้ือย้ายหรือการมีแนวเขตสาธารณะ 

ที่ไม่ชัดเจนปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ท�าให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนินการ
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เป้าประสงค์ที่	๑.๕.๑.๑	 ลดจ�านวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละความส�าเร็จของการจัดท�าแผนที่แสดงต�าแหน่งอาคารเพื่อน�ามาใช้	

ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร

ร้อยละ	๒๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ตรวจสอบและด�าเนินการกับอาคารที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง

	 มาตรการที่	๒	 ตรวจอาคารที่มีการยื่นขอตรวจอาคาร	๑	ครั้งต่อปีทุกปี

	 มาตรการที่	๓	 เสริมสร้างให้อาคารสิ่งปลูกสร้าง	และจุดเสี่ยงมีความเสี่ยงลดลง	 

และได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติลดลง

	 มาตรการที่	๔	 จัดท�าฐานข้อมูลอาคาร	๙	ประเภทที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงอาคาร 

ที่ได้รับการตรวจสอบ

	 มาตรการที่	๕	 จัดท�าระบบข้อมูลระบุอาคารที่ไม่ได้ถูกกฎหมายตรวจสอบและเข้าประเมินความเสี่ยงได้

 
 

 
 

 

 
 

 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมจัดเก็บฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย	๙	ประเภท 

ประเภทที่ผ่านการรับรองตาม	พ.ร.บ.	ควบคุมอาคาร	 	

๒.	 กิจกรรมการยื่นตรวจสอบเอกสารการขอรับใบรับรองการตรวจ

สอบอาคาร	(แบบ	ร.๑)

๓.	 กิจกรรมการพิจารณาการขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร	

(แบบ	ร.๑)

๔.		กิจกรรมจัดระเบียบควบคุมการก่อสร้างอาคาร	(รายใหม่)

๕.		กิจกรรมขอความร่วมมือตรวจสอบและเสริมความมั่นคงแข็งแรง

ของผนังกันตกรถยนต์	

๖.		กิจกรรมจัดเก็บฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัยนอกเหนืออาคาร	 

๙	ประเภท

๗.		กิจกรรมตรวจเยี่ยมการตรวจสอบระบบความปลอดภัยอาคาร

๘.		กิจกรรมการตรวจสอบระบบความปลอดภัยอาคาร

๙.		กิจกรรมตรวจสอบอาคาร/ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และ 

สิ่งก่อสร้างอื่นๆ

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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เป้าประสงค์ที่	๑.๕.๑.๒	 ลดจ�านวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละความส�าเร็จของการจัดท�าแผนที่ที่จัดท�าเสร็จและน�ามาใช้ในการ

วางแผนลดความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้โครงสร้างพื้นฐาน	

และการสร้างใหม่

ร้อยละ	๒๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จัดท�าฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานพร้อมผลการประเมินความเสี่ยง

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากความเสียหายและอุบัติภัยจากโครงสร้างพื้นฐาน

 
 

 

 

 

 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 โครงการจ้างที่ปรึกษาส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพถนน 

และสะพานของกรุงเทพมหานคร	ในพื้นที่	ศูนย์ก่อสร้างและ 

บูรณะถนน	๑	-	๖

๒.	 โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการดูแลระบบบริหารงานบ�ารุง

รักษาทางและสะพานของกรุงเทพมหานคร

๓.		การจัดท�าแผนการซ่อมบ�ารุงรักษาถนนและสะพาน	ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของส�านักการโยธา

๔.		การติดตามและสรุปจ�านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ

การซ่อมแซม/บ�ารุงรักษา

๕.		โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดท�าระบบการบริหารงานบ�ารุง

รักษาทางและสะพานของกรุงเทพมหานคร

๖.		งานบ�ารุงรักษาผิวจราจรของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน	๑	-	๖	

และกลุ่มงานบูรณะสะพานและทางโครงสร้างพิเศษ

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่	๑.๖.๑	 คนกรุงเทพฯ	มสีขุภาวะทางกายและจติ	มพีฤตกิรรมสขุภาพทีด่	ีไม่มีภาวะเจบ็ป่วยจากโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง	และโรคจากการประกอบอาชีพ

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 ๑.	 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

	 	 แนวโน้มของโรคของชาวกรุงเทพมหานครเป็น	 “โรคคนเมือง”	 สูงขึ้น	 อันมีสาเหตุเนื่องมาจากวิถีชีวิต 

ของคนเมืองต้องใช้ชีวิตที่แข่งขันกับเวลา	เผชิญกับมลภาวะอยู่ทุกวัน	มีค่าใช้จ่ายที่สูง	กินอาหารที่ไม่เหมาะสม	ขาดการ

ออกก�าลังกาย	 เป็นต้น	ส่งผลให้คนเมืองเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 ได้แก่	 โรคอ้วน	 เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	 โรคหัวใจ	 

โรคหลอดเลือดสมอง	และปัญหาด้านสุขภาพจิต	เช่น	ภาวะซึมเศร้า	เป็นต้น

		 	 ผลจากการส�ารวจสภาวะสุขภาพประชาชนในชุมชน	 (ชุมชนแออัด	 หมู่บ้าน/ตึกแถว)	 ด้วยแบบส�ารวจ

ครอบครวั	เพือ่จ�าแนกกลุม่ปกต	ิเสีย่ง	ป่วย	พฤตกิรรมเสีย่ง	ปัญหาสิง่แวดล้อม	ปัญหาเศรษฐกจิ	โดยศนูย์บรกิารสาธารณสขุ	

ส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	ปี	๒๕๕๖	พบว่า	คนกรุงเทพฯ	มีภาวะเสี่ยง	๕๒,๒๙๕	คน	คิดเป็น	ร้อยละ	๒๖.๖๕	ตรวจ

พบโรคประจ�าตัว	๕๒,๔๕๒	คน	คิดเป็นร้อยละ	๒๖.๗๓	และมีสุขภาพปกติเพียง	๙๑,๔๕๙	คน	คิดเป็น	ร้อยละ	๔๖.๖๒

	 ผลการตรวจโรคประจ�าตัวพบว่า	 โรคที่คนกรุงเทพฯ	 เป็นมากที่สุด	 คือ	 โรคความดันโลหิตสูง	 จ�านวน	 

๒๘,๙๗๘	 คน	 ร้อยละ	 ๕๕.๒๕	 รองลงมา	 คือ	 โรคเบาหวาน	 จ�านวน	 ๑๔,๙๐๙	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๒๘.๔๒	 และ 

น้อยสุด	คือ	โรคหืด	(Asthma)	จ�านวน	๑,๒๘๘	คน	คิดเป็นร้อยละ	๒.๔๖

		 	 คนกรุงเทพฯ	 ส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักในเร่ืองการดูแลสุขภาพเท่าที่ควร	 มีพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ	 

ผลจากการส�ารวจพฤตกิรรมสขุภาพพบว่า	ร้อยละ	๓๒.๙๖	ของคนกรงุเทพฯ	ไม่ออกก�าลงักาย	ร้อยละ	๑๗	มีดชันมีวลกาย 

(BMI)	 มากหรือน้อยกว่ามาตรฐาน	 และเกินกว่าร้อยละ	๑๐	 สูบบุหรี่	 ดื่มแอลกอฮอล์	 ไม่ตรวจสุขภาพ	บริโภคอาหาร 

ไม่ถูกต้อง	และเครียด	ตามล�าดับ

		 	 โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชที่เป็นปัญหาสุขภาพจิตที่ส�าคัญ	 เนื่องจากเป็นความเจ็บป่วยทางจิต	 

ที่มีความรุนแรง	 ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดความสูญเสีย	 กล่าวคือเป็นโรคท่ีสามารถน�าไปสู่การท�าร้ายตนเอง

และฆ่าตวัตาย	ความชกุของโรคซมึเศร้าจะเพิม่ตามอายทุีเ่พิม่ขึน้และพบในเพศหญงิมากกว่าเพศชาย	จากการส�ารวจพบ

อัตราความชุกระดับประเทศ	 ร้อยละ	 ๒.๗	 ส�าหรับพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครพบอัตราความชุก	 ร้อยละ	 ๕	 เนื่องจาก

กรุงเทพมหานครเป็นสังคมเมืองที่มีความเจริญอย่างต่อเนื่อง	วิถีชีวิตของประชาชน	มีความเร่งรีบและแข่งขัน	ทั้งยังต้อง

เผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	ประชาชนจึงต้องมีการปรับตัวการใช้ชีวิตในสังคมเมืองมีความเสี่ยงต่อการ

เกิดปัญหาสุขภาพ	 เกิดความวิตกกังวลและมีความเครียดน�าไปสู่โรคซึมเศร้าได้	 หากไม่ได้รับดูแลช่วยเหลือมีแนวโน้ม 

ฆ่าตวัตายได้ในทีส่ดุ		โรคมะเรง็	สถานการณ์มะเร็งของประเทศไทย	พบว่าในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานครมจี�านวนผูป่้วยมะเรง็

รายใหม่สูงเป็นอันดับ	๑	ของประเทศ	เมื่อเปรียบเทียบกับทุกภาค	โดยมะเร็งชนิดที่พบมากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	คือ	

มะเร็งเต้านม	 มะเร็งปอด	 มะเร็งล�าไส้ใหญ่	 และมะเร็งปากมดลูก	 ตามล�าดับ	 เมื่อแยกเฉพาะส่วนของมะเร็งสตรีพบว่า	

ชนิดที่พบผู้ป่วยรายใหม่มากท่ีสุด	 คือ	 มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก	 ตามล�าดับ	 ซึ่งยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

ของสตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สูงที่สุด	และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี

	 เน่ืองจากสาเหตุของมะเร็งเต้านมนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด	 เพราะมีหลายปัจจัยประกอบกัน	 ดังนั้น	 การป้องกัน 

ที่ดีที่สุด	 คือการค้นพบความผิดปกติในระยะเริ่มแรก	 ซึ่งต้องอาศัยการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจ�าทุกเดือน	 
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ในสตรีอายุตั้งแต่	๒๐	ปีขึ้นไป	การได้รับการตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางสาธารณสุข	(แพทย์	พยาบาล	หรือเจ้าหน้าที่

อนามัย)	และการตรวจแมมโมกราฟี	ที่ควรท�าเป็นพื้นฐานเมื่ออายุ	๓๕	ปี,	อายุ	๔๐	ปีขึ้นไป	ควรตรวจทุก	๑-๒	ปี

	 ส�านักอนามัยมีการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกที่ศูนย์บริการสาธารณสุข	 

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	ถึงปัจจุบัน	ซึ่งยังไม่ครอบคลุม	มีการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็ง	ปากมดลูก	ในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 ๒๕๕๘	คิดเป็นร้อยละ	๗๐	 และ	๕๐	 ของสตรีผู้มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข	 ตามล�าดับ	 และคิดเป็น 

ร้อยละ	๐.๗๙	และ	๐.๙๕	ของสตรีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๑.๑	 คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดัน 
โลหิตสูง

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ประชาชนอายุ	๒๑	ปีขึ้นไป	ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและ 

โรคความดันโลหิตสูง	

อัตราการตายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน	(ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะ

แทรกซ้อน	Ischemic	Heart,	DKD,	Stroke)	ที่เข้ารับการรักษา 

ในโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์	

อัตราการตายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง	(ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

ที่เสียชีวิตด้วย	Intracercbral	Hemorrage	หรือ	Hemorrhagic	Stroke)	

๑๗๐,๐๐๐	ราย

<	ร้อยละ	๕

<	ร้อยละ	๓.๓

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 เพิ่มจ�านวนการตรวจคัดกรองโดยจัดบริการทั้งเชิงรับ	และเชิงรุก

	 มาตรการที่	๒		 กลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังติดตามและให้ค�าแนะน�าตามก�าหนด	

	 มาตรการที่	๓		 กลุ่มปกติได้รับค�าแนะน�าสร้างสุขภาพตามหลัก	๓	อ.	๒	ส.

 

 
 

 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมหน่วยงานสุขภาพเชิงรุก	

๒.	 กิจกรรมตรวจจอประสาทตาเคลื่อนที่	

๓.	 กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและ 

โรคความดันโลหิตสูง

๔.	 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน	

๕.	 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็น 

โรคความดันโลหิตสูง

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๒-๓

มาตรการที่	๒-๓

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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ล�าดับที่

ล�าดับที่

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

๑

๑

๒

ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีระดับความรู้	ความตระหนัก 

ในประเด็นสุขภาพส�าคัญ

กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล

ผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าสู่ระบบบริการได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือ

ร้อยละ	๖๐

ร้อยละ	๖๐

ร้อยละ	๓๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 สื่อสารสาธารณะแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ประเด็นสุขภาพส�าคัญ	

	 มาตรการที่	๒	 สื่อสารรายกลุ่มการให้ความรู้ในกลุ่มเสี่ยง	

	 มาตรการที่	๓	 สื่อสารรายบุคคลเพื่อให้ความรู้ในการดูแลตนเองในกลุ่มป่วย	

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ค้นหาและก�าหนดกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะซึมเศร้า

	 มาตรการที่	๒	 เฝ้าระวังและดูแลกลุ่มเสี่ยง

	 มาตรการที่	๓	 ดูแลช่วยเหลือกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้า

 
 

 

 
 

 

โครงการยุทธศาสตร์

โครงการลงทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการกรุงเทพฯ	ห่วงใย	ใส่ใจสุขภาพ	

๒.	 โครงการพัฒนาศักยภาพการด�าเนินงานป้องกันควบคุม

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

๑.	 ศูนย์เบาหวาน	(เครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดง	

ABI	(Ankle-Brachial-Index)

๒.๔๕

๐.๙๐

๐.๖๕

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักการแพทย์

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๔

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๑.๒		ประชาชนสามารถดูแลและจัดการเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๑.๓		ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศร้าเข้าสู่ระบบบริการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)



50 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

สตรีในช่วงอายุ	๓๐	-	๗๐	ปี	ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม	

สตรีในช่วงอายุ	๓๐	-	๖๐	ปี	ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	

๑๗,๐๐๐	ราย

๑๗,๐๐๐	ราย

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เพิ่มการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีอายุ	๓๐-๗๐	ปี	ทั้งเชิงรับและเชิงรุก	

	 มาตรการที่	๒	 ส่งต่อเมื่อพบความผิดปกติเพื่อรักษาและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	

 
 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน - ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑-๓

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๑.๔		สตรีในช่วงอายุ	๓๐	-	๗๐	ปี	ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

 
 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุ่น ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑,	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 
 

 
  

 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม	 

ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร

๒.	 กิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	 

ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร

๓.	 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

๔.	 กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์และส่งเสริมการตรวจคัดกรอง 

มะเร็งปากมดลูก

๕.	 กิจกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและปากมดลูก 

ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข	

๖.	 กิจกรรมหน่วยคัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนที่	 

รถ	Mobile	Lady	Check

๗.	 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการคลินิกสตรี

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑-	๒

มาตรการที่	๑-๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน



51ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

 
 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 เสริมสร้างศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร	 

เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย

๒.	 เสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อการปฏิบัติงาน

ด้านอาชีวอนามัยให้แก่สถานประกอบการ

๓.	 พัฒนาช่องทางเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้การสนับสนุนและ 

ค�าแนะน�าด้านอาชีวอนามัยของส�านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	

ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 
 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการมะเร็งที่ว่าร้ายก�าจัดง่ายได้ภายใน	๒	สัปดาห์ - ส�านักการแพทย์ มาตรการที่	๑

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๑.๕	 สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ร้อยละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังกัดกรุงเทพมหานครมีศักยภาพ 

ในการตรวจประเมินและแนะน�าด้านอาชีวอนามัย

ร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการเสริมความรู้ 

ความเข้าใจ	เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม

จ�านวนช่องทางช่วยเหลือและแนะน�าด้านอาชีวอนามัยแก่ผู้ประกอบการ	

และผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการพัฒนา	

ร้อยละ	๒๐

ร้อยละ	๒๐

๑	ช่องทาง

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เพิ่มจ�านวนของเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพในการตรวจประเมินแนะน�าด้านอาชีวอนามัย	

	 มาตรการท่ี	๒	 สนับสนุนการเสริมความรู ้	 ความเข้าใจความตระหนักรวมถึงทัศนคติที่ ดีของสถาน 

ประกอบการ	

	 มาตรการที	่๓	 เพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการช่วยเหลือแนะน�าด้านอาชีวอนามัยแก่ผู้ประกอบการ/ 

ผู้เกี่ยวข้อง

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของ

กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Clean	and	Green)

 (การพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ

ท�างานของสถานประกอบการสถานประกอบการที่มี

ความเสี่ยงสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

๓.๐๓ ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑-๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)



52 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 เสริมสร้างศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร	เพื่อการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	๒๕๕๔

๒.	 เสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสม	เพื่อการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	๒๕๕๔	ที่ถูกต้องเหมาะสม	 

ให้กับบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร

๓.	 พัฒนาระบบ	มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติพระราชบัญญัติ

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

พ.ศ.	๒๕๕๔

ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๑.๖		หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานอาชีวอนามัย

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ร้อยละเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความ

ปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	๒๕๕๔

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนการเสริมความรู้	ความเข้าใจการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน	พ.ศ.	๒๕๕๔	

จ�านวนระบบ	มาตรฐาน	แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 

พ.ศ.	๒๕๕๔	ที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ	๒๐

ร้อยละ	๒๐

๑	ระบบ/

มาตรฐาน/

แนวทาง

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เพิ่มจ�านวนของเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.	ความปลอดภัยฯ

	 มาตรการท่ี	๒	 สนับสนุนการเสริมความรู้	 ความเข้าใจ	 ความตระหนักรวมถึงทัศนคติที่ดี	 ของผู้บริหารและ

บุคลากรของกรุงเทพมหานคร	

	 มาตรการที่	๓	 พัฒนาระบบ	มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.	ความปลอดภัยฯ



53ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

 
 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริม 

เพื่อการจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดโรค	ปลอดภัย	 

ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี

๒.	 พัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการด้านอาชีวอนามัย 

ของกรุงเทพมหานคร	

๓.	 พัฒนาเครือข่ายด้านอาชีวอนามัยของกรุงเทพมหานคร

ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๑.๗	 สนบัสนนุภาคเอกชนและประชาชนจดัสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดโรค	ปลอดภยั	 
มีสุขภาพอนามัยที่ดี

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

จ�านวนช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อการ

จัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดโรค	ปลอดภัย	มีสุขภาพอนามัยที่ดี	

จ�านวนหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ

ให้บริการด้านอาชีวอนามัย

จ�านวนเครือข่ายด้านอาชีวอนามัยของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนา	

เพื่อการจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดโรค	ปลอดภัย	มีสุขภาพ

อนามัยที่ดี

๑	ช่องทาง

๑	หน่วยงาน

๑	เครือข่าย

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมฯ

	 มาตรการที่	๒	 จัดให้มีหน่วยบริการด้านอาชีวอนามัยของ	กทม.

	 มาตรการที่	๓	 จัดให้มีและพัฒนาเครือข่ายอาชีวอนามัยกรุงเทพมหานคร

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของ

กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Clean	and	Green)

 (การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�างานและยกระดับ

คุณภาพชีวิตในการท�างานของบุคลากรและหน่วยงาน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน)

๕.๓๕ ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑-๓
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑-๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๑.๘	 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัด

ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ	

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือ	BMI	ลดลงจากเดิม	

ผู้สูงอายุได้รับการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก	

จ�านวนครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

สามารถด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพให้การดูแลสุขภาพช่อง

ปากของเด็กก่อนวัยเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	

ร้อยละ	๘๐

ร้อยละ	๗๕

๑๗,๕๐๐	ราย/ปี

๑๐๐	คน/ปี

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมด�าเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและ 

ภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนทุกแห่ง	

	 มาตรการที่	๒	 ขยายเครือข่ายการเข้าร่วมด�าเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ 

ในโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร	

	 มาตรการที่	๓	 เด็กนักเรียนได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการโดยการชั่งน�้าหนักวัดส่วนสูง	

	 มาตรการที่	๔	 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคอ้วน	

	 มาตรการที่	๕	 ควบคุมและป้องกันการขาดสารไอโอดีนของทุกกลุ่มวัยในชุมชน

	 มาตรการที่	๖	 ส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในสถานบริการและชุมชน

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของ

กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Clean	and	Green)

 (การสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชน เพื่อการจัด

สภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดโรค ปลอดภัย  

ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี)

๕.๕๖ ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑-๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน	 (ต่อ)
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายสุขภาพ ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑-๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๑.๙	 ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง	ครอบครัว	และชุมชน

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

จ�านวนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร	

ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

จ�านวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	

๑๖,๐๐๐	คน	

ร้อยละ	๘๐

๑๐	เครือข่าย

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ขยายเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมมากขึ้น

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร	ในการด�าเนินกิจกรรมสุขภาพ

	 มาตรการที่	๓	 เพิ่มภาคีเครือข่ายอื่น	ๆ	ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมสุขภาพ

 

 

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์

โครงการยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน 

ที่มีน�้าหนักเกินมาตรฐาน

๒.	 โครงการวัยท�างานสดใส	ใส่ใจสุขภาพ

๓.	 โครงการคนกรุงเทพฯ	ฉลาดต้องไม่ขาดไอโอดีน

๔.	 โครงการคนกรุงเทพฯ	รักฟัน

๕.	 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านทันตสุขภาพ

๑.	 โครงการจัดอบรมปฐมนิเทศอาสาสมัครสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร	

๒.	 โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน

๓.	 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมใจขจัดภัยสุขภาพ	

๐.๘๐

๐.๘๐

๐.๕๐

๑.๐๐

๐.๔๐

๒.๐๐

๗๑.๕๔

๔.๐๐

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒
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เป้าหมายที่	๑.๖.๒	 โรคติดต่อที่ส�าคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 เอดส์และเอชไอวี
	 จากการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	พบว่า	กลุ่มที่มีแนวโน้มความชุกของการติดเชื้อ
เอชไอวีสูง	 ได้แก่	กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายยังคงสูงคงที่	ที่ร้อยละ	๒๘.๙	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	และร้อยละ	๒๘.๖	 
ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดมีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี	 ร้อยละ	๑๖.๔	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 
และกลุ่มพนักงานบริการทางเพศหญิงในสถานที่สาธารณะมีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี	 ร้อยละ	 ๓.๗	 ในปี	 
พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ขณะท่ีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์	 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	๐.๖๖	 ในป	ี 
พ.ศ.	๒๕๕๔	เป็นร้อยละ	๐.๙๐	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 วัณโรค
	 กรุงเทพมหานครเป็นชุมชนเมืองที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น	สภาพความเป็นอยู่ในบางแห่งแออัด	ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส�าคัญอย่างยิ่งท่ีท�าให้วัณโรคแพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวาง	 จึงพบว่า	 แนวโน้มของวัณโรคสูงขึ้นในขณะ 
ที่อัตราการรักษาหายยังไม่ได้ตามท่ีองค์การอนามัยโลกก�าหนดคือไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๘๕	 การควบคุมวัณโรค 
ที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด	 คือ	 การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคให้ได้มาก	 ทั้งการค้นหาเชิงรุก	 (Active	 case	 Finging)	 ค้นหา 
เชิงรับ	 (Passive	and	finding)	และค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มต่าง	ๆ	 (Intensified	case	finding)	น�าเข้าสู่ระบบ 
การรักษาให้หายให้มากที่สุด
	 ไข้เลือดออก
	 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๑-๒๕๕๘	สถานการณ์โรคไข้เลือด
ออกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น	ในปี	๒๕๕๘	มีการระบาดรุนแรงที่สุดในรอบปี	๑๐	ปีที่ผ่านมา	พบผู้ป่วยทั่วประเทศ	จ�านวน	
๑๔๒,๙๒๕	ราย	(อตัราป่วยสะสม	๒๑๙.๔๖	ราย)	มผู้ีเสียชวีติ	๑๔๑	ราย	(อตัราป่วยตายร้อยละ	๐.๑๐)	ในกรุงเทพมหานคร
พบผู้ป่วย	๒๘,๑๗๗	ราย	(อัตราป่วย	๔๙๕.๐๐	ต่อประชากรแสนคน)	ผู้เสียชีวิต	๕	ราย	(อัตราป่วยตายร้อยละ	๐.๐๒)	
กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากเป็นอันดับ	๑	ของประเทศ	โดยมีผู้ป่วยร้อยละ	๑๙.๗๑	ของจ�านวนผู้ป่วย
ทั้งประเทศ	 ส�าหรับกลุ่มอายุท่ีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากท่ีสุด	 คือ	 กลุ่มวัยเรียน	 อายุต้ังแต่	 ๑๐-๑๔	ปี	 รองลงมา	 คือ	 
กลุ่มอายุ	๑๕-๒๔	ปี	และ	๒๕-๓๔	ปี	ตามล�าดับ
	 การรับมือต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกของพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น	 ต้องบูรณาการทางการป้องกัน 
โรคไข้เลือดออกและการท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลายอย่างมีประสิทธิภาพ	ชุมชนนับเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งที่จะ
ลดความเสีย่งในการเกดิโรคไข้เลอืดออก	เพือ่ให้อตัราป่วยโรคไข้เลอืดออกในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครลดลง	กรงุเทพมหานคร
จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมเฝ้าระวังและสอบสวนโรค 
ให้มีความพร้อมในการรบัมอืการระบาดของโรคไข้เลอืดออกอย่างเข้มแขง็	และมปีระสทิธภิาพเพือ่ให้สามารถด�าเนนิงาน
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ทันเวลา	พร้อมไปกับการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนในการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก	 และท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลาย	 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดอออกที่ยั่งยืน 
ในชุมชน	 ทั้งในปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของระบบคมนาคม	 มีการเคลื่อนย้ายประชากรอยู่ตลอดเวลา	 
เกิดประชากรแฝงมาประกอบอาชีพและอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก	 ซ่ึงคาดประมาณว่า	 น่าจะมีประชากรทั้งหมด 
กว่า	๑๐	ล้านคน	ภาวะดังกล่าว	ท�าให้ประชากรในกรุงเทพมหานครต้องอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น	มีความแตกต่างของ
สภาพสังคมสูง	 ขาดการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม	ประกอบกับการขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก 
ในการป้องกันและควบคุมโรคของประชาชน	พฤติกรรมการการจัดการสิ่งแวดล้อม	ท�าให้มีแหล่งเพาะพันธุ์หลากหลาย
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อยู่จ�านวนมาก	 อีกทั้งสภาพเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมีผลให้วงจรชีวิตของยุงลายพาหะน�าโรคไข้เลือดออกสั้นลง	 
เกิดยงุลายพาหะน�าโรคจ�านวนมากขึน้	และสามารถแพร่เชือ้ไข้เลอืดออกเป็นวงกว้างซ่ึงปัจจัยท่ีกล่าวมาเป็นปัจจยัส�าคัญ
ที่ก่อให้เกิดปัญหาความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก	จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า	โรคไข้เลือดออกยังเป็น
ปัญหาที่ส�าคัญของกรุงเทพมหานคร	 ดังนั้นจึงต้องด�าเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
ในกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 จากการพยากรณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทยในปี	๒๕๕๙	โดยส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง	กรมควบคุม
โรค	 กระทรวงสาธารณสุข	 คาดว่าในปี	 ๒๕๕๙	 จะมีรายงานผู้ป่วยประมาณ	๑๖๐,๐๐๐-๑๗๐,๐๐๐	 ราย	 (ปี	 ๒๕๕๘	 
คาดว่าประมาณ	๑๓๐,๐๐๐-๑๔๐,๐๐๐	 ราย)	 และคาดว่าจะพบผู้ป่วยเสียชีวิตไม่เกินร้อยละ	 ๐.๑๑	 หรือประมาณ	 
๑๖๐-๑๗๐	ราย	ส�าหรบัในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	พบว่า	สดัส่วนผูป่้วยเมือ่เทยีบกบัประเทศ	อยูป่ระมาณร้อยละ	๑๕-๑๙	
คาดประมาณผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครจ�านวน	๓๐,๐๐๐-๓๒,๕๐๐	 คน	 และจากการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงท้ังประเทศ	 
พบว่า	 กรุงเทพมหานครมีพื้นที่เสี่ยงรวม	 ๔๑	 เขต	 และในจ�านวนน้ี	 เป็นเขตท่ีมีความเส่ียงสูง	 ๖	 เขต	 ดังนั้น	 
โรคไข้เลือดออกยังเป็นโรคติดต่อส�าคัญที่มีผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานครและยังต้อง 
ด�าเนินการควบคุมป้องกันต่อไปจนกว่าปัญหาจะลดน้อยลง

  

  

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 การพัฒนาคลินิกรักษ์เพื่อน	

๒.	 กิจกรรมการให้ความรู้เพื่อป้องกันเอดส์จากแม่สู่ลูก

๓.	 กิจกรรมการป้องกันติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก

ส�านักการแพทย์	

ส�านักการแพทย์	

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑-๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๒.๑	 ป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวรีายใหม่ในกลุม่เป้าหมายทีมี่พฤตกิรรมเสีย่งสงูรวมทัง้กลุ่มเยาวชน

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

อัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งสุดท้ายเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มพฤติกรรม

เสี่ยงสูง

อัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งสุดท้ายเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในเด็กนักเรียน

ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี	(HIV)	ลดลงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการส่งต่อบริการ

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการดูแลรักษาตามนโยบาย

ป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไวอีจากแม่สู่ลูก	

ร้อยละ	๒๕

ร้อยละ	๒๕

≤	ร้อยละ	๑

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๑๐๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เพิ่มการเข้าถึงการป้องกันในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง	

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาต้นแบบการท�าให้การตรวจเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ	(Normalize	HIV)	

	 มาตรการที	่๓	 พฒันาระบบการตดิตามการด�าเนนิการตามเป้าหมายโดยสามารถจ�าแนกตามกลุม่ประชากร

หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันการติดเชื้อเอดส์

ของโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์

๒.	 โครงการรณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 

เพื่อยุติปัญหาเอดส์	 	

๓.	 โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่

๔.	 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของสถานพยาบาล

๕.	 โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย	

-

๐.๔๘

๑.๕๐

๐.๑๒

๐.๑๘

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๑-๓

  

 
  

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรค

ของโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์	

๒.	 กิจกรรมการรักษาวัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกต

โดยตรง	(DOT)

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๑-๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๒.๒	 ค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หายขาด

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ผลส�าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ≥	ร้อยละ	๘๗

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก	เชิงรับ	

	 มาตรการที่	๒	 ค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง	กลุ่มต่าง	ๆ	

	 มาตรการที่	๓	 ป้องกันการเกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนานรายใหม่	

	 มาตรการที่	๔	 ค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด	

	 มาตรการที่	๕	 ประสานเครือข่ายควบคุมวัณโรค	

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการรณรงค์ป้องกันวัณโรค

๒.	 โครงการพัฒนาอัตราการรักษาหายของผู้ป่วยวัณโรค

๓.	 โครงการวัณโรคเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมวัณโรค 

ในกรุงเทพมหานคร	

-

-

๐.๕๐

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๑-๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 การส�ารวจและก�าจัดลูกน�้ายุงลายในชุมชน	สถานศึกษา	 

ศาสนสถาน	สถานพยาบาล	และสถานประกอบการ

ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๒.๓	 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะน�าโรคไข้เลือดออก

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ดัชนีลูกน�้ายุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด >	ร้อยละ	๗๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเป้าหมายที่ก�าหนดของกรุงเทพมหานคร	

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกัน 

ควบคุมโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร	

	 (การจัดการพาหะน�าโรคแบบผสมผสาน)

๒.	 โครงการคนกรุงเทพไม่เลี้ยงยุงลาย	

	 (พื้นที่ปลอดยุงลาย)

๓.	 โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข

ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑.๘๕

๐.๙๗

๒.๐๐

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑	

มาตรการที่	๑	

มาตรการที่	๑

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๔.	 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการควบคุม	

วัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	

๐.๔๐ ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑-๔

 
โครงการลงทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 ห้องผู้ป่วยปลอดเชื้อในหอผู้ป่วยสามัญ ๒.๐๐ ส�านักการแพทย์ มาตรการที่	๕

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก

๒.	 กิจกรรมประชุมชี้แจงเครือข่ายเฝ้าระวังโรค

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๒.๔	 พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ค่าเฉลี่ยของจ�านวนวันในการควบคุมโรคไข้เลือดออก	

ความทันเวลาของข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก	

สถานพยาบาลสามารถใช้วิธีการทางคลินิกรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก	

๓	วัน

ร้อยละ	๖๐

-

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคโรคไข้เลือดออก	

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 

ในโรงพยาบาล	

๒.	 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฝ้าระวังสอบสวนโรค

๓.	 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา	

(EPI-NET)	

๐.๐๔

๐.๔๐

๑๒.๐๐

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

เป้าหมายที่	๑.๖.๓		คนกรุงเทพฯ	ทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	 

ที่เท่าเทียม	มีคุณภาพ	และมาตรฐาน

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 ๑.	 บริการโรงพยาบาล

	 	 กรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์ให้บริการแก่ประชาชนทั้งส้ิน	 ๙	 แห่ง	 ในรอบ	 

๑๐	 ปี	 ที่ผ่านมามีผู้มาใช้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

ร้อยละ	๖.๗	ต่อปี	เฉพาะในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	เพิ่มขึ้นจากปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	ถึง	ร้อยละ	๘.๙๗	จาก	๓,๒๓๒,๔๗๑	

ราย	เป็น	๓,๕๒๒,๕๐๗	ราย	ในจ�านวนนีม้ผู้ีป่วยรายใหม่	ร้อยละ	๒๙.๘๙	ของผู้มารับบริการทัง้หมด	และร้อยละ	๘๒.๔๘	
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เป็นผู้มีภูมิล�าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร	แนวโน้มในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	คาดการณ์ว่าผู้ป่วยนอกจะเพิ่มขึ้นถึง	๔	ล้านราย	

หรือร้อยละ	๑๒	จากปี	พ.ศ.	๒๕๕๗

	 	 ผู้ป่วยในมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ	 ๑-๒	 ต่อปี	 โดยในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 มีจ�านวนผู้ป่วยในทั้งสิ้น	 

๙๔,๔๖๗	 ราย	 อัตราครองเตียงของผู้ป่วยในอยู่ระหว่างร้อยละ	๘๐-๙๐	 เฉพาะในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 มีอัตราครองเตียง 

เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ	 ๘๒.๙๑	 จากจ�านวนเตียงล่าสุด	 ๑,๙๗๓	 เตียง	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 ๘๒	 มีภูมิล�าเนาอยู่ใน 

เขตกรุงเทพมหานคร	แนวโน้มคาดการณ์ว่าในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ผู้ป่วยในจะเพิ่มขึ้นถึง	๙๗,๐๐๐	ราย

	 	 ประชาชนที่มารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้นอกในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	สูงสูด	๕	อันดับแรก	ยังคงเป็นโรค

เกี่ยวข้องกับต่อมไร้ท่อ	 โภชนาการ	และเมตาบอลิซึม	 โรคระบบไหลเวียนโลหิต	 โรคระบบกล้ามเนื้อ	 รวมโครงร่างและ

เนื้อยึดเสริม	 โรคระบบหายใจ	และโรคระบบย่อยอาหาร	รวมโรคในช่องปาก	ส่วนโรคที่เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วย

ในสูงสูด	๕	อันดับแรก	ได้แก่	ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ	โภชนาการ	และเมตาบอลิซึมอื่น	ๆ	โรคความดันโลหิตสูง	

โรคแทรกซ้อนในการต้ังครรภ์	 การเจ็บครรภ์	 การคลอด	 ระยะหลังคลอดและภาวะอื่น	 ๆ	 ทางสูติกรรม	 โรคเลือดและ

อวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน	และโรคเบาหวาน

	 	 ส่วนโรคที่มีอัตราการตายสูงสุด	 ๕	 อันดับแรก	 ได้แก่	 โรคหัวใจ	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคระบบหายใจ 

ล้มเหลว	โรคไตวายเรื้อรัง	และอัมพาต

	 	 นอกเหนือจากโรคต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์เขตเมืองแล้ว	 การเปลี่ยนโครงสร้างของประชากร 

ที่ก�าลังน�าประเทศไทยไปสู่	 “ภาวะประชากรผู้สูงอายุ”	 ก็ดี	 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 (AC)	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ก็ดี	 

ล้วนแล้วแต่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการให้บริการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นเมืองหลวง

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการจัดบริการทางการแพทย์ส�าหรับผู้สูงอายุที่ครบวงจร	 (ดูที่	 มิติที่	 ๓.๑)	 

การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค	และการรักษาโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า	ที่แฝงมากับการพัฒนาและ

การเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ	 จะท�าให้ความต้องการของผู้เข้ารับบริการขยายตัว	 การจัดบริการทางการแพทย์ 

ที่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	 

จึงเป็นประเด็นปัญหาที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในช่วงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะที่	๒

	 ๒.	 ศูนย์บริการสาธารณสุข

	 	 กรุงเทพมหานครมีศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดส�านักอนามัย	 ๖๘	 แห่ง	 เป็นหน่วยบริการการแพทย์

และสาธารณสขุท่ีให้บรกิารกบัประชาชนชาวกรงุเทพมหานครทีก่ระจายอยูท่ั่วกรงุเทพมหานคร	มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

เก่ียวกับการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั้งภายใน	 และภายนอกศูนย์บริการสาธารณสุข	 ครอบคลุม	 ๔	 มิติ	 

ได้แก่	 การรักษาพยาบาล	 การควบคุมและป้องกันโรค	 การสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ	ตลอดจนการพัฒนา

ระบบการให้การบริการสาธารณสขุ	มปีระชาชนมารบับรกิารเป็นจ�านวนมาก	โดยมจี�านวนประชากรทีรั่บผดิชอบทัง้หมด

ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตามทะเบียนราษฎร์ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 จ�านวน	๕,๑๔๐,๙๐๖	 คน	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 จ�านวน	

๕,๑๕๕,๘๒๒	คน	และปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	จ�านวน	๕,๑๖๖,๒๘๔	คน	จากจ�านวนประชากรที่มากขึ้น	ซึ่งยังไม่รวมประชากร

แฝงในกรุงเทพมหานคร	โดยจ�านวนผู้รับบริการที่มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุขมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก	จ�านวน	

๑,๔๗๖,๙๐๖	ครั้ง	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	เป็นจ�านวน	๑,๕๓๐,๑๘๐	ครั้ง	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗
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เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๓.๑	 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ร้อยละของความส�าเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ 

โรงพยาบาล	(ซ�้า)	

ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้บริการของโรงพยาบาลสังกัด

กรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 พฒันาและขยายศนูย์การแพทย์เฉพาะทางสูค่วามเป็นเลศิทีม่คีณุภาพ	(Excellent	Centers)	

	 มาตรการที่	๒	 ผลิตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อยกระดับการค้นคว้าและพัฒนาความรู้ทางการแพทย์	

	 มาตรการที่	๓	 ยกระดับการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มี 

แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศโดยใช้มาตรฐานเดียวกันทุกโรงพยาบาล	(Best	Practice)	

	 มาตรการที่	๔	 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยการประยุกต์ใช้มาตรฐาน	HA	Advance

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล

๒.	 โครงการเตรียมความพร้อมการ	Re-Accreditation	

และตรวจเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

๓.	 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน	

๐.๑๙

๐.๓๔

๐.๕๐

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๑

  
กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 การพัฒนาและขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	

๒.	 กิจกรรมส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการแพทย์	

๓.	 กิจกรรมส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของโรงพยาบาล 

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	

๔.	 เพิ่มจ�านวนเตียงในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม

๕.	 การพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและ 

สมองเสื่อม

๖.	 การรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่ยากต่อการรักษาที่ศูนย์เบาหวาน

๗.	การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)

 

 
 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 Cable	motion	strength	equipment

๒.	 Leg	press	machine	(เครื่องออกก�าลังกายขา 

โดยใช้แรงถีบ)	

๓.	 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยศูนย์เบาหวาน

๐.๕๘

๐.๑๖

๓.๐๒

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๓.๒	 จัดบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

ความส�าเร็จในการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์

ความส�าเร็จในการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุข	

ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งต่อจาก	BMA	Home	Ward	

Referral	Center	ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์

ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถเข้าถึงบริการและประสานงาน	

ผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน

ร้อยละ	๗๐

ร้อยละ	๙๐

ร้อยละ	๘๐

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ขยายการให้บริการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

	 มาตรการที่	๒	 ขยายการให้บริการโรงพยาบาลในเขตคลองสามวา

	 มาตรการที่	๓	 ขยายการให้บริการโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง

	 มาตรการที่	๔	 ขยายการให้บริการโรงพยาบาลในเขตบางนา

	 มาตรการที่	๕	 พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดเล็กไปสู่โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง	 

ขนาด	๒๐๐-๓๐๐	เตียง

	 มาตรการที่	๖	 พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไปสู่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูง	 

ขนาด	๕๐๐	เตียง

	 มาตรการที่	๗	 พัฒนาระบบส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ

	 มาตรการที่	๘	 พัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน

	 มาตรการที่	๙	 ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพฯ



64 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

  
กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 การพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข	และ 

โรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์

ส�านักการแทพย์ มาตรการที่	๗

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์

โครงการยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดเล็กไปสู่โรง

พยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงขนาด	๒๐๐-๓๐๐	เตียง

๒.	 การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไปสู่ 

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูงขนาด	๕๐๐	เตียง

๓.	 การพัฒนาศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุเพื่อการ

พยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน	(BMA	Home	Ward	 

Referral	Center)

๑.	 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

๒.	 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล	๘๔	พรรษา	มหาราชา	

(คลองสามวา)

๓.	 โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก	(OPD)	 

โรงพยาบาลในเขตคลองสามวา	

๔.	 โครงการโรงพยาบาลหลวงพ่อวัดปากน�้า	

๕.	 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางนา

๖.	 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักผู้ป่วย	โรงพยาบาล

ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

๗.	 โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ	เวชภัณฑ์กลาง	

ซักฟอก	พัสดุ	ศูนย์ผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่	 

คู่นมแม่	โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๘.	 โครงการก่อสร้างศนูย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์

ฟื้นฟู	หอพักแพทย์	หอพักพยาบาล	และอาคารจอด

รถยนต์	โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

-

-

๑.๑๕

-

-

๕๐

-

-

๖๔๐

๑๑๔.๒๐

๑,๐๗๐

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการโยธา/

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการโยธา/

ส�านักการแพทย์

ส�านักการโยธา/

ส�านักการแพทย์

ส�านักการโยธา/

ส�านักการแพทย์

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๘-๙

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๑๐

มาตรการที่	๑๑

มาตรการที่	๑๑

หมายเหตุ:-	 โอนงบประมาณการก่อสร้างโรงพยาบาลให้ส�านักการโยธา



65ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

เป้าหมายที่	๑.๖.๔	 ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤติ

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 กรุงเทพมหานครมศีนูย์บรกิารการแพทย์ฉกุเฉินกรงุเทพมหานคร	(ศนูย์เอราวณั)	ท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการระบบ

บริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครท้ังหมด	 โดยแบ่งพ้ืนท่ีรับผิดชอบเป็น	 ๙	 โซน	 ประกอบด้วย 

โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนจ�านวน	๔๘	แห่ง	มูลนิธิต่างๆ	๘	แห่ง	 และศูนย์เอราวัน	๑	แห่ง	มีรถพยาบาลที่ขึ้น

ทะเบียนเครือข่ายรวม	๑๘๔	คัน	ประกอบด้วยรถพยาบาลระดับสูง	๑๑๒	คัน	และระดับพื้นฐาน	๗๒	คัน	มีบุคลากรรวม

ทั้งสิ้น	๘๖๖	คน	ประกอบด้วยเวชกรฉุกเฉินจ�านวน	๓๖๐	คน	และพยาบาลกู้ชีพจ�านวน	๕๐๖	คน

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ศูนย์เอราวัณรับแจ้งเหตุจ�านวนทั้งสิ้น	๓๓๗,๑๘๕	ครั้ง	มีการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

จ�านวน	๕๒,๓๖๖	ครั้ง	ให้บริการทางการแพทย์ขั้นสูง	(Advance)	จ�านวน	๑๙,๐๗๑	ราย	ในจ�านวนนี้	ร้อยละ	๓๒.๔๕	

ได้รับบริการภายในเวลา	๑๐	นาที	หลังจากรับแจ้ง	และให้บริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน	(Basic)	จ�านวน	๓๓,๒๙๕	

ราย	ในจ�านวนนี้ร้อยละ	๖๑.๕๙	ได้รับบริการภายในเวลา	๑๕	นาที	หลังจากรับแจ้ง

	 ในช่วงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	๒๐	ปี	 ระยะที่	 ๑	 ระหว่างวันที่	 ๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	 -	๓๐	

กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๗	มีสถานการณ์สาธารณภัยที่มีจ�านวนผู้เจ็บป่วยมากกว่า	๑๐	คน	จ�านวน	๑๓	 เหตุการณ์	 อาทิ	

เหตุการณ์ปะทะของกลุ่มผู้ชุมชนทางการเมืองบริเวณมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เมื่อวันที่	๓๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๖	

มีผู้ได้รับบาดเจ็บ	 ๖๔	 ราย	 และเสียชีวิตจ�านวน	 ๕	 ราย	 เหตุการณ์ปะทะของกลุ่มชุมนุมทางการเมืองบริเวณโดยรอบ

ท�าเนียบรัฐบาล	ระหว่างวันที่	๑	-	๓	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	มีได้รับบาดเจ็บ	๒๒๑	ราย	และ	เหตุการณ์ปะทะของกลุ่ม 

ผู้ชุมชุมทางการเมืองบริเวณสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น	ดินแดง	เมื่อวันที่	๒๖	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	มีผู้ได้รับบาดเจ็บจ�านวน	

๑๖๐	ราย	และเสียชีวิต	จ�านวน	๒	ราย	เป็นต้น

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๓.๓		พัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข	(PHCA)

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพกับ	

สรพ.

ร้อยละ	๒๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อการรับรองคุณภาพ	

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 
โครงการยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข

เพื่อการรับรองคุณภาพ

๑.๖๔ ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑



66 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๔.๑		 เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

จ�านวนจุดจอดรถพยาบาลที่เพิ่มทั้งสิ้น	

อาสาสมัครมูลนิธิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและผ่านการอบรม

ประชาชนที่เข้ารับการอบรมสามารถดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน	

(ผลส�ารวจความพึงพอใจ)

ผลส�าเร็จในการซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์ในเหตุสาธารณภัย	

(ผลส�ารวจความพึงพอใจ)

๑	จุด

ร้อยละ	๓

ร้อยละ	๘๐

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เพิ่มจุดจอดรถพยาบาลให้เข้าถึงพื้นที่ที่มีสถิติเกิดเหตุบ่อยครั้ง	

	 มาตรการที่	๒	 ขึ้นทะเบียนและอบรมอาสาสมัครของมูลนิธิเครือข่าย	

	 มาตรการที่	๓	 อบรมให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน	

	 มาตรการที่	๔	 พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	

	 มาตรการที่	๕	 ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์ในเหตุสาธารณภัย	

  
กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 การหาพื้นที่จุดจอดในพื้นที่ที่มีสถิติเกิดเหตุบ่อยครั้ง

๒.	 ความร่วมมือจากอาสาสมัครในการเข้ารับการอบรมตาม 

หลักสูตรก�าหนดและสังกัดมูลนิธิและองค์การที่บุคลากรในสังกัด 

เข้ารับการอบรมและขึ้นทะเบียน	

๓.	 การจ้างบุคลากรมาช่วยปฏิบัติราชการของศูนย์เอราวัณ

๔.	 ความร่วมมือจากส�านักงานเขตพื้นที่จัดการอบรม	

๕.	 ความร่วมมือจากหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการ	 

ในเหตุสาธารณภัย

๖.	 การผลักดันเชิงนโยบายของกรุงเทพมหานครในเรื่องการเตรียม

ความพร้อมรองรับเหตุสาธารณภัย	ภัยพิบัติ

๗.	 การพัฒนากรอบอัตราบุคลากร	

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑,๒,๓,๕

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๑-๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน



67ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

เป้าหมายที่	๑.๖.๕		ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย	 ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน	 ที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร	แม้ว่าสถานการณ์โดยรวม

จะดีขึ้นโดยล�าดับ	 ท้ังนี้	 สืบเน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งศูนย์รวมของวัตถุดิบอาหาร	 เป็นแหล่งกระจายสินค้า	

แหล่งวัตถุดิบอาหาร	 ส่วนใหญ่มีการน�าเข้ามาจากต่างจังหวัด	 ซึ่งมีอยู่หลากหลายช่องทางการผลิตวัตถุดิบอาหารซึ่งคือ

ต้นน�า้	ขัน้ตอนการผลติบางส่วนอยูน่อกเหนอืการควบคมุ	ก�ากบั	ดูแลของกรุงเทพมหานคร	ส่งผลให้แหล่งจ�าหน่ายอาหาร

ซึง่กค็อื	ปลายทางก่อนทีจ่ะถงึมอืผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครยงัคงพบความเส่ียงต่อการปนเป้ือนด้านจุลินทรย์ี	สารเคมี

อันตรายต่าง	ๆ	ในวัตถุดิบอาหาร

	 จากการด�าเนินการด้านอาหารปลอดภัย	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	เป็นต้นมา	ในภาพรวมพบว่า	สถานการณ์

ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารมีแนวโน้มลดลง	โดยสถิติการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๖	พบการ

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการ 

ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน

๒.	 โครงการตรวจรับรองหน่วยบริการในระบบบริการ 

การแพทย์ฉุกเฉิน	

๓.	 โครงการประเมินศักยภาพการปฏิบัติการของบุคลากร

ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

๔.	 โครงการการแพทย์ฉุกเฉินชุมชน

๕.	 โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

๖.	 โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

๗.	 โครงการฟื้นฟูวิชาการ	(๓	ประเภท)

๘.	 โครงการประชุมวิชาการประจ�าปี

๙.	 โครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อพัฒนาความพร้อม

ทางการแพทย์ฉุกเฉินในเหตุสาธารณภัย

๒๓.๐๐

๐.๑๐

๐.๘๐

๐.๔๒

๑.๐๐

๐.๑๐

๐.๕๐

๐.๑๐

๐.๓๐

(ต่อ	๑	ครั้ง)

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๒-๓

มาตรการที่	๒-๓

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๑-๓

 

 

 
 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน

๒.	 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน 

การปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

๓.	 การสร้าง/ปรับปรุงสถานีปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

๒.๐๐

(ต่อ	๑	คัน)

๔๙.๐๐

๒.๕๐

(ต่อสถานี)

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๑-๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)



68 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ปนเปื้อนร้อยละ	๒.๔๙	 ,	๑.๖๖	ตามล�าดับ	 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี	 ๒๕๕๗	 (ร้อยละ	๑.๘๗)	 เนื่องจากในปี	 ๒๕๕๗	 

มีการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารโดยเน้นที่อาหารกลุ่มเส่ียงเป็นหลัก	 และสถิติการปนเปื้อนเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบบ 

ทางเดินอาหาร	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๗	พบการปนเปื้อนร้อยละ	๒๔.๖๘	,	๒๖.๕๒	และ	๒๑.๓๑	ตามล�าดับ	

	 ตัวอย่างท่ีไม่ผ่านเกณฑ์นั้น	 ตรวจพบเชื้อ	 E.coli	 มากที่สุด	 รองลงมา	 ได้แก่	 Salmonella & S.aureus  

แสดงให้เห็นว่าสาเหตุหลักคือ	 การปนเปื้อนจุลินทรีย์	 สอดคล้องกับอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อ 

แสนประชากร	 ในกรุงเทพมหานครซึ่งพบว่า	 มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน	 โดยในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 เท่ากับ	 ๖๙๖.๖๓	 สูงขึ้น 

เล็กน้อย	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	 (๗๐๘.๙๖)	และลดลงในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	 (๖๖๘.๗๙)	 โดยพบว่าในช่วงเวลาเดียวกันอัตรา	 

ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรในระดับประเทศมีแนวโน้มลดลงในช่วงปี	พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๖	

(๑,๙๑๓.๓๕	,	๑,๔๕๓.๔๕)	และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	(๑,๔๗๙)

  
  

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมตามโครงการกรุงเทพฯ	เมืองอาหารปลอดภัย ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑-๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๕.๑		ควบคุม	ก�ากับ	ดูแล	ให้สถานประกอบการอาหาร	เตรียม	ประกอบปรุง	 
และจ�าหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

ของกรุงเทพมหานคร

ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจคุณภาพอาหาร

ร้อยละ	๖๐

ร้อยละ	๖๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการท่ี	๑	 ควบคุม	 ก�ากับให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะทางกายภาพ 

ของกรุงเทพมหานคร	

	 มาตรการที	่๒	 ควบคุม	 ก�ากับให้ผู้ประกอบการ	 ผู้ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง	 ต้องไม่เป็น 

โรคติดต่อ	ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือไม่เป็นพาหะน�าโรคติดต่อ	

	 มาตรการที	่๓	 ควบคมุ	ก�ากบัให้ผู้ประกอบการ	ผู้ได้รับใบอนญุาต/หนงัสือรับรองการแจ้ง	ต้องผ่านการอบรม

ตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๔	 ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ

 
โครงการยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการกรุงเทพฯ	เมืองอาหารปลอดภัย	 ๑๕.๐๐ ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑-๔



69ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

  
  

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมตามโครงการกรุงเทพฯ	เมืองอาหารปลอดภัย ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๕.๒	 ผู้บริโภครู้จักพิทักษ์สิทธิคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ตนเอง

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๕.๓		 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารมีศักยภาพในการด�าเนินงานด้านอาหาร
ปลอดภัย

ล�าดับที่

ล�าดับที่

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

๑

๑

ผู้บริโภคมีความรู้ในการเลือกซื้ออาหารและทราบถึงสิทธิของผู้บริโภค

เจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอาหารปลอดภัย

ร้อยละ	๖๐

ร้อยละ	๗๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 สร้างช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านอาหารปลอดภัย	 และกฎหมาย

คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคได้สะดวก	และรับรู้ได้อย่างกว้างขวาง	 (ช่องทาง	 ได้แก่	๑.	สื่อสิ่ง

พิมพ์/	 ๒.	 ป้ายขนาดใหญ่/	 ๓.	 สื่อออนไลน์	 social	media/	 ๔.	 สื่อสาธารณะในวงกว้าง	 

เช่น	ทีวี	วิทยุ	เป็นต้น)

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอาหารปลอดภัย	(๒๑๐	คน)

	 มาตรการที่	๒	 ปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมความปลอดภัยทางด้านอาหาร

	 มาตรการที่	๓	 สนับสนุนชุดทดสอบ/วัสดุอุปกรณ์	ตรวจสอบคุณภาพอาหาร	ให้ครอบคลุม	ความปลอดภัย

ทางอาหาร	และเพียงพอต่อการใช้งาน

	 มาตรการที่	๔	 จัดท�าคู่มือเอกสารวิชาการส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร

 
โครงการยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการกรุงเทพฯ	เมืองอาหารปลอดภัย	

	 (เป็นโครงการฯ	สนับสนุนเป้าประสงค์ที่	๑.๖.๒.๑	ด้วย)

๑๕.๐๐ ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑



70 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๕.๔	 ควบคุมและตรวจเนื้อสัตว์	ณ	โรงฆ่าสัตว์ที่กรุงเทพมหานครก�ากับดูแล	 

เพื่ออนุญาตให้น�าเนื้อนั้นไปจ�าหน่ายได้ตามกฎหมาย

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

จ�านวนสัตว์ที่ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่านการตรวจเนื้อหลังฆ่า	

เพื่ออนุญาตให้น�าเนื้อนั้นไปจ�าหน่ายตามกฎหมาย

จ�านวนสัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจเชื้อโรคไข้หวัดนก	

จ�านวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจหาเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ	 

(S. aureas	และหรือ Salmonella spp.)	

จ�านวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจหายาต้านจุลชีพตกค้าง

ร้อยละของตัวอย่างสัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคไข้หวัดนก	

ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ

ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้าง	

ร้อยละ	๙๓

๔,๐๐๐	ตัว

๒,๐๐๐	ตัวอย่าง

๑,๔๐๐	ตัวอย่าง

ร้อยละ	๙๕

ร้อยละ	๗๐

ร้อยละ	๘๕

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จ�านวนสุกรที่ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่านการตรวจเนื้อหลังฆ่า	 

เพื่ออนุญาตให้น�าเนื้อนั้นไปจ�าหน่ายตามกฎหมาย	

	 มาตรการที่	๒	 จ�านวนโค-กระบือที่ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่านการตรวจเนื้อหลังฆ่า 

เพื่ออนุญาตให้น�าเนื้อนั้นไปจ�าหน่ายตามกฎหมาย	

	 มาตรการที่	๓	 จ�านวนแพะ-แกะที่ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่านการตรวจเนื้อหลังฆ่า 

เพื่ออนุญาตให้น�าเนื้อนั้นไปจ�าหน่ายตามกฎหมาย	

	 มาตรการที่	๔	 จ�านวนไก่ที่ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่านการตรวจเนื้อหลังฆ่า	 

เพื่ออนุญาตให้น�าเนื้อนั้นไปจ�าหน่ายตามกฎหมาย	

	 มาตรการที่	๕	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ปลอดภัย	

  
กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไข้หวัดนก 

ในเขตกรุงเทพมหานคร	 	

๒.	 กิจกรรมการตรวจเฝ้าระวังเชื้อโรคอาหารเป็นพิษเนื้อสัตว์	

๓.	 กิจกรรมการตรวจเฝ้าระวังยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์

 

๔.	 กิจกรรมการตรวจเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ที่กรุงเทพมหานคร 

ก�ากับดูแล	

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๔-๕

มาตรการที	่๑,	๒,	๓,	๕

มาตรการที	่๑,	๒,	๓,	๕

มาตรการที่	๑-๕

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน



71ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๖.๑	 สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ	มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

ร้อยละของชาว	กทม.	มีดัชนีมวลกาย	(BMI)	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละของชาว	กทม.	ออกก�าลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

จ�านวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ	กทม.	เพิ่มขึ้น/ปี	

จ�านวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการ

ของกรุงเทพมหานครต่อปี

ร้อยละ	๕๑

ร้อยละ	๗๒

๖๒๗,๕๑๓	คน

๑๓	ครั้ง

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ส่งเสริมให้ชาว	กทม.	ออกก�าลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

	 มาตรการที	่๒	 ประชาสมัพนัธ์ให้ชาว	กทม.ทราบถงึการค�านวณค่าดชันมีวลกาย	(Body	Mass	Index	(BMI))	

	 มาตรการที	่๓	 ประชาสัมพันธ์ให้ชาว	 กทม.	 เห็นถึงประโยชน์ของการออกก�าลังกายและให้เป็น	 ส่วนหนึ่ง 

ของชีวิตประจ�าวัน	

	 มาตรการที	่๔	 จัดโครงการ/กิจกรรม	 ในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน	 ได้ใช ้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าหมายที่	๑.๖.๖	 คนกรุงเทพฯ	มีวิถีชีวิตแบบตื่นตัวและกระตือรือร้น

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 แนวโน้มของโรคของชาวกรุงเทพมหานครเป็น	“โรคคนเมือง”	สูงขึ้น	อันมีสาเหตุเนื่องมาจากวิถีชีวิตของคน

เมอืงต้องใช้ชวิีตท่ีแข่งขันกบัเวลา	เผชิญกบัมลภาวะอยูท่กุวนั	มค่ีาใช้จ่ายทีสู่ง	กนิอาหารทีไ่ม่เหมาะสม	ขาดการออกก�าลงั

กาย	เยาวชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส�าคัญกับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์	รวมทั้งสถานบริการกีฬา

และนันทนาการของกรุงเทพมหานครยังมีจ�านวนไม่เพียงพอ	 ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นกีฬาและออกก�าลังของเด็ก	

เยาวชน	และประชาชนทั่วไป

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยตนเอง

๒.	 โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน

๓.	 โครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรม	 

ในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร	

๔.	 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 

ของกรุงเทพมหานคร	

๐.๒๔

๓.๕๓

๒๐.๐๐

๕.๐๐

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒-๔

มาตรการที่	๔



72 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๖.๒	 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา	ศูนย์เยาวชน	ลานกีฬา

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ร้อยละของความส�าเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬา	 

และนันทนาการ

ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานคร	 

มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนการของ	กทม.	อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน

ร้อยละ	๘๗.๖๙

ร้อยละ	๘๖.๙๓

ร้อยละ	๗๐.๙๕

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา	ศูนย์เยาวชน	และลานกีฬา

	 มาตรการท่ี	๒	 สนบัสนนุให้ศนูย์กฬีา	ศนูย์เยาวชน	และลานกฬีา	กทม.	ได้รบัการรบัรอง	คณุภาพและมาตรฐาน

	 มาตรการที่	๓	 จัดรถบริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย	เพื่อให้เข้าถึงประชาชน	

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านนันทนาการของ 

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

๒.	 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬา	 

และการออกก�าลังกาย

๓.	 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	และ 

เทคโนโลยีการกีฬา

๑๕.๗๐

๑๐.๘๔

๐.๒๙

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชน	จ�านวน	๑๖	แห่ง

๒.	 โครงการ	Library	News	Lifestyle

๒๕๖.๗๓

๖.๐๐

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑



73ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๖.๓		พฒันาบรกิารและจดักจิกรรมให้มคีวามหลากหลายและตรงกบัความต้องการของประชาชน

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลาย 

และสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี

๑	กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 สนับสนุนให้มีกีฬาและกิจกรรมนันทนาการที่มีความหลากหลายเพิ่ม	

	 มาตรการที่	๒	 สนับสนุนให้มีอุปกรณ์ออกก�าลังกายเพิ่มส�าหรับทุกช่วงอายุ	

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการนันทนาการเพื่อชุมชน	

๒.	 โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อเยาวชนปลอดภัย 

ห่างไกลยาเสพติด	

๓.	 โครงการสมาชิกศูนย์ไทยห่างไกลยาเสพติด

๔.	 โครงการสร้างสัมพันธ์	สร้างสุขในครอบครัว

๕.	 โครงการโขนไทยก่อนไปอาเซียน	

๖.	 โครงการวู้ดบอลขั้นพื้นฐาน

๗.	 โครงการการแสดงส�าหรับสมาชิกศูนย์เยาวชน

๘.	 โครงการลูกช้างคัพ	 	

๐.๑๘

๐.๖๔

๐.๐๔

๐.๐๕

๐.๘๐

๐.๒๓

๓.๓๐

๓.๔๐

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑



74 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๖.๔		 ส่งเสรมิการเล่นกฬีาขัน้พืน้ฐาน	กฬีาเพือ่มวลชน	กฬีาเพือ่ความเป็นเลศิและกฬีาเพ่ืออาชพี

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

จ�านวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทน

กรุงเทพมหานคร	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/ 

หรืออาชีพต่อปี	

จ�านวนทุนการศึกษาที่	กทม.	มีให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬา	

และนันทนาการ	

๑๕	ครั้ง

๔๒	ทุน

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันและจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	

	 มาตรการที่	๒	 เพิ่มจ�านวนทุนส�าหรับผู้ที่มีความโดดเด่นด้านกีฬาและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์เยาวชน

กรงุเทพมหานคร	(ไทย-ญีปุ่น่)	และส่งนกักีฬาเข้าแข่งขัน

๒.	 โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ

๓.	 โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

๔.	 โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ	

๕.	 โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร	

(ประกายเพชร)	ประจ�าปี	๒๕๖๑

๖.	โครงการสถาบันฟุตบอลกรุงเทพมหานคร

๗.	 โครงการศูนย์ฝึกกีฬาฟุตซอลกรุงเทพมหานคร

๐.๔๙

๑๒.๓๓

๑๑๕.๖๖

๘.๕๒

๐.๙๓

๙.๐๑

๘.๙๙

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑



ด้านที่

มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

๒



76 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ดานที่ ๒
มหานครสีเขียว สะดวกสบายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

ร้อยละความส�าเร็จในการด�าเนินมาตรการกวดขันหาบเร่-แผงลอย

จ�านวนจุดผ่อนผันหาบเร่-แผงลอยลดลง	

จ�านวนครั้งในการรายงานผลการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัด

ระเบียบป้ายฯ	จ�าแนกรายเขต	

ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุด

กวดขันทิ้งจับ-ปรับของส�านักงานเขต

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๑๐

๒	ครั้ง/เดือน

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มิติที่ ๒.๑ ภูมิทัศนสวยงาม 

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑  กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด

ไม่มีสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์รกรุงรัง

สถานการณ์และแนวโน้ม 

	 กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวและเติบโตในทุกด้าน	 มีการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างอาคารเพื่อธุรกิจ	 การค้า

การบริการและที่พักอาศัยเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 ท�าให้สาธารณูปโภคประเภทไฟฟ้าและการส่ือสารต้องขยายตัวตาม

ไปด้วย	ทั้งนี้	การติดตั้งสาธารณูปโภคเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่บนทางเท้าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร	

แต่เดิมสายไฟฟ้า	 สายโทรศัพท์	 และการสื่อสารต่างๆ	 จะติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง	 ซึ่งอยู่บนทางเท้า

ข้างถนน	 การติดตั้งด�าเนินการยังไร้ระเบียบ	 รกรุงรัง	 ขาดการประสานงานและบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง

หน่วยสาธารณูปโภคต่างๆ	ร่วมกับกรุงเทพมหานคร	ก่อให้เกิดสภาพภูมิทัศน์ถนน	(Streetscape)	ที่ไม่น่าดู	รกรุงรัง	

	 นอกจากปัญหาเรื่องสายสาธารณูปโภคที่ท�าให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองแล้ว	 ยังมีปัญหา

เรื่องร้านค้าหาบเร่-แผงลอยบนทางเท้า	 ทั้งที่อยู่ในบริเวณจุดผ่อนผันซึ่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานคร

ร่วมกันก�าหนดและอนุญาตให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีพื้นที่ท�าการค้าหาเลี้ยงชีพได้	 และหลายพื้นที่ก็อยู่นอกจุด

ผ่อนผันซึ่งไม่ได้รับอนุญาต	ล้วนก่อเกิดปัญหาความสกปรก	รกรุงรัง	และกีดขวางการสัญจร	รวมทั้งปัญหาขยะมูลฝอย

ที่ถูกทิ้งในที่สาธารณะและที่ชุมชนต่างๆ	 โดยไม่มีการควบคุม	 อีกทั้งปัญหาการติดต้ังป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก็เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เมืองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย	 จากปัญหาการไร้ระเบียบของเมืองดังกล่าวข้างต้น	 น�ามาซึ่ง

ความไม่ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สินของประชาชน	ปัญหาส่ิงแวดล้อม	ปัญหาจราจร	ฯลฯ	ตามมา	ดังน้ัน	กรุงเทพมหานคร

จึงต้องด�าเนินการประสานงานอย่างจริงจังกับภาคส่วนต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 และภาคประชาชนเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา

ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อท�าให้กรุงเทพฯ	มีทัศนียภาพที่สวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้น	

เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ 

ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต
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มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการก�าหนดจุดผ่อนผัน

	 มาตรการที่	๒		 ก�าหนดแผนการด�าเนินงานจัดระเบียบแผงค้าในเขตที่ส�าคัญต่าง	ๆ

	 มาตรการที่	๓		 ก�าหนดกฎข้อบังคับเพื่อมิให้เกิดผู้ค้ากลับมาขาย	ณ	จุดเดิม

	 มาตรการที่	๔		 ก�าหนดและประกาศแนวทางการใช้ข้อบังคับอย่างเข้มงวดเพื่อมิให้เกิดจุดขายใหม่

	 มาตรการที่	๕		 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	เพื่อก�าจัด	ผู้มีอิทธิพล

	 มาตรการที่	๖		 ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะ	

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ความยาวที่ได้ด�าเนินการน�าสายต่าง	ๆ	ลงใต้ดินช่วงแรก ๕	กิโลเมตร

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๒ น�าระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน

 

 

 
 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการจัดท�าแผนการจัดระเบียบผู้ค้า	

หาบเร่-แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน		

๒.		กิจกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย	

๓.	 กิจกรรมการตรวจจุดกวดขันพิเศษ	(จุดห้ามตั้งวางสินค้า

โดยเด็ดขาด)

๔.		กิจกรรมการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ	

๕.		กิจกรรมการตรวจจุดกวดขันจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะ	

ส�านักเทศกิจ

ส�านักเทศกิจ/

ส�านักงานเขต

ส�านักเทศกิจ/

ส�านักงานเขต

ส�านักเทศกิจ/

ส�านักงานเขต

ส�านักเทศกิจ/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๒-๕

มาตรการที่	๒-๕

มาตรการที่	๒-๕

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๖

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 ตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะตามแนวเส้นทางโครงการน�าสายลงดนิในกรุงเทพมหานครส่วนเพิม่เตมิ	

(๗	เส้นทาง)	และเพิ่มเติม	๑	เส้นทาง	(โครงการปทุมวัน	จิตรลดา)

	 มาตรการที	่๒	 ตดิตามและประสานงานการด�าเนนิการโครงการน�าสายไฟฟ้าลงดนิในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร
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โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	 ๑.		ถนนพญาไท	(ซอยรางน�้า-อนุสาวรีย์ชัยฯ)

	 ๒.	 ถนนโยธี	(ถนนพญาไท-ถนนพระรามที่	๖)

	 ๓.	 ถนนเพชรบุรี	(ถนนบรรทัดทอง-แยกราชเทวี)

	 ๔.		ถนนศรีอยุธยา	(แยกพญาไท-อาคารศรีอยุธยา)

	 ๕.		ถนนพหลโยธิน	(พหลโยธิน	ซ.	๗-คลองบางซื่อ)

	 ๖.		ถนนประดิพัทธิ์	(ถนนพหลโยธิน-ถนนพระรามที่	๖)

	 ๗.		ถนนพหลโยธิน	(คลองบางซื่อ-ห้าแยกลาดพร้าว)

	 ๘.	 ถนนพระราม	๑	ช่วงแยกบรรทัดทองถึงพญาไท

	 ๙.	 ถนนราชวิถี	ช่วงถนนพระราม	๖-อนุสาวรีย์ชัยฯ

	๑๐.	 ถนนเพชรบุรี	(ช่วงแยกบรรทัดทอง-แยกอุรุพงษ์)

๑๑.	โครงการนนทรี	

๑๒.	โครงการพระราม	๓

๓.๘๓	

๘.๓๗	

๕.๕๗	

๔.๘๕	

๒๒.๗๔	

๘.๙๑	

๕๗.๒๗	

๒๓.๘๐	

๒๒.๐๐	

๘.๑๐	

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

 

 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวเส้นทางโครงการน�าสาย	

ลงดินในกรุงเทพมหานคร		 	

๒.		การประชุมติดตามและประสานงานการด�าเนินการ

โครงการน�าสายไฟฟ้าลงดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๓.		การออกแบบก่อสร้างท่อรวมสายสาธารณูปโภคใต้ดิน	

(Common	Duct)	ตามเส้นทางถนนที่ก่อสร้างใหม่ใน

ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑๓.	โครงการรัชดาภิเษก-อโศก

๑๔.	โครงการรัชดาภิเษก-พระราม	๙

	 ๑.	 ถนนอังรีดูนังต์	(ถนนพระราม	๑-ถนนพระราม	๔)

	 ๒.		ถนนชิดลม	(ถนนเพชรบุรี-ถนนเพลินจิต)

	 ๓.		ถนนหลังสวน	(ถนนเพลินจิต-ถนนสารสิน)

	 ๔.		ถนนสารสิน	(ถนนราชด�าริ-ถนนวิทยุ)

	 ๕.	 ถนนวิทยุ	(ถนนเพลินจิต-ถนนพระราม	๔)

	 ๖.	 ถนนพระราม	๔	(ถนนราชด�าริ-สถานีย่อยคลองเตย)

	 ๗.		ถนนสาทร	(ถนนเจริญกรุง-ถนนพระราม	๔)

	 ๘.		ถนนเจริญราษฎร์	(ถนนพระราม	๓-ถนนสาทร)

	 ๙.		ถนนเพชรบุรี	(ถนนราชปรารภ-ทางรถไฟ)

	๑๐.		ถนนดินแดง	(ถนนวิภาวดีรังสิต-คลองสามเสน)		

และถนนราชวิถี	(อนุสาวรีย์ชัยฯ-สามเหลี่ยมดินแดง)

	๑๑.		ถนนประชาราษฎร์สาย	๒		

(ถนนประชาราษฎร์	สาย	๑-ถนนเตชะวานิช)

	๑๒.	 ถนนจรัญสนิทวงศ์		

(เชิงสะพานพระราม	๗-แยกท่าพระ)

	๑๓.	 ถนนพหลโยธิน	(แยกลาดพร้าว-แยกรัชโยธิน)

	๑๔.		ถนนพหลโยธิน	(แยกรัชโยธิน-ถนนงามวงศ์วาน)

	๑๕.		ถนนแจ้งวัฒนะ		

(ฝั่งกรุงเทพฯ	คลองประปา-คลองบางเขน)

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

โครงการ ๓๙ เส้นทาง (เฉพาะส่วนของกรุงเทพมหานคร ๓๔ เส้นทาง)
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โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑๖.		ถนนสามเสน	(ถนนนครไชยศรี-ถนนลูกหลวง)

	๑๗.		ถนนประชาธิปก		

(เชิงสะพานพระปกเกล้า-วงเวียนใหญ่)

	๑๘.	 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน		

(วงเวียนใหญ่-ถนนรัชดาภิเษก)

	๑๙.	ถนนเพชรบุรี	(ถนนพญาไท-ถนนราชปรารภ)

	๒๐.		ถนนราชปรารภ	(ถนนศรีอยุธยา-สามเหลี่ยมดินแดง)

	๒๑.		ถนนวิภาวดีรังสิต	(ถนนดินแดง-สถานีต้นทางวิภาวดี)

	๒๒.		ถนนดินแดง	(สามเหลี่ยมดินแดง-ถนนวิภาวดีรังสิต)

	๒๓.		ถนนรามค�าแหง	(ถนนเพชรบุรี-ถนนศรีนครินทร์)

	๒๔.		ถนนเพชรบุรี		

(ซอยสุขุมวิท	๖๓	(เอกมัย)-ถนนรามค�าแหง)

๒๕.		ถนนลาดพร้าว	(แยกลาดพร้าว-ถนนรัชดาภิเษก)

	๒๖.		ถนนลาดพร้าว	(ถนนรัชดาภิเษก-ถนนศรีนครินทร์)

๒๗.	ถนนศรีนครินทร์	(ถนนลาดพร้าว-ถนนรามค�าแหง)

๒๘.	ถนนสามเสน	(ถนนทหาร-ถนนนครไชยศรี)

๒๙.	ถนนทหาร	(ถนนสามเสน-ถนนพระราม	๕)	และ	

ถนนประดิพัทธ์	(ถนนพระราม	๕-ถนนพระราม	๖)

๓๐.	ถนนประชาราษฎร์สาย	๑		

(ถนนประชาราษฎร์สาย	๒-ถนนทหาร)

๓๑.	ถนนอรุณอัมรินทร์		

(เชิงสะพานพระราม	๘-ถนนประชาธิปก)

๓๒.	ถนนบรมราชชนนี		

(ถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนอรุณอัมรินทร์)

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๓๓.	ถนนพรานนก	(ถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนอรุณอัมรินทร์)

๓๔.	รอบพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	(ถนนราชวิถี		

ถนนสวรรคโลก	ถนนศรีอยุธยา	ถนนพระราม	๕)

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครท่ีร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

เพียงพอ

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 กรุงเทพมหานครมีพื้นที่	 ๑,๕๖๘.๗๓๗	 ตารางกิโลเมตร	 ข้อมูล	 ณ	 เดือนกันยายน	 ๒๕๕๘	 มีประชากร	

ตามทะเบียนราษฎร์	 ๕.๗	 ล้านคน	 หากรวมประชากรแฝงจะมีประชากรประมาณ	๘.๓	 ล้านคน๑	 มีพื้นที่สีเขียวใน	

รูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อมรวมจ�านวน	 ๗,๓๐๐	 แห่ง	 คิดเป็นพื้นที่	 ๓๔.๖๓	 ล้านตารางเมตรสัดส่วน	

ต่อประชากร	๖.๐๘	ตารางเมตร/คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	๒.๒๑	ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร	หากพิจารณาเฉพาะพื้นที่	

สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลัก๒	ลดจ�านวนลงจากมีจ�านวน	๓๔	แห่งเหลือ	๓๒	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๓	ของพื้นที่

เมือง	 สัดส่วน	 ๐.๘๒	 ตารางเมตร/คน	 เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่สีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรซึ่ง

ก�าหนดโดยองค์การอนามัยโลก	(WHO)	เมืองควรมีพื้นที่สีเขียว	๙	ตารางเมตรต่อประชากร	๑	คน	ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้

ให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่สีเขียวเพื่อบริการประชาชนไม่เพียงพอ	 ต�่ากว่ามาตรฐานในการเป็นเมืองที่มีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมที่ดี	ข้อมูลจากฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครพบว่า	พื้นที่

สีเขียวยั่งยืน๓	ซึ่งสร้างความร่มรื่นให้แก่เมือง	 ประมาณการว่ากรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่ดังกล่าวมากกว่าร้อยละ	 ๐.๖๖	

(๑๐,๓๖๘,๕๕๓	ตารางเมตร)	จากที่เมืองควรจะมีถึงร้อยละ	๕๔	นอกจากนี้ข้อมูลจากส�านักงานสวนสาธารณะ	ส�านักสิ่ง

แวดล้อมยงัแสดงให้เหน็แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของการพัฒนาพ้ืนทีสี่เขยีวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมระหว่าง

ปี	 ๒๕๓๙-๒๕๕๘	 ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนแต่ในระยะเวลาแต่ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเริ่มประสบปัญหาการจัดหาพื้นที่

สาธารณะท่ีจะน�ามาพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมท�าได้ยากมากข้ึน	 ปัจจุบันหลายเขตไม่สามารถจัดหาพื้นที่

สาธารณะเพือ่น�าไปพฒันาได้อกี	การกระจายตวัดงักล่าวไม่ครอบคลมุการให้บรกิารประชาชนหากพจิารณาตามกลุ่มเขต

ต่างๆ	พบว่ากลุ่มกรุงเทพตะวันออก	กรุงเทพใต้	และกรุงธนใต้มีสัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อมต่อประชากรคิด

เป็น	 ๗.๒๔,	 ๖.๗๕	 และ	 ๖.๗๑	 ตารางเมตร/คน	 ตามล�าดับ	 ประชาชนสามารถเข้าถึงสวนสาธารณะหลักได้คิดเป็น	

	 ๑		เอกสารสารสถิติของส�านักงานสถิติแห่งชาติปีที่	๒๕	ฉบับที่	๑	เดือนมกราคม-มีนาคม	๒๕๕๗
	 ๒		สวนสาธารณะหลัก	หมายถึง	สวนตามนิยามของส�านักงานสวนสาธารณะ	ส�านักสิ่งแวดล้อม
	 ๓		พื้นที่สีเขียวยั่งยืน	 หมายถึง	 พื้นที่สีเขียวมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบหลักและได้รับการดูแลบ�ารุงรักษาให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน
	 ๔		กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.	 (๒๕๕๐)	แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
อย่างยั่งยืน,	หน้า	๘.

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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ร้อยละ	 ๔๒.๑๖๕	 พื้นที่เขตที่มีสวนสาธารณะหลักให้บริการมากที่สุดคือกลุ่มกรุงเทพใต้	 ๘	 แห่ง๖	 และกลุ่มกรุงธนใต้	

มีสวนสาธารณะหลักน้อยที่สุดเพียง	๑	แห่ง	 เขตซึ่งมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม	๙	ตารางเมตร/	

คน	 ขึ้นไปมีเพียง	 ๑๐	 เขต	 ประกอบด้วย	 เขตคันนายาว	 จตุจักร	 ตลิ่งชัน	 ทวีวัฒนา	 บางขุนเทียน	 ปทุมวัน	 ประเวศ		

พระนคร	ราชเทวีและหลักสี่	เท่านั้น

	 นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังมีพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบอื่นๆ	 ซ่ึงไม่อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม		

ซึ่งก�าหนดตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๔๖	คือสนามกีฬากลางแจ้ง	สนามกอล์ฟ	แหล่งน�้า	

ที่ลุ่ม	ที่ว่าง	พื้นที่ไม้ยืนต้น	พื้นที่เกษตรกรรม	พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	และพื้นที่อื่นๆ	พื้นที่เหล่านี้มีความส�าคัญไม่น้อย	

ไปกว่าพื้นที่ในรูปแบบสวนเนื่องจากมีความส�าคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองให้น่าอยู่ไม่แออัด	 ซึ่งมีไม	่

น้อยกว่า	 ๓,๓๒๓	 แห่ง	 คิดเป็นพื้นที่	 ๘๙,๙๔๒-๑-๓๒.๓๒	 ไร่	 คิดเป็นสัดส่วน	 ๒๕.๒๘	 ตารางเมตร/คน	 ทั้งนี้หาก	

มีการบริหารจัดการพื้นท่ีเหล่านี้อย่างเหมาะสมอาจสามารถน�าไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนได้ในอนาคต	

แต่ติดขัดในเงื่อนไขพื้นที่เหล่านี้มีประชาชน	ภาคเอกชน	และหน่วยราชการอื่นเป็นเจ้าของที่ดิน	การน�ากลยุทธ์คุ้มครอง	

และอนรุกัษ์พืน้ท่ีสเีขยีวเพือ่รกัษาสภาพแวดล้อมทีดี่ของกรุงเทพมหานครมาใช้ในปี	๒๕๕๘	ท�าให้พ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร	

มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรคิดเป็นมากกว่าร้อยละ	๓๑.๒๘	หรือร้อยละ	๑๑.๕๗	ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร

	 กรงุเทพมหานครประกาศกฎกระทรวงบงัคบัใช้ผงัเมอืงรวมในท้องทีก่รงุเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๖	ก�าหนดการ

ใช้ประโยชน์ทีด่ินพื้นทีโ่ล่งไว้เปน็สว่นหนึง่ของการเพิ่มพื้นที่สเีขยีวให้กรุงเทพมหานคร	นอกจากนี้ยงัไดก้�าหนดมาตรการ

ทางผังเมืองตามกฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 เรื่องการจัดให้มีพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์

สาธารณะหรือสวนสาธารณะเกิดผลในทางปฏิบัติสนับสนุนให้เอกชนพัฒนาท่ีโล่งเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือ	

สวนสาธารณะในพื้นที่ของตนเองแลกกับประโยชน์ที่จะได้รับพื้นที่ใช้สอยอาคารเพิ่มเติมเกิดผลอย่างจริงจัง

	 นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วต้นไม้ที่โตเต็มที่	๑	ต้น	สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้

ประมาณ	๘	กิโลกรัมต่อปี	และต้นไม้ที่มีพื้นที่ผิวใบ	๑๕๐	ตารางเมตร	สามารถให้ก๊าซออกซิเจนส�าหรับมนุษย์ได้	๑	คน	

และช่วยลดอุณหภูมิของบรรยากาศภายในเมืองได้	 โดยบริเวณที่มีพื้นท่ีสีเขียวจะแตกต่างจากพื้นท่ีซึ่งไม่มีพื้นที่สีเขียว

อย่างน้อย	 ๒-๒.๗	 องศาเซลเซียส๗	 ดังนั้นปริมาณพ้ืนท่ีสีเขียวจึงส่งผลต่อคุณภาพของอากาศภายในเมือง	 และช่วยลด

อณุหภูมภิายเขตเมืองให้มคีวามเหมาะสมต่อการอยูอ่าศัยมากยิง่ขึน้	และยงัช่วยสร้างบรรยากาศเมอืงให้มคีวามสวยงาม

ร่มรื่นใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย	

	 สาเหตุส�าคัญซึ่งส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ที่จะใช้ในการพัฒนาเป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ	

ไม่เพียงพอเป็นผลมาจากท่ีดินมีราคาแพง	 การใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองมุ่งให้ความส�าคัญทางเศรษฐกิจมากกว่า	

การด�าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นน่าอยู่ของเมือง	 ทิศทางการขยายตัวเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง

ขาดระเบียบ	 ซึ่งปัจจุบันการขยายตัวของเมืองมีการขยายตัวไปตามแนวทิศทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

ขนาดใหญ่ที่เกิดใหม่	 ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่จ�านวนมากได้รับความเสียหายถูกท�าลายจากการพัฒนาดังกล่าวโดยขาด

มาตรการปลูกทดแทนที่เหมาะสม	กรุงเทพมหานครไม่มีแผนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่ชัดเจน	เน้นการพัฒนาพื้นที่สีเขียว

ในรปูแบบสวนเป็นแบบการเช่าและขอใช้พืน้ทีเ่ป็นหลกัการจดัซือ้ทีด่นิเป็นของตนเองท�าให้ยากต่อการก�าหนดกรอบเวลา

แห่งความส�าเร็จที่ชัดเจนได้	 นอกจากนี้พ้ืนที่สวนสาธารณะหลักที่มีอยู ่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ด�าเนินการบนพื้นที	่

	 ๕	เอกสารรายงานการประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 ๖	ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
	 ๗	 ดร.จ�าเนียน	 วรรัตนชัยพันธ์,	 ๒๕๔๘,	 เอกสารประกอบการสัมมนาในรายงานการสัมมนาระดมความคิดเห็นแนวทางการ
ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้มาตรการทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อการเพิ่มและจัดการพ้ืนที่สีเขียวของ
ชุมชน
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ของหน่วยงานอื่นๆ	 เช่น	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 พื้นที่ของราชพัสดุ	 เป็นต้น		

หากหน่วยงานเจ้าของที่ดินประสงค์จะน�าที่ดินไปเพื่อการพัฒนาเช่นเดียวกับตลาดนัดสวนจตุจักรจะส่งผลกระทบต่อ

พืน้ท่ีทีล่งทนุพฒันาไปแล้วพืน้ทีใ่ห้บรกิารจะหายไปในอนาคต	นอกจากนีใ้นการคุม้ครองและอนรุกัษ์พืน้ท่ีสเีขยีวซึง่ไม่ได้

อยู่ในรูปแบบสวน	 กรุงเทพมหานครขาดการพัฒนามาตรการท่ีเหมาะสม	 เช่น	 มาตรการทางภาษี	 และมาตรการ	

ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เพ่ือสร้างความร่วมมอืระหว่างกรงุเทพมหานครและภาคส่วนต่างๆ	ยงัคงด�าเนนิการเฉพาะในส่วน

การรวบรวมจัดท�าฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวนอกเหนือจากพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อมที่มีอยู่เป็นหลัก

	 ท้ายที่สุด	 หากกรุงเทพมหานครจะก้าวเป็นมหานครแห่งเอเชียตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้ตามแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๗๕)	จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ในล�าดับต้นๆ	ต่อไป

เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑  พฒันาพืน้ทีส่เีขยีวส�าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรืน่เพิม่ขึน้กระจายทัว่ในพืน้ที่

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ขนาดพื้นที่ซึ่งถูกน�าไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/

สวนหย่อมเพิ่มขึ้น๘

จ�านวนสวนสาธารณะหลักเพิ่มขึ้น

ขนาดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

๒๓,๖๓๑.๖๙	ไร่	

๓๕	แห่ง/๕	ปี

๑๒	ล้าน	ตร.ม.

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑		 ก�าหนดกรอบพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เหมาะสมและตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว	

เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง๙	ในแต่ละพื้นที่เขต

	 มาตรการที	่๒	 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับการส่งเสริมการเพิ่มและบริหาร

จัดการพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของชุมชนและผลักดันให้มีผลใช้บังคับอย่างเคร่งครัด

	 มาตรการที	่๓	 ผลักดันให้มาตรการทางผังเมืองตามกฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร		

พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 เร่ืองการจัดให้มีพ้ืนท่ีโล่งเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะเกิดผล	

ในทางปฏิบัติ

	 มาตรการที	่๔		 บูรณาการแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะ/สวนหย่อมร่วมกับหน่วยงานพัฒนาระบบ-

สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

	 มาตรการท่ี	๕	 พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มร่ืนสวยงามเหมาะสม

กับเมืองและชุมชนเพิ่มขึ้น

	 ๘	 ค่าเป้าหมายพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อมกระจายเป็นรายเขตเกิดจากการต่อรองกันระหว่างส�านักงานสวนสาธารณะ		
ส�านักสิ่งแวดล้อมและส�านักงานเขตภายใต้ค่าเป้าหมายภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	ก�าหนดข้อมูลที่น�ามา
ใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์มาจากฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
	 ๙	 ก�าหนดตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๔๖	คือสนามกีฬากลางแจ้ง	สนามกอล์ฟ	แหล่งน�้า	ที่ลุ่ม	
ที่ว่าง	พื้นที่ไม้ยืนต้น	พื้นที่เกษตรกรรม	พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	และพื้นที่อื่นๆ
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 โครงการส�ารวจและประเมินศักยภาพในการพัฒนา

พื้นที่ที่ใช้สร้างเป็นพื้นที่สีเขียว๑๐

ส�านักผังเมือง/

ส�านักสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์

โครงการลงทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะสีเขียว	

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒.	 โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่สีเขียว	

ในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม

	 เช่น	โครงการบ�ารุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	

๑.	 โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่สีเขียว	

ในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม

	 เช่น	ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา	๗๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๖๐)

	 -	 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงล�าไผ่	
	 	 เขตมีนบุรี	ระยะที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๖๐)
	 -		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสาทร		

	 (แยกสาทร-ถนนคอนแวนต์)

๐.๕๕

≥	๓๘.๒๖

๗๗๑

ส�านักผังเมือง	

ส�านักสิ่งแวดล้อม/

ส�านักงานเขต

ส�านักสิ่งแวดล้อม/

ส�านักผังเมือง/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๕

เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒  อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ขนาดพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อประชากรเพิ่มขึ้น๑๑ ๒๑๙.๖	ล้าน	ตร.ม.

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน	

มีส่วนร่วมอนุรักษ์รักษาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวของเมืองและผลักดันให้มีผลใช้บังคับ	

อย่างเคร่งครัด

	 ๑๐	 ประเมินศักยภาพของพื้นที่สีเขียว	 ๙	 ประเภทซ่ึงเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่	
สีเขียวของกรุงเทพมหานคร	ซึ่งสามารถน�าไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมได้
	 ๑๑	 พื้นที่สวน	๗	ประเภทรวมกับพื้นที่สีเขียว	๙	ประเภท
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้และความหลาก

หลายทางชีวภาพในพื้นที่เมือง

๒.	 โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ทั่วกรุงเทพมหานคร

	 -	ฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร

๓.	 โครงการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน

ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนแนวตั้งทั้งภายใน

และภายนอกอาคารสิ่งก่อสร้าง	

๔.	 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	

เอกชน	และชุมชนในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในรูปแบบ

ของสวนสาธารณะถาวร

๕.	 จัดท�าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพันธุ์ไม้	

และสวนสาธารณะ

	 เช่น	กิจกรรมส�ารวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	

เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร๑๒		

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม/

ส�านักงานเขต

ส�านักสิ่งแวดล้อม/

ส�านักงานเขต

ส�านักสิ่งแวดล้อม/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๕

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

 

	 มาตรการท่ี	๒	 สร้างองค์ความรู ้	 จิตส�านึกและความตระหนักให้แก่ภาคส่วนต่างๆ	 ต่อความส�าคัญ	

ของพื้นที่สีเขียวของเมือง

	 มาตรการที่	๓	 ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และรักษาพื้นที่สีเขียว

	 มาตรการที	่๔	 พัฒนาและผลักดันยกระดับขีดความสามารถบุคลากรกรุงเทพมหานครในการจัดการพื้นที่	

สีเขียวของเมืองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

	 มาตรการที่	๕	 พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านพันธุ์ไม้ให้ประชาชน	

ผู้สนใจ

	 -	 การอบรมวิชาการปลูกตกแต่งต้นไม้ส�าหรับประชาชน

๒.	 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูขยายพันธุ์ไม้หายากและไม้พื้นถิ่น

	 เช่น	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีสนอง	

พระราชด�าริโดยกรุงเทพมหานคร

๐.๑๗

๗.๐๐

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๔

	 ๑๒	ส�ารวจและรวบรวมพื้นที่สีเขียว	๒	กลุ่ม	คือ	สวน	๗	ประเภท	และพื้นที่สีเขียว	๙	ประเภท	เข้าสู่ฐานข้อมูลและระบบติดตาม	
ประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
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มิติที่ ๒.๓  ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก 

เป้าหมายที่ ๒.๓.๑  ประชาชนเข้าถงึระบบขนส่งสาธารณะ มทีางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึง่พารถส่วนบคุคล 

สถานการณ์และแนวโน้ม 

	 ปัญหาที่ประชาชนกรุงเทพมหานครต้องการให้แก้ไขเป็นล�าดับต้นๆ	หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นปัญหาการจราจร

ทีต่ดิขดั	ซึง่เป็นปัญหาท่ีกรงุเทพมหานครพยายามอย่างต่อเนือ่งทีจ่ะหาวิธกีารต่างๆ	มาแก้ไข	แต่เนือ่งจากระบบคมนาคม

ขนส่งของกรุงเทพมหานครเป็นระบบที่ใช้ทางถนนเป็นหลัก	 การเจริญเติบโตของเมืองได้ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว		

โดยส่วนใหญ่ชมุชนขยายไปตามเส้นทางถนน	รถยนต์จึงเป็นพาหนะทีค่นกรุงเทพมหานครนยิมใช้ในการเดินทาง	เนือ่งจาก

มีความสะดวกสบายในการเดินทางจากประตูบ้านจนกระทั่งถึงที่หมาย	 เพราะหากเลือกได้คนส่วนใหญ่ย่อมเลือกที่จะ	

ไม่รอคอยรถโดยสารประจ�าทาง	 ไม่ต้องเสียเวลาต่อจากระบบขนส่งสาธารณะหนึ่งไปยังอีกระบบสาธารณะหนึ่ง		

กล่าวอีกนัยก็คือ	ระบบขนส่งมวลชนไม่ทั่วถึง	ไม่เพียงพอและไม่เอื้อให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางนั่นเอง	

	 กรงุเทพมหานครได้พยายามหาวธิกีารต่างๆ	มาด�าเนนิการแก้ไขปัญหา	การคมนาคมในระยะทีผ่่านมา	เพือ่ให้

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทัว่ถงึและมคีณุภาพ	เช่น	การเพ่ิมเส้นทางและการขยายเส้นทาง

ระบบขนส่งมวลชน	 การเพิ่มเส้นทางการเดินทางทางน�้า	 การเพิ่มเส้นทางจักรยาน	 เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทาง	

ของประชาชน	 เป็นต้น	 และได้ขยายและเสริมสร้างประสิทธิภาพของโครงข่ายถนน	 แก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณ	

คอขวด	จดุตดัและทางแยก	ด้วยการก่อสร้างอโุมงค์ลอดใต้ทางแยก	สะพานข้ามแยก	ทางยกระดับ	ตลอดจนการเชือ่มต่อ	

การเพิม่	 ขยายหรอืบ�ารงุรกัษาพืน้ผวิจราจร	ทัง้ในถนนสายหลกัและถนนสายรอง	 รวมทัง้การใช้เทคโนโลยต่ีางๆ	 เข้ามาม	ี

ส่วนร่วมในการตรวจวัดสภาพการจราจร	เพือ่รายงานสภาพการจราจรแบบปัจจบุนั	(Real	Time)	ให้ประชาชนรบัทราบ	

และจัดท�าระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านจราจร	 เพื่อน�าไปประกอบการวิเคราะห์	 วางแผนและบริหารจัดการด้านจราจร	

ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 เพื่อประโยชน์ในการอ�านวยความสะดวกประชาชนให้ได้รับทราบข้อมูลสภาพ

การจราจรตามความเป็นจริง	 เพื่อประชาชนได้น�าไปใช้ในการวางแผนในการเดินทางบนโครงข่ายถนนของกรุงเทพ-

มหานคร	 หลีกเลี่ยงจุดท่ีมีการจราจรหนาแน่น	 ติดขัด	 ซึ่งช่วยให้ลดการสะสมของยานพาหนะในบริเวณที่เกิดปัญหา	

การจราจร	 รวมท้ังเป็นการลดการสิ้นเปลืองเวลา	 น�้ามันเชื้อเพลิง	 ปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อม	 มลภาวะทางอากาศ		

มลภาวะทางเสียง	ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ	สามารถถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย	

	 ปัจจุบันรัฐบาลและกรุงเทพมหานครได้พยายามจัดท�าระบบขนส่งมวลชน	 และขยายเส้นทางระบบขนส่ง

มวลชน	 แต่ระบบขนส่งมวลชนท่ีมีอยู่ยังไม่สามารถให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร	 ซ่ึงตามแผนการพัฒนา

ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพมหานครจะมรีถไฟฟ้า	-	รถไฟฟ้าใต้ดินเชือ่มโยงท่ัวทุกพ้ืนท่ีภายในปี	๒๕๗๒	กรุงเทพมหานคร

ได้สนับสนนุและส่งเสรมิให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน	โดยด�าเนนิการเพ่ิมเส้นทางรถไฟฟ้าให้ครอบคลมุพืน้ที่	

และเป็นทางเลอืกในการเดนิทาง	พร้อมปรบัปรงุจดุเชือ่มต่อระบบขนส่งมวลชน	และก่อสร้างทางเดนิยกระดบั	เพือ่อ�านวย

ความสะดวกให้กับผู้ใช้ระบบขนส่งมวลขน	
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มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จัดท�าระบบขนส่งมวลชนส่วนต่อขยายเพิ่มขึ้น

	 มาตรการที่	๒	 จัดท�าระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง

	 มาตรการที่	๓	 จัดท�าทางเดินยกระดับเพื่อให้ความสะดวกกับผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชน

	 มาตรการที่	๔	 รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทาง	

	 มาตรการที่	๕		 ศึกษาวิจัยสาเหตุการเลือกใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและจักรยาน

	 มาตรการที่	๖	 บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		ประสานหน่วยงาน	(ขสมก.	และกรมการขนส่งทางบก)	

ปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อเป็น	Feeder	รับส่งประชาชน

เข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก		

ส�านักการจราจร

และขนส่ง

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการวิจัยเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาเหตุ	

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ

และรถจักรยานของประชากรกรุงเทพมหานคร		

๒.	โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน		

๗.๐๐	

๓๐.๐๐

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๔

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที่

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ร้อยละความส�าเร็จตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี	

ของโครงการพัฒนาระบบราง	

ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

มีรายงานที่สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน	

และการเดินทางทางเลือก	

ร้อยละ	๗๐

ร้อยละ	๗๕

๑	ผลงาน

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก
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๑.	 โครงการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพมหานคร	ส่วนต่อขยายสายสีลม	บริเวณ

สถานีตากสิน		

๒.	 โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว	(Monorail)	จาก

วัชรพล-ทองหล่อ

๓.		โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ	(Sky	Walk)	

จากสถานีบางหว้า	(S12)	ถึงท่าเรือ	

ตากสิน-เพชรเกษม

๔.	 โครงการระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา	(Light	

Rail)	สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

๕.		โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ	(Sky	Walk)	

เชื่อมระหว่างระบบขนส่งมวลชนส่วนต่อขยาย

สายสุขุมวิท	จากสถานีอุดมสุขถึงสถานีบางนา

๖.		โครงการจัดท�าระบบขนส่งมวลชนส่วนต่อขยาย

สายสุขุมวิท	(แบริ่ง	-	สมุทรปราการ)	*	

๗.	 โครงการจัดท�าระบบขนส่งมวลชนส่วนต่อขยาย

สายหมอชิต	(หมอชิต	-	สะพานใหม่	-	คูคต)	*	

๘.		โครงการจัดท�าระบบขนส่งมวลชนส่วนต่อขยาย

สายสีลม	(บางหว้า	-	ตลิ่งชัน)	*

๙.	โครงการขนส่งมวลชนขนาดรอง	(AGT)	สายสีทอง	

จากสถานี	BTS	กรุงธนบุรีถึงถนนประชาธิปก	*

๗๗.๐๐

๖๕.๒๗

๗๐.๐๐

๔๑.๒๐

๔๕๐.๑๐

**

**

***

****

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ :

	 *	 กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายมอบหมายให้บริษัท	 กรุงเทพธนาคม	 จ�ากัด	 เป็นผู้ด�าเนินการโครงการและบริหารจัดการเดินรถ		

โดยให้บริษัทฯ	 จัดหางบประมาณเพื่อด�าเนินการงานโครงสร้างพื้นฐาน	 งานติดตั้งระบบและงานบริหารจัดการเดินรถ	 ซึ่งปัจจุบัน	

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบในหลักการมอบหมาย	บริษัท	 กรุงเทพธนาคม	 จ�ากัด	 ด�าเนินการแล้ว	 ๓	 โครงการ	 คือ	

โครงการที่	๖	 ,	๗	และ	๙	ในส่วนของโครงการที่	๘	มีนโยบายที่จะมอบหมายให้บริษัท	กรุงเทพธนาคม	จ�ากัด	เป็นผู้ด�าเนินการ

โครงการและบริหารจัดการเดินรถ	 ซ่ึงอยู่ระหว่างส�านักการจราจรและขนส่งเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบใน	

หลักการมอบหมายให้บริษัท	กรุงเทพธนาคม	จ�ากัด	ด�าเนินการ

	 **	 กรุงเทพมหานครจะจัดหางบประมาณอุดหนุน	เพื่อช�าระค่างานติดตั้งระบบในปี	๒๕๖๒

	***	 อยู่ระหว่างการพิจารณา

	****	 เอกชนสนับสนุนงบประมาณ	

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)



89ด้านที่ ๒
มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

จ�านวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง	

ร้อยละความส�าเร็จของการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก	

๑	เส้นทาง

ร้อยละ	๗๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๒  เพิ่มเส้นทางจักรยานให้มีความสะดวกและทั่วถึง

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จัดท�าเส้นทางจักรยานในเส้นทางหลักครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที	่๒	 ก�าหนดให้มีการสร้างทางจักรยานที่มีมาตรฐานในถนนที่สร้างใหม่ทุกสายซึ่งมีทางเท้า	

กว้างกว่า	๑.๒๐	เมตร

	 มาตรการที่	๓	 จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการใช้จักรยาน	

	 มาตรการที่	๔	 ก�าหนดกฎหมายส�าหรับการใช้จักรยาน

	 มาตรการที่	๕	 คุ้มครองความปลอดภัยของผู้ขับขี่จักรยาน

 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		ปรับปรุงเส้นทางจักรยานและทางเท้าถนนอังรีดูนังต์

และถนนราชด�าริ

๒.	ติดตั้งป้ายแนะน�าการใช้ช่องเดินรถร่วมกัน	

ชนิดแขนยื่นเหนือผิวจราจร

๒๔.๒๘

๑๐๐.๐๐

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓

 
 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 การออกแบบให้มีการสร้างทางจักรยานที่มีมาตรฐาน	

ในถนนที่สร้างใหม่ทุกสายซึ่งมีทางเท้ากว้างกว่า		

๑.๒๐	เมตร

๒.		สะพานคนเดิน	เส้นทางจักรยานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	

บริเวณที่ท่าพระจันทร์-ศิริราช

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน



90 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๒
มหานครสีเขียว สะดวกสบายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

จ�านวนท่าเรือโดยสารที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง

ร้อยละความส�าเร็จของการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุน	

การเดินทางทางน�้า

๑๐	ท่าเรือ

ร้อยละ	๗๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๓ ส่งเสริมการเดินทางทางน�้า

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ก่อสร้าง	ปรับปรุง	หรือบ�ารุงรักษาท่าเทียบเรือ	

	 มาตรการที่	๒	 จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเดินทางทางน�้า

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒  การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด 

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง	เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่าง	ๆ	รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง

ทั้งทางบก	 ทางน�้า	 และทางอากาศของประเทศ	 การขยายตัวของเมือง	 การเติบโตของจ�านวนประชากรและ	

การเคลื่อนย้ายของประชากรทั้งจากปริมณฑลและต่างจังหวัด	 เพ่ือเข้ามาท�างานและประกอบกิจกรรมต่างๆ		

ในกรุงเทพมหานคร	ท�าให้ความต้องการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เช่น	การใช้บริการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค

เพิ่มมากขึ้นในระยะที่ผ่านมา	และโครงข่ายการคมนาคมของเมืองยังไม่สมบูรณ์		

	 กรุงเทพมหานครได้มีการด�าเนินการแก้ไขปัญหาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	 เช่น	 การขยายเส้นทางหรือริเร่ิมเส้นทางใหม่มากขึ้น	 รวมทั้ง

การขยายและเสริมสร้างประสิทธิภาพของโครงข่ายถนนโดยเฉพาะบริเวณคอขวด	จุดตัดและทางแยก	ด้วยการก่อสร้าง

อุโมงค์ลอดใต้ทางแยก	สะพานข้ามแยก	ทางยกระดับ	ตลอดจนการเชื่อมต่อการเพิ่ม	ขยายหรือบ�ารุงรักษาพื้นผิวจราจร	

ทั้งในถนนสายหลักและถนนสายรอง	 แต่การขยายตัวของปัญหาอย่างรวดเร็วประกอบกับข้อจ�ากัดหลายประการ		

ท�าให้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังมีปัญหาด้านการจราจรขนส่งและสาธารณูปโภคที่ต้องแก้ไขและพัฒนาต่อไป

 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ	

คลองแสนแสบ

๒.		ติดตั้งป้ายแนะน�าการสัญจรทางน�้า

๓๐.๐๐

๕๐.๐๐

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒



91แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๒
มหานครสีเขียว สะดวกสบายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ถนนมีการเชื่อมโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๓	สายทาง

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร 

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการท่ี	๑		 เพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิมโดยการก่อสร้าง	 (ถนนสายหลัก	 สะพานข้ามทางแยก		

ทางแยก	ทางลอด	และสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา)

	 มาตรการที	่๒		 พัฒนาโครงข่ายถนนโดยการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาตามที่ผังเมือง

ก�าหนด

	 มาตรการที่	๓		 ขยายช่องจราจร	เพื่อรองรับปริมาณการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 โครงการออกแบบการขยายช่องจราจรเพื่อรองรับ

ปริมาณการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

ส�านักการโยธา มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 
 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา

บริเวณแยกเกียกกาย

๒.		 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามค�าแหง		

ถึงถนนศรีนครินทร์	(ผ่านซอยรามค�าแหง	๒๔)

๓.	 โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-	

ถนนมิตรไมตรี

๔.	 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า	

๕.	 โครงการก่อสร้างทางลอด	

ถนนพัฒนาการ-รามค�าแหง-ถาวรธวัช

๖.	 โครงการต่อขยายสะพานอรุณอัมรินทร์	พร้อม

ทางขึ้น-ลง	และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช

๗.	 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนน

สุธาวาส	และสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์

๘.	 โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า		

ช่วงที่	๑	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์

กับถนนกรุงเทพกรีฑา

๓.๔๐

๑๓๒.๐๐

๓๙.๕๐

๓๐๙.๐๐

๓๖๑.๓๐

๓๔๑.๖๓

๖๘.๐๗๐

๒๘๑.๔๔

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒



92 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๒
มหานครสีเขียว สะดวกสบายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

		๙.		โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า	

ช่วงที่	๒	ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า		

จากคลองหัวหมากถึงคลองล�าสาลี	

๑๐.	 โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า	

ช่วงที่	๓	ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า		

จากคลองล�าสาลีถึงคลองวังใหม่	

๑๑.	 โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า	

ช่วงที่	๔	ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า		

จากคลองวังใหม่ถึงทางหลวงหมายเลข	๙

๑๒.	 โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า	

ช่วงที่	๕	ก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางหลวง

หมายเลข	๙

๑๓.	 โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า		

ช่วงที่	๖	ก่อสร้างและปรับปรุง	

ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า	จากทางหลวง

หมายเลข	๙	ถึงถนนร่มเกล้า	

๑๔.	 โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า	

ช่วงที่	๗	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ	

ถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร	

๑๕.	 โครงการปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานคร	ดินแดง

	 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนมิตรไมตรี	๓-	

ถนนประชาสงเคราะห์

๑๖.	 สะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	บริเวณ	

ถนนราชวงศ์-ถนนท่าดินแดง

๑๗.	 โครงการก่อสร้างทางยกระดับรามค�าแหง

๑๘.	 โครงการก่อสร้างสะพาน	

ข้ามทางแยก	ณ	ระนอง

๑๙.	 โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์

๒๐.	 โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับบน	

ถนนลาดกระบัง

๒๑.	 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา		

กับถนนก�าแพงเพชร	๖	(ถนนหมายเลข	๘)

๔๓๙.๙๐

๓๓๒.๖๐

๒๕๖.๓๕

๒๗๒.๕๙

๓๓๙.๓๐

๓๔๘.๖๖

-

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๒๒.	 โครงการก่อสร้างถนนกลับรถใต้สะพานข้าม

คลองแสนแสบ	ถนนสุวินทวงศ์

๒๓.	 โครงการก่อสร้างถนนไมตรีจิตและ	

ถนนคลองเก้า

๒๔.	 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพาน	

ข้ามคลองหนองปรือ	ถนนลาดกระบัง

๒๕.	 โครงการก่อสร้างถนนวิภาวดีรังสิต-	

ถนนพหลโยธิน

๒๖.	 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต	

กับถนนกาญจนาคม

๒๗.	 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดปลาเค้า	

กับซอยมัยลาภ	ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม

๒๘.	 โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง	ค.	๑	

เชื่อมต่อถนนรามอินทรา	ถึง	

ถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภชน์	

๒๙.	 โครงการเชื่อมต่อถนนรามค�าแหง-	

ถนนราษฎร์อุทิศ	(แก้ปัญหาการจราจรบริเวณ

จุดเชื่อมถนนรามค�าแหง	ถนนนิมิตใหม่		

ถนนสีหบุรานุกิจ	ถนนร่มเก้า	ถนนสุวินทวงศ์	

เขตมีนบุรี)

๓๐.	 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเชื่อมคลองมอญ

๓๑.	 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามค�าแหง	๖๐-	

ถนนศรีนครินทร์ร่มเก้า	(แก้ไขปัญหา	

การจราจรบริเวณจุดตัดระหว่างถนนลาดพร้าว	

ถนนนวมินทร์	ถนนเสรีไทย	ถนนรามค�าแหง	

เขตบางกะปิ)

๓๒.	 โครงการปรับปรุงถนนศรีบูรพาเชื่อมต่อ

ทางหลวงพิเศษหมายเลข	๗		

(แก้ไขปัญหาจราจรบริเวณจุดตัดระหว่าง	

ถนนลาดพร้าว	ถนนนวมินทร์	ถนนเสรีไทย	

ถนนรามค�าแหง	เขตบางกะปิ)

๓๓.	 โครงการเชื่อมต่อถนนร่มเกล้า-นิมิตใหม่		

(แก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณจุดเชื่อม	

ถนนรามค�าแหง	ถนนนิมิตใหม่	ถนนสีหบุรานุกิจ	

ถนนร่มเกล้า	ถนนสุวินทวงศ์	เขตมีนบุรี)

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๓๔.	 โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง	ค.	๓	

เชื่อมถนนรามอินทรา	ถึงถนนบางนา-ตราด

๓๕.	 โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง	ช.	๒	

	 จากถนนเกษตร–นวมนิทร์	ถงึถนนสขุมุวิท	๑๐๓

๓๖.	 โครงการปรับปรุงถนนประชาสงเคราะห์

๓๗.	 โครงการปรับปรุงถนนเยาวราช

๓๘.	 โครงการปรับปรุงถนนอโศก-ดินแดง	และ

ปรับปรุงสะพานข้ามแยกโบสถ์แม่พระ

๓๙.	 โครงการเชื่อมต่อถนนประชาสงเคราะห์กับ

มักกะสัน	ผ่านถนนโครงการ	Bangkok	City	Air	

Terminal	(BCAT)	เข้าสู่ซอยนานา

๔๐.	 โครงการเชื่อมต่อสะพานข้ามแยกดินแดง	

แนวเหนือ-ใต้	จากถนนวิภาวดีรังสิตผ่าน	

ถนนเลียบใต้ทางด่วน	กับซอยเพชรบุรี	๓๑	

(ชิดลม)

๔๑.	 โครงการเชื่อมต่อถนนประชาสงเคราะห์	

กับถนนรัชดาภิเษก

๔๒.	 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง	

เปรมประชากร

๔๓.	 สะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	บริเวณ	

ถนนลาดหญ้า-ถนนมหาพฤกฒาราม

๔๔.	 สะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	บริเวณ	

ถนนจันทน์-ถนนเจริญนคร

๔๕.	 โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง	ง	๓		

เชื่อมถนนสุขสวัสดิ์-	ถนนพระรามที่	๒-	

ถนนสามแยกตากสิน		

ถนนเพชรเกษม-ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้

๔๖.	 โครงการก่อสร้างทางยกระดับ	

ถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย	๒

๔๗.	 โครงการเชื่อมต่อถนนกาญจนาภิเษก-	

พุทธมณฑลสาย	๔	ช่วงถนนพุทธมณฑลสาย	๒	

ถึงถนนพุทธมณฑลสาย	๓

๔๘.	 โครงการเชื่อมต่อถนนกาญจนาภิเษก-	

พุทธมณฑลสาย	๔	ช่วงถนนพุทธมณฑลสาย	๓	

ถึงถนนพุทธมณฑลสาย	๔

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๔๙.	 โครงการแก้ไขปัญหาการจราจร	

บนถนนเพชรเกษม	จากแยกท่าพระ		

ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร

	 ๔๙.๑	 โครงการก่อสร้างทางแยกถนนเพชรเกษม	

ตัดกับถนนบางแค	(ถนนสุขาภิบาล	๑)

					 ๔๙.๒	 โครงการก่อสร้างทางแยก	

ถนนเพชรเกษมตัดกับ	

ถนนพุทธมณฑลสาย	๒

					 ๔๙.๓		 โครงการก่อสร้างทางแยก	

ถนนเพชรเกษมตัดกับคลองทวีวัฒนา

					 ๔๙.๔		 โครงการก่อสร้างทางแยก	

ถนนเพชรเกษมตัดกับ	

ถนนพุทธมณฑลสาย	๓

					 ๔๙.๕		 โครงการก่อสร้างทางแยก	

ถนนเพชรเกษมตัดกับถนนมาเจริญ

๕๐.	 โครงการต่อเชื่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ	ร.๙		

กับถนนกรุงเทพ-ชลบุรี	(มอเตอร์เวย์)		

และถนนกรุงเทพกรีฑา

๕๑.	 โครงการต่อเชื่อมถนนพรานนก-พุทธมณฑล	

สาย	๔	กับสะพานพระราม	๘

๕๒.		โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรถนนอโศกมนตรี	

จากถนนพระราม	๙	ถึงบริเวณถนนสุขุมวิท

				 ๕๒.๑	 โครงการขยายถนนอโศกมนตรี

				 ๕๒.๒	 โครงการทางยกระดับถนนรัชดาภิเษก-

ถนนอโศกดินแดง-ถนนอโศกมนตรี

๕๓.		โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟ

สายเก่า

๕๔.	งานก่อสร้างปรับปรุงซอยพระรามที่	๒	ซอย	๘๖

๕๕.	 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบางขุนเทียน

ชายทะเล	ช่วงจากคลองนาถึงคลองเกาะโพธิ์

๕๖.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคม	

และขนส่ง	สาย	ค	๑		

ถนนขนานคลองเปรมประชากร

๑๐.๐๐
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๑๐.๐๐
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มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๒
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๕๗.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคม	

และขนส่ง	สาย	ค	๒		

ถนนพหลโยธิน-ถนนเลียบคลองสอง

๕๘.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคมและ

ขนส่ง	สาย	ค	๓		ถนนวิทยุ–ถนนรัชดาภิเษก

๕๙.	 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง	

ถนนโครงการคมนาคมและขนส่ง	สาย	ง	๑		

ซอยวิภาวดีรังสิต	๗๒	บรรจบถนนพหลโยธิน

๖๐.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคมและ

ขนส่ง	สาย	ง	๔	ถนนมิตรไมตรี-ถนนคุ้มเกล้า

๖๑.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคม	

และขนส่ง	สาย	ง	๕	ถนนประชาราษฎร์-	

คลองเปรมประชากร

๖๒.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคม	

และขนส่ง	สาย	ง	๑๑		

ถนนรามค�าแหง-ถนนลาดกระบัง

๖๓.	 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนโครงการ

คมนาคมและขนส่ง	สาย	ง	๑๓	ถนนมิตรไมตรี	

และซอยพร้อมพรรณ	บรรจบถนนรัชดาภิเษก

๖๔.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคม	

และขนส่ง	สาย	ง	๑๕		

ถนนรามค�าแหง-ถนนสาย	ง	๑๖

๖๕.	 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง	

ถนนโครงการคมนาคมและขนส่งสาย	ง	๑๖		

ถนนกรุงเทพกรีฑาบรรจบถนนร่มเกล้า

๖๖.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคม	

และขนส่ง	สาย	ง	๑๙		

ถนนฉลองกรุง-ถนนลาดกระบัง

๖๗.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคมและ

ขนส่ง	สาย	ง	๒๐		

ถนนเฉลิมพระเกียรติ	ร.๙-ถนนกาญจนาภิเษก

๖๘.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคม	

และขนส่ง	สาย	ง	๒๑		

ถนนกาญจนาภิเษก-ถนนสาย	ฉ	๑

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒,	๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๖๙.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคม	

และขนส่ง	สาย	จ	๑		

ถนนพหลโยธิน-ถนนนิมิตใหม่

๗๐.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคม	

และขนส่ง	สาย	จ	๒		

ถนนรามอินทรา-ถนนนิมิตใหม่

๗๑.	 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง	

ถนนโครงการคมนาคมและขนส่ง	สาย	จ	๔		

ถนนทหาร	บรรจบเขตทางรถไฟสายใต้

๗๒.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคม	

และขนส่ง	สาย	จ	๗	ถนนอ่อนนุช-ถนนอุดมสุข

๗๓.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคมและ

ขนส่ง	สาย	ฉ	๑	ถนนเพชรเกษม-ถนนสุขสวัสดิ์

๗๔.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคมและ

ขนส่ง	สาย	ช	๒		

ถนนประเสริฐมนูกิจ-จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้

๗๕.		โครงการจ้างเหมาปักหลักแนวเขตทาง	

โครงการก่อสร้างถนนของกรุงเทพมหานคร

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๒.๐๐

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒,	๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

ร้อยละของกล้อง	CCTV	เพื่อการจราจรที่ได้รับการติดตั้ง/บ�ารุงรักษา

ร้อยละความส�าเร็จของการพัฒนา/บ�ารุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสาร

พื้นที่	(ทางแยก)	ที่น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบจราจร

ร้อยละความส�าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูล	เพื่อสนับสนุนการจัดการ	

ด้านการจราจร	

ร้อยละ	๗๐

ร้อยละ	๗๐

ร้อยละ	๒

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจร

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เพิ่มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาป้ายจราจรอัจฉริยะให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร

	 มาตรการที่	๓	 ติดตั้งระบบประสานสัญญาณไฟจราจรที่ถนนสายหลัก

	 มาตรการที่	๔	 ลดความล่าช้าในการสัญจรผ่านทางแยก

	 มาตรการที่	๕	 จัดท�าฐานข้อมูลปริมาณจราจรและความเร็ว	

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)		

เพื่อการตรวจสอบ	และสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจร

๒.	 บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)		

เพื่อการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร

๓.	 บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)		

ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร

๔.		โครงการจัดท�าแผนพัฒนาระบบการจัดการจราจร	

เป็นพื้นที่	

๕.		โครงการติดตั้งสถานีตรวจนับปริมาณจราจร	บริเวณ

สะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	ถนนสายหลักและ	

ถนนเข้า-ออกเมือง	ระหว่างกรุงเทพมหานคร	

และปริมณฑล

๖.		โครงการจ้างส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการจราจร	

และขนส่งและความต้องการในการเดินทางภายใน	

พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในฯ

๗.		โครงการปรับปรุงระบบการส�ารวจและจัดเก็บ	

ปริมาณจราจร

๘.๘๐

๑๑.๑๐

๒๗.๔๗

๕๗.๒๐

๕๐.๐๐

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๕

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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มิติที่ ๒.๔ การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรงุเทพมหานครเป็นเมอืงทีป่ระหยดัพลงังาน ใช้พลังงานสะอาดทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 การอนุรักษ์พลังงาน	 การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกโดยสร้างความตระหนักรู้และการเข้ามา	

มีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์พลงังาน	การใช้พลังงานทดแทนและพลงังานทางเลอืก	และการใช้พลงังานอย่างมปีระสิทธภิาพ	

รวมถงึการผลกัดันให้กรงุเทพมหานครเป็นองค์กรประหยดัพลงังานเพือ่การบรรลเุป้าหมายปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้า

และเช้ือเพลงิของหน่วยงานกรงุเทพมหานครลดลง	ร้อยละ	๑๐	กรงุเทพมหานครด�าเนนิการส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังาน	

การใช้พลงังานทดแทน	และการใช้พลังงานอย่างมปีระสิทธภิาพ	โดยการประชาสมัพันธ์การอนรัุกษ์พลงังานตามโครงการ

กรุงเทพสู่เมืองคาร์บอนต�่า	 จัดท�าแผนอนุรักษ์พลังงานส�าหรับอาคารในสังกัดกรุงเทพมหานคร	 และโครงการปิดไฟ		

๑	 ชั่วโมง	 เพื่อลดโลกร้อน	 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร	 โดยจัดกิจกรรม	

โรงเรียนใหญ่	 รอยเท้าเล็ก	 เพ่ือส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานของ

กรงุเทพมหานคร	รวบรวมข้อมลูการใช้พลงังานในอาคารควบคมุของกรงุเทพมหานครและข้อมลูตามระบบบรหิารจดัการ

พลังงาน	(Building	Energy	Management	System	:	BEMS)	ที่ติดตั้งในส�านักงานเขต

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ร้อยละของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงของหน่วยงาน

กรุงเทพมหานครลดลง

ร้อยละความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๖๖	ด้านการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

๑๐

๓๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๑  ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

 

 

 

๑.	 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)		

ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร	ระยะที่	๒	

๒.	 ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเป็นพื้นที่	หรือ	

ติดตั้งระบบประสานสัญญาณไฟจราจรที่ถนนสายหลัก	

๓.	 ติดตั้งระบบเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสัญญาณ	

ไฟจราจร

๔.	 ติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร้สาย

๓๗๖.๒๓

๒๓๒.๐๐

๓๖.๐๐

๑๕.๐๐

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓-๔

มาตรการที่	๓-๔

มาตรการที่	๓-๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการท่ี	๑		 ใช้ยานยนต์มลพิษต�่า	 (Low	 Emission	 Vehicles:	 LEV)	 ส�าหรับรถยนต์ราชการ	

ของกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒		 ปรับเปลี่ยนระเบียบสถานที่เติมเชื้อเพลิง	และโควตาน�้ามัน

	 มาตรการที	่๓		 หลอดไฟในอาคารกรุงเทพมหานครเป็นหลอดประหยัดพลังงาน	 เช่น	 LED	 และ/หรือ	

หลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูง

	 มาตรการที่	๔		 ปรับปรุงดัดแปลงอาคารของ	กทม.	อย่างเป็นระบบ	เพื่อการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม

	 มาตรการที	่๕		 การใช้ระบบการจัดการพลังงานในอาคาร	 (Building	 Energy	Management	 System	 :	

BEMS)

	 มาตรการที่	๖		 ปรับพฤติกรรมของข้าราชการและลูกจ้างให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	จัดท�าแผนการปรับปรุงดัดแปลงอาคารของ	

กรุงเทพมหานครเพื่อการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม	

๒.		โครงการจ้างเหมาบ�ารุงรักษาและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการพลังงานอาคาร	(BEMS)	

๓.	กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน

แก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร

๐.๓๐

๑๓.๒๔

๐.๓๐

ส�านักการโยธา/

ส�านักสิ่งแวดล้อม/

ส�านักยุทธศาสตร์	

และประเมินผล

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๖

 

 

 

 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		ผลักดันการออกระเบียบกรุงเทพมหานคร	ว่าด้วยการใช้

ยานยนต์มลพิษต�่า	(Low	Emission	Vehicles:	LEV)	

ส�าหรับรถยนต์ราชการของกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	...

๒.		ผลักดันการออกระเบียบกรุงเทพมหานคร	ว่าด้วยการ

	 ปรบัเปลีย่นสถานทีเ่ตมิเชือ้เพลงิ	และโควตาน�า้มนั	พ.ศ.	...

๓.		ผลักดันการออกระเบียบกรุงเทพมหานคร	ว่าด้วยการ

ปรับเปลี่ยน/ทดแทนหลอดไฟในอาคารกรุงเทพมหานคร

เป็นหลอดแบบประหยัดพลังงาน	พ.ศ.	...

๔.		การรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง	

ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครลดลง

๕.	ขับเคลื่อนการด�าเนินงานระบบ	BEMS	ร่วมกับมาตรการ

อนุรักษ์พลังงานอาคารส�านักงานเขต

ส�านักการคลัง

ส�านักการคลัง

ส�านักการคลัง

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๕

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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มหานครสีเขียว สะดวกสบายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม		

ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน

๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๒  ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 ปิดไฟ	๑	ชั่วโมง	เพื่อลดโลกร้อน

๒.	 การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน	

แก่ประชาชน

๑.๐๐

๐.๓๐

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการจัดท�าแผนงานการปรับปรุงอาคารราชการ	

ของกรุงเทพมหานครให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน

๒.	 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้ระบบ		

BIM	(Building	Information	Modeling)	เพื่อช่วย	

การออกแบบปรับปรุงอาคารให้ประหยัดพลังงาน

๑๕๐.๐๐

๕.๐๐

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)



ดานที่

มหานครส�าหรับทุกคน

๓
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มหานครสําหรับทุกคนประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน	จัดสาธารณูปโภคส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง	

จ�านวนการก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภค	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่

ผู้สูงอายุและผู้พิการ	(การปรับปรุง)	

จ�านวนการจัดหาหรือผลักดันให้มีการจัดหาบริการสาธารณะส�าหรับ

ผู้สูงอายุและผู้พิการ	(สุขาสาธารณะ)	

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่ใช้บริการ

ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรทางแยกที่มีการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์

เสียงประกอบทางข้ามส�าหรับผู้พิการ	

ร้อยละของสถานีระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครที่มีลิฟต์

ส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

แท็กซี่ส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	

ร้อยละ	๒๐

จ�านวน	๔	แห่ง

จ�านวน	๔	แห่ง

ร้อยละ	๗๕

ร้อยละ	๒๐

ร้อยละ	๕๐

จ�านวน	๓๐	คัน

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มิติที่ ๓.๑ ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑  ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะเห็นได้จากแนวโน้มการเพิ่มอัตราผู้สูงอายุในสังคมปัจจุบัน

จะเพิ่มขึ้นทุกปี	 นอกจากน้ีกลุ ่มผู ้พิการก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน	 ซ่ึงสภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการนั้นมีสภาวะ

การเคลื่อนไหวท่ีขาดความคล่องตัว	 ประกอบกับระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบขนส่งมวลชน	 ห้องสุขาสาธารณะ	 และ

ส่ิงอ�านวยความสะดวกอืน่ๆ	ทัง้ภายนอกและภายในอาคารทีจ่ะรองรบักลุม่บคุคลดงักล่าวยงัไม่ครอบคลมุเพยีงพอ	ท�าให้

การเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ	 เป็นไปด้วยความยากล�าบากดังนั้น	 หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคส่วนอื่น	

จึงควรจะต้องมีทั้งการปรับปรุง	การก่อสร้างสาธารณูปโภค	การจัดหาบริการและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ

และผู ้พิการให้สามารถท่ีจะเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ	 ได้อย่างสะดวก	 โดยด�าเนินการในลักษณะที่เรียกว่า	

อารยสถาปัตย์	 (universal	 design)	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถที่จะเข้าถึงบริการ

สาธารณะต่างๆ	ได้อย่างสะดวกและทัดเทียมคนปกติทั่วไป

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
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มหานครส�าหรับทุกคนประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 ผลักดันให้อาคารราชการ/อาคารสาธารณะ/อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่	

จัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

	 มาตรการที่	๒		 ก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภคเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

	 มาตรการที่	๓		 ผลักดันให้มีการจัดหาบริการสาธารณะส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

	 มาตรการที	่๔	 ออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสาธารณะ/ถนนและออกแบบปรับปรุงอาคารสาธารณะ/

ถนน	ให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

	 มาตรการที่	๕		 ผลักดันให้จุดจอดรถโดยสารประจ�าทาง	และสถานีระบบขนส่งมวลชนจัดหาสิ่งอ�านวย	

ความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

 

 

 
 
 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการให้ความรู้และค�าปรึกษาแนะน�าในการจัด	

สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ	

(Universal	Design)

๒.		กิจกรรมการจัดท�าฐานข้อมูลอาคารโครงการก่อสร้าง

อาคารปรับปรุงอาคารสถานที่ที่สังกัดกรุงเทพมหานคร		

ที่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ใช้ได้จริง	ส�าหรับผู้สูงอายุ	

และคนพิการ

๓.	 กิจกรรมการออกแบบทางลาด	ทางเดิน	ทางเท้า		

ที่ก่อสร้าง	ปรับปรุง	เพื่ออ�านวยความสะดวกและ	

ใช้ได้จริงส�าหรับผู้สูงอายุ	

๔.	 กิจกรรมติดตามผลการด�าเนินการปรับปรุงอาคาร		

เรื่องสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พิการหรือ

ทุพพลภาพ	และคนชรา

๕.	 กิจกรรมการสร้างทางลาดส�าหรับผู้พิการ	

๖.		กิจกรรมการส�ารวจทางลาดส�าหรับผู้พิการ

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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โครงการยุทธศาสตร์

โครงการลงทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	โครงการปรับปรุงสุขาสาธารณะให้ได้มาตรฐาน		

ตามเกณฑ์ระดับประเทศ	(HAS)

๒.		โครงการจัดซื้อห้องสุขาชั่วคราวส�าหรับคนพิการ	

(ทดแทนของเดิมที่ยุบสภาพ)	

๓.		โครงการรถบริการส�าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ	

ที่ใช้รถเข็น	

๔.	 โครงการปรับปรุงห้องน�้าคนพิการพร้อมทางลาด	

ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

๑.		โครงการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบ	

ทางข้าม	ส�าหรับผู้พิการบริเวณทางแยกที่ติดตั้ง	

สัญญาณไฟจราจร

๔.๕๐

๖.๖๐

๑๓๙.๐๐

๑.๙๙

๑๐.๐๐

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักปลัด-

กรุงเทพมหานคร

ส�านักการจราจร-

และขนส่ง

มาตรการที่	๒-๓

มาตรการที่	๒-๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

 

 

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒   ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 ประชากรในกรุงเทพมหานคร	 จากสถิติกรุงเทพมหานคร	 ระบุว่า	 ปี	 ๒๕๕๘	 มีจ�านวน	 ๕,๕๑๒,๘๘๙	 คน		

ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ๑	 ถึง	 ๘๙๘,๗๕๙	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๑๖.๓	 และมีจ�านวนเพิ่มขึ้นทุกปี	 จากปี	 ๒๕๔๙	 ที่มีเพียง		

๕๘๑,๖๕๕	คน	โดยมีการคาดการณ์ว่า	ในปี	๒๕๖๗	-	๒๕๗๒	จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงถึง	๑	ใน	๔	ของประชากร	ทั้งหมด	

โดยสัดส่วนผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วนี้	 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่ภาวะประชากรสูงอาย	ุ

(Population	Ageing)	

	 นอกจากนี้	 ในส่วนของคนพิการ๒	 ก็มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี	 จากสถิติกรมการปกครอง	 ระบุว่า	 ปี	 ๒๕๕๖		

มีจ�านวน	๕๘,๑๙๘	คน	ปี	๒๕๕๗	มี	๖๕,๙๖๙	คน	และปี	๒๕๕๘	มี	๖๘,๘๓๔	คนนั่นหมายความว่า	ค่าใช้จ่ายของรัฐ

เพื่อสนับสนุนสวัสดิการให้ผู้สูงอายุและคนพิการต้องเพิ่มขึ้นตามมา	

	 ๑	 ผู้สูงอายุ	หมายถึง	บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย	(ที่มา: พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	พ.ศ.	๒๕๔๖)
	 ๒	 คนพิการ	หมายถึง	บุคคลที่มีความผิดปกติหรือมีความบกพร่องทางร่างกาย	ทางสติปัญญาหรือจิตใจ	ประเภทความพิการมี	

๗	ประเภท	ได้แก่	๑)	ความพิการทางการเห็น	๒)	ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย	๓)	ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ

ทางร่างกาย	๔)	ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม	๕)	ความพิการทางสติปัญญา	๖)	ความพิการทางการเรียนรู้	และ	๗)	ความพิการ	

ทางออทิสติก	 (ท่ีมา: ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	 เรื่อง	 ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ		

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๕	ประกาศ	ณ	วันที่	๙	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕)	

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพส�าหรับผู้สูงอายุ

ที่ต้องการความช่วยเหลือ		

ร้อยละของผู้พิการได้รับการจัดสรรเบี้ยความพิการส�าหรับคนพิการ

ที่ต้องการความช่วยเหลือ	

ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่

ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ

ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่	

ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ		

จ�านวนภูมิปัญญาที่สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น	

จ�านวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้สูงอายุหรือ	

ผู้เกษียณอายุราชการ		

ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ของกรุงเทพมหานคร	

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๑๐๐

จ�านวน	๑	ภูมิปัญญา

ต่อส�านักงานเขต

จ�านวน	๑๐๐	ครั้งต่อปี

ร้อยละ	๑๐๐

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

	 แต่ในส่วนของผู้ด้อยโอกาส๓	 จะพบว่า	 สังคมบางส่วนก็มีทัศนคติเชิงลบสภาพปัญหามักอยู่ในรูปของการ	

ถกูกดีกัน	 ถกูเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม	 ขาดการยอมรบัจากสงัคม	 ไม่มตีวัตน	 อยูใ่นภาวะยากล�าบากหรอืผูด้้อยโอกาสเอง	

ก็มีทัศนคติเชิงลบต่อตนเองและขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา	 ประกอบกับการให้บริการของรัฐ	

บางหน่วยงานยงัจ�ากดัไม่ครอบคลมุความต้องการและมข้ีอก�าหนดท่ียุง่ยากในการปฏิบตั	ิซึง่อาจมลีกัษณะเหมือนกีดกัน

	 จากโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	ท�าให้ผู้สูงอายุ	 คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอาจได้รับบริการการจัด

สวัสดิการต่างๆ	 ไม่ท่ัวถึง	 หรือไม่ครอบคลุมถึงความต้องการของแต่ละกลุ่ม	 กรุงเทพมหานครจึงควรจะต้องเตรียมการ

รองรับปัญหาดังกล่าว	 เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในสังคม	 รวมท้ังเตรียมการเสริมสร้างหลักประกันชีวิตของผู้สูงอายุ		

คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในเรื่องสุขภาพ	 รายได้	 ที่อยู่อาศัย	 ผู้ดูแล	 สภาพแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัย	 รวมทั้ง

ความรูแ้ละการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร	โดยการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนในสังคม	รวมทัง้ให้ครอบครัวและชมุชนเป็นองค์กร

หลักในการดูแลและเกื้อกูลผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 และผู้ด้อยโอกาส	 และต้องท�าในเชิงบูรณาการ	 เพื่อให้ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	

และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีศักดิ์ศรี	และมีความเท่าเทียมกับทุกคนในสังคม	

	 ๓	 ผู้ด้อยโอกาส	หมายถึง	ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน	และได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การศึกษา	สาธารณสุข	

การเมือง	 กฎหมาย	 วัฒนธรรม	 ภัยธรรมชาติและภัยสงคราม	 รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ	 ตลอดจน	

ผู้ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ	 อันจะส่งผลให้ไม่สามารถด�ารงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น	 แบ่งได้เป็น	 ๕	 กลุ่ม	 ได้แก	่	

๑)	 คนยากจน	๒)	 คนเร่ร่อนหรือไร้ที่อยู่อาศัย	 ๓)	 ผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร	 (คนไร้สัญชาติ)	 ๔)	 ผู้พ้นโทษ	 และ	๕)	 ผู้ติดเชื้อ		

HIV	ผู้ป่วยเอดส์	และผู้ที่ได้รบผลกระทบจากเอดส์

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก
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ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก  (ต่อ)

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่		 ๑	 จัดสรรเบี้ยยังชีพส�าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ

	 มาตรการที่		 ๒	 จัดสรรเบี้ยยังชีพส�าหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือ

	 มาตรการที่		 ๓	 จัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ

	 มาตรการที่		 ๔	 จัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ

	 มาตรการที่		 ๕	 สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น

	 มาตรการที่		 ๖	 จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้สูงอายุหรือผู้เกษียณอายุราชการ

	 มาตรการที่		 ๗	 ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่		 ๘	 จัดท�าเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้แก่ผู้สูงอายุ

	 มาตรการที่		 ๙	 ผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลพยาบาลที่บ้าน

	 มาตรการที่		๑๐	 ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการท่ี		๑๑	 จัดสวัสดิการด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคล่ือนไหวแก่คนพิการ	 ผู้สูงอายุ	 และผู้ประสบ

ปัญหาทางการเคลื่อนไหว

๘

๙

๑๐

๑๑

จ�านวนผู้เยี่ยมชมการจัดท�าเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร	

ให้แก่ผู้สูงอายุ		

ร้อยละของผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุติดเตียง	

ได้รับการดูแลพยาบาลที่บ้าน		

ร้อยละของการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส

ที่ต้องการความช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

สัดส่วนของผู้สูงอายุ	คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึงสวัสดิการ	

ขั้นพื้นฐาน

จ�านวน	๑,๐๐๐	คน	

ต่อเดือน

ร้อยละ	๒๐

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๒๐
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมการจ่ายเบี้ยความพิการ

๒.	 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร

(Home	Health	Care)

๓.		กิจกรรมการฝึกอาชีพส�าหรับผู้สูงอายุ

๔.	 กิจกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ค�าแนะน�าการ	

ยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น

๕.	 กิจกรรมการสร้างหลักประกันด้านรายได้	

ให้แก่ผู้สูงอายุ

ส�านักพัฒนาสังคม/

ส�านักงานเขต

ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

ส�านักพัฒนาสังคม/

ส�านักงานเขต

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๙

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๗

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง	

๒.	 โครงการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค	๒	

๓.	 โครงการบ้านอิ่มใจ	

๔.		โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ

กรุงเทพมหานคร

๕.	 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

กรุงเทพมหานคร	

๖.	 โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์และคุ้มครอง

สวัสดิภาพเด็ก	

๗.	 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	

กรุงเทพมหานคร

๘.	 โครงการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัว		

สตรี	คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	

๙.	 โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว	

แก่คนพิการ	ผู้สูงอายุ	และผู้ที่ประสบปัญหา	

ทางการเคลื่อนไหว	

๑๐.	โครงการ	Care	Giver

๖.๙๖

๑๔.๕๓

๔๐.๖๔

๐.๔๒

๒๕.๐๐

๓.๓๖

๑.๐๕

๓.๒๗

๑.๗๕

๐.๐๕

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักอนามัย

ส�านักการแพทย์

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๗

มาตรการที่	๑๐

มาตรการที่	๘

มาตรการที่	๑๐

มาตรการที่	๑๑

มาตรการที่	๙
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เป้าหมายที่ ๓.๑.๓  ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 การบริหารจัดการมหานครส�าหรับทุกคนให้มีประสิทธิภาพ	 แน่นอนย่อมต้องค�านึงถึงการตอบสนองความ

ต้องการของคนทีอ่าศยัในมหานครทกุกลุม่	แต่กลุ่มท่ีส�าคญักลุ่มหนึง่ท่ีภาครัฐจะต้องเข้าไปให้การสนบัสนนุและช่วยเหลอื	

เพือ่ให้สามารถดแูลตนเองหรอืด�ารงชพีได้อย่างมศีกัด์ิศรีตามศกัยภาพของตนเอง	คอื	กลุ่มผูสู้งอาย	ุเนือ่งจากประเทศไทย

ก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท�าให้แนวโน้มการเพิ่มอัตราผู้สูงอายุในสังคมปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นทุกปี	 และเป็นกลุ่มที่มักจะ

ถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม	 และถูกละเลยการเอาใจใส่อย่างจริงจังในการพัฒนาศักยภาพให้สามารถเป็นส่วนหนึ่ง	

ในการสร้างความก้าวหน้าให้กับสังคม

	 เป็นที่น่าสังเกตว่า	 ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนผู้ท่ีอยู่ในภาวะทุพพลภาพหรือภาวะพึ่งพาสูงกว่า	

ทีอ่ืน่	ส่งผลให้เกดิภาวะเสีย่งและปัญหาด้านสุขภาพ	โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังจากการเส่ือมลงทัง้ด้านร่างกาย

และจิตใจ	 เนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีจ�านวนประชากรสูงอายุมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืน	ดังนั้น	

การเข้าถงึบรกิารสขุภาพทีเ่ท่าเทยีมกนัของผู้สูงอายจึุงเป็นเร่ืองท่ีกรุงเทพมหานครจะต้องให้ความส�าคญัอย่างยิง่	ปัจจบุนั	

โรงพยาบาลภาครฐัมจี�านวนผูส้งูอายุทีม่ารบับรกิารเพิม่ขึน้อย่างมาก	 ซึง่ผูส้งูอายมุากกว่าร้อยละ	๕๐	มโีรคเรือ้รงัอย่างน้อย		

๑	 โรค	 และจ�านวนไม่น้อยที่มีโรคเร้ือรังหลายโรคท�าให้การดูแลรักษาเป็นรายโรคไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพ	

ผู้สูงอายุได้

	 การท่ีผูส้งูอายใุนกรงุเทพมหานครมสีดัส่วนและจ�านวนเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็มาก	และยงัไม่สามารถเข้าถงึบรกิาร

อย่างทัว่ถงึ	กรงุเทพมหานครจึงมุง่ท่ีจะพฒันาคณุภาพชวิีตผูส้งูอายโุดยส่งเสรมิและพัฒนาฯ	เพือ่สร้างระบบการคุม้ครอง

ในทุกมิติให้แก่ผู้สูงอายุ	 เช่น	 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	 ๔	 ด้าน	 ได้แก่	 การบ�าบัดทางสังคม	 การป้องกันปัญหา	

ทางสังคม	การส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม	และการบริหารและจัดการทรัพยากรทางสังคม	เพื่อให้ผู้สูงอายุ	

ได้รับบริการและสวัสดิการจากรัฐแบบครบวงจรและด�ารงชีวิตใกล้เคียงปกติ	

	 ทั้งนี้	 ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพร้อมก้าวสู่สังคมสุขภาวะ	

ผู้สูงอายุอย่างแท้จริง	กรุงเทพมหานครจึงได้เริ่มจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	และขยายผล

ต่อเนื่องในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	รวมทั้งเปิดให้บริการในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครครบทั้ง	๙	แห่ง	พร้อมทั้งก�าหนด

เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพคลินิกผู้สูงอายุให้สามารถรักษาในระดับตติยภูมิเป็น	 “คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ”	 ครบ	

ทุกโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร	 ภายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 นอกจากนี้	 ยังมีการเพิ่มช่องทางด่วน	 (Fast	 Track)		

เพือ่ให้บรกิารแก่ผูส้งูอายใุนโรงพยาบาล	และพฒันาคณุภาพการบรกิารช่องทางด่วนพเิศษ	เพือ่ให้บรกิารแก่ผูส้งูอายแุละ	

คนพิการแบบครบวงจร	(Fast	Track)	ในศูนย์บริการสาธารณสุข
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เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๑  พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

จ�านวนคลินิกผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	“คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ”

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุ

คุณภาพ

จ�านวน	๙	คลินิก

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

	 มาตรการที่	๒	 ผลิตงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

	 มาตรการที่	๓	 ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ	

ของโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์	 	

๒.	 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	

ของโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์	

๓.		กิจกรรมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ�าปี	

๔.		กิจกรรมการศึกษาวิจัยการดูแลผู้สูงอายุ

๕.		กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุวัยใสใส่ใจดุจญาติ	

พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล	

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 
 
 

 

 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการศูนย์สุขใจ	วัยสูงอายุ

๒.	 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของคลินิก

ผู้สูงอายุ

๓.๐๐

๑.๐๐

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓
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เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๒  พัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนให้กับผู้สูงอายุ (Fast Track)

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒
จ�านวนช่องทางด่วน	(Fast	Track)	ที่โรงพยาบาลจัดให้บริการแก่ผู้สูงอายุ		

จ�านวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่พัฒนาคุณภาพการจัดบริการ	

ช่องทางด่วนพิเศษในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการแบบครบวงจร	

(Fast	Track)		

จ�านวน	๓	ช่องทาง

จ�านวน	๖๘

ศูนย์บริการ-

สาธารณสุข

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เพิ่มช่องทางด่วน	(Fast	Track)	ที่โรงพยาบาลจัดให้บริการแก่ผู้สูงอายุ

	 มาตรการท่ี	๒	 พัฒนาคุณภาพการจัดบริการช่องทางด่วนพิเศษในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ

แบบครบวงจร	(Fast	Track)

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมการเพิ่มช่องทางด่วน	(Fast	Track)	ที่โรงพยาบาล

จัดให้บริการแก่ผู้สูงอายุ

๒.	กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการช่องทางด่วนพิเศษ

ในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการแบบครบวงจร	

(Fast	Track)	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ส�านักอนามัย

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๓  ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครบวงจร 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของส�านักอนามัย

ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจ�าปี	เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	๕

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 สื่อสารทุกรูปแบบเพื่อการสร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ	

มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

	 มาตรการที่	๒	 จัดบริการสุขภาพได้มาตรฐานเอื้อต่อการเข้าถึงของผู้สูงอายุ

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

๒.		กิจกรรมการจัดท�าสื่อให้ความรู้ประชาสัมพันธ์	

๓.		กิจกรรมการนิเทศติดตามการด�าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ	

๔.	กิจกรรมการจัดงานผู้สูงอายุสากล/ผู้สูงอายุแห่งชาติ/	

จัดประกวดผู้สูงอายุ	

๕.	กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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มิติที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ กลุ่มผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและ  

แหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 ความแตกต่างระหว่างรายได้ของคนรวยกบัคนจนทีม่อียู่มากเป็นสาเหตุหนึง่ของปัญหาความเหล่ือมล�า้ในสงัคม	

คนที่มีรายได้น้อยและไม่ได้รับโอกาสที่เพียงพอจ�าเป็นต้องได้รับโอกาสในการเพ่ิมรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดี

ขึ้น	 รัฐบาลปัจจุบันภายใต้การน�าของ	 พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรีได้ให้ความส�าคัญกับการยกระดับ	

รายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล�้าสร้างความเป็นธรรมในสังคม	 และสร้างโอกาส	

ในการเข้าถึงบริการของรัฐ	 โดยเห็นคุณค่าของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและแรงงานนอกระบบ๑	 ที่มีส่วนส�าคัญในการสร้าง

เศรษฐกิจของประเทศ	รัฐบาลได้ก�าชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างโอกาสด้านอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่คน

กลุ่มดังกล่าวและผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน	 พร้อมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน	 โดยให้แรงงานท้ังระบบมีโอกาสเข้าถึงการ

เรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ	

 “เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ”	 ถูกน�ามาก�าหนดเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนากรุงเทพมหานคร	

ในระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๗๕)	เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม	และเป็นส่วนหนึ่ง

ของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพฯ	 ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน	 กรุงเทพมหานครในฐานะ	

หน่วยงานหลักที่ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจึงได้ผลักดันให้มีการพัฒนาในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง	

กับการสร้างโอกาสทางทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มคนท่ีด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบท่ีมีอยู่จ�านวนมาก	

ในขณะนี้	ซึ่งจากผลการส�ารวจสถานการณ์แรงงานนอกระบบในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ไตรมาสที่	๓	(เดือนกรกฎาคม-กันยายน	

๒๕๕๘)	 จัดท�าโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 พบว่ากรุงเทพมหานครมีแรงงานนอกระบบถึง	 ๑.๔	 ล้านคน	 ส่วนใหญ	่

เป็นผู้มีรายได้น้อยหรือมีรายได้ไม่แน่นอนและไม่มีนายจ้าง	 จึงท�าให้ไม่ได้รับความคุ้มครอง๒	 แรงงานนอกระบบ	

ในกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายและมีพลวัตทั้งในเรื่องจ�านวน	ประเภทอาชีพ	รูปแบบ/ลักษณะงาน	และสภาพ

ปัญหาที่แรงงานนอกระบบต้องประสบ	ได้แก่	การขาดความมั่นคงด้านรายได้	ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน	ขาดโอกาส

ในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือ	ขาดความปลอดภัยในการท�างาน	ฯลฯ	

	 ปัจจุบันยังมีแรงงานนอกระบบและประชาชนระดับฐานรากในกรุงเทพมหานครอีกเป็นจ�านวนมาก	

ทีย่งัไม่ทราบว่าตนมสีทิธทิางสวสัดกิารสงัคมใดบ้าง	ยงัไม่ทราบสิทธปิระโยชน์ของการเข้าสู่ระบบสวสัดิการสงัคมของรฐั	

รวมทัง้ยงัไม่ทราบการเข้าถึงแหล่งเงนิกู/้แหล่งทนุเพือ่การประกอบอาชพี	ซึง่การด�าเนนิงานในปี	๒๕๖๑	กรงุเทพมหานคร

จะให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบกลุ่มต่างๆ	 เกิดความรู้ความเข้าใจเร่ืองระบบสวัสดิการสังคม	

ของรัฐ	 สวัสดิการคุ้มครองคนท�างาน	 และเห็นประโยชน์ในการประกันตนของแรงงานนอกระบบตามกฎหมายประกัน

สังคม	 (พ.ร.บ.ประกันสังคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓)	 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 ซึ่งกรุงเทพมหานคร	

คาดหวังให้แรงงานนอกระบบมีหลักประกันทางสังคม	 โดยสามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมของรัฐ	 (รัฐสมทบ)		

อย่างน้อย	๑	ระบบ	หรือ	๑	กองทุน	 เช่น	 เป็นผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคม	มาตรา	๔๐	หรือเป็นสมาชิกกองทุน	

	 ๑	แรงงานนอกระบบ	หมายถึง	ผู้มีงานท�าที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท�างาน	(ค�านิยามตาม	
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙
	 ๒	ความคุ้มครอง	หมายถึง	ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม	พ.ศ.	๒๕๓๓	และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน		
พ.ศ.	๒๕๔๑
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การออมแห่งชาติ	 (กอช.)	 และ/หรือกองทุนอ่ืนๆ	 ที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน	 ในส่วนของการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่ง	

เงินทุน	กรุงเทพมหานครจะประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบได้รับทราบ	

เกี่ยวกับตลาดงานและแหล่งทุนต่างๆ	 ในการประกอบอาชีพ	 เช่น	 บริการสินเชื่อของธนาคารต่างๆ	 กองทุนที่ให้การ

สนบัสนนุการจดักิจกรรมของกลุ่มอาชพี	เช่น	กองทนุพัฒนาชมุชนกรุงเทพมหานคร	กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืง	ฯลฯ	

รวมทั้งให้ความส�าคัญกับสถานธนานุบาล	(โรงรับจ�าน�า)	ของกรุงเทพมหานคร	ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่าในระดับ

ชุมชน	 ที่ให้การสนับสนุน/ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเสริมสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน	 โดยจะขยาย/เพิ่มจ�านวน

สถานธนานุบาลให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเขตเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน	 นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร	

จะส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการรายได้	สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน	ส่งเสริมวินัยการออมเงิน	และการบริหาร

หนี้สิน	เพื่อให้แรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปสามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑  แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินทุน

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ร้อยละของสัดส่วนแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายรับทราบสวัสดิการ	

และแหล่งเงินทุน

กรุงเทพมหานครมีข้อมูลแรงงานนอกระบบตามที่ก�าหนด	

ร้อยละ	๒๐	

มีข้อมูล

แรงงานนอกระบบ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ประชาสัมพันธ์แรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับทราบสิทธิและสวัสดิการ		

ที่ภาครัฐจัดให้และเข้าถึงแหล่งทุน

	 มาตรการที่	๒	 ขยายสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครแห่งใหม่ให้ครอบคลุม	เพียงพอกับ	

ความต้องการของประชาชน

	 มาตรการที่	๓	 เสริมสร้างการมีวินัยทางการเงิน

	 มาตรการที่	๔		 ส�ารวจและรวบรวมข้อมูลแรงงานนอกระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์

ของการเข้าสู่ระบบสวัสดิการสังคมของรัฐ/สวัสดิการ

คุ้มครองคนท�างาน:	กลุ่มผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ

และแรงงานนอกระบบ

๒.		กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบและ

ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดงาน	

และแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักงานเขต

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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โครงการยุทธศาสตร์

โครงการลงทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

๒.		โครงการหญิง	-	ชาย	ใจกล้า	เผชิญหน้า	เผชิญหนี้	

๑.		โครงการขยายสถานธนานุบาลแห่งใหม่	

๕.๐๐

๔.๐๐

๑๐.๐๐

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักงาน

สถานธนานุบาล

กรุงเทพมหานคร

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๒

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯ มีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 การด�าเนินงานเพื่อช่วยเหลือ/คุ้มครองแรงงานนอกระบบของกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมามุ่งเน้นไปที่	

การพัฒนาศักยภาพ	 ทักษะ	 ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ	 เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจภายใต้บริบท	

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาภาษาต่างประเทศ	 ให้แก่แรงงาน	

นอกระบบที่ประกอบอาชีพด้านการบริการ	เช่น	พนักงานขับรถแท็กซี่	พนักงานโรงแรม	ฯลฯ	จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานให้กับผู้ท่ีจบการฝึกอบรมวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	 การพัฒนาวิทยากรส่งเสริมอาชีพให้มี

คุณภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน	การออกให้บริการฝึกอาชีพในลักษณะเชิงรุกสัญจรทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ฯลฯ

การด�าเนินการดังกล่าวสอดคล้องตามเป้าหมายของแผนบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ	พ.ศ.	๒๕๕๕–๒๕๕๙	ในด้าน

การส่งเสรมิการมงีานท�าของแรงงานนอกระบบ	ซึง่กรงุเทพมหานครมภีารกจิรองรบัทัง้ในส่วนของการจดัการศกึษาอาชพี	

การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน	 และการจัดฝึกอาชีพสัญจร	 โดยมีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	๑๐	 แห่ง	

ศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร	และส�านักงานเขต	เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการ	

ผู้ผ่านการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพจัดโดยกรุงเทพมหานคร (จ�านวน: คน)

ปีงบประมาณ

 ๒๕๕๖	 ๑๕,๖๗๑	 ๒,๐๕๘	 ๔๕,๔๙๗	 ๒๓,๖๑๑	 -

	 ๒๕๕๗	 ๑๕,๒๔๙	 ๒,๑๖๒	 ๔๑,๕๑๖	 ๑๓,๘๒๓	 -

	 ๒๕๕๘	 ๑๒,๘๙๐	 ๑,๒๐๗	 ๗๑,๒๓๘	 ๑๗,๒๕๐	 ๔,๔๔๗

จ�านวนผู้ส�าเร็จ
การศึกษาจาก

โรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร

(คน)

จ�านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรม 

ภาษาต่างประเทศ
เพื่อรองรับโอกาส  
ทางอาชีพหลังการ  

เข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน (คน)

จ�านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรมอาชีพ 
จากศูนย์ฝึกอาชีพ 

ของกรุงเทพมหานคร 
(คน)

จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอาชีพสัญจร

เพื่อให้บริการประชาชน
ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร
(คน)

จ�านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอาชีพ ส�าหรับ

ผู้สูงอายุ
(คน)

ที่มา:- 	ส�านักพัฒนาสังคม

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถน�าความรู้ไปใช้ใน

การประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

ร้อยละ	๗๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ท่ี ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพสัญจร 

    เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างอาชีพอย่างแท้จริง

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่และ

สอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจ	ความต้องการของตลาดแรงงาน

	 มาตรการที่	๒	 ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

	 มาตรการท่ี	๓	 พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกสอนวิชาชีพ	 และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวน	

การเรียนการสอน

	 มาตรการที่	๔	 ยกระดับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้เป็นโรงเรียนอาชีวะ

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ		

ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับ	

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๒.	 กิจกรรมส�ารวจการน�าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ	

การพัฒนางาน	หรือน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของผู้จบ	

การอบรมวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

	 แม้ว่ากรุงเทพมหานครจะมีการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะ	 ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ	

ให้ประชาชนมาอย่างต่อเน่ืองก็ตาม	 แต่ก็ไม่สามารถครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง	 ยังมีแรงงานนอกระบบ

และประชาชนระดับฐานรากในกรุงเทพมหานครอีกเป็นจ�านวนมากที่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะอาชีพจาก

กรุงเทพมหานครและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ดังนั้น	 การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ	

และแรงงานนอกระบบด้วยการพัฒนาทักษะ	ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ	จึงยังคงเป็นประเด็นที่มีความ

ส�าคัญและท้าทาย	ส่งผลให้การด�าเนนิงานในปี	๒๕๖๑	กรงุเทพมหานครจงึยงัคงให้ความส�าคญัต่อการพฒันาการจดัการ

ศึกษาอาชีพ	 และการจัดฝึกอาชีพของโรงเรียนฝึกอาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดกระบวนการ

สร้างอาชีพอย่างแท้จริง
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะ

ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	

๒.	 โครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

๓.	โครงการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือ

แรงงานโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

๔.	โครงการประกวดฝีมือวิทยากรส่งเสริมอาชีพ

๕.	โครงการพัฒนาครูผู้สอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๖.	โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมอาชีพ	

และผู้เกี่ยวข้อง	

๗.	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน	

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

๐.๙๘

๕.๐๐

๐.๕๐

๐.๘๐

๐.๗๑

๐.๐๗

๐.๕๑

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักงานเขต	

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักงานเขต

ส�านักพัฒนาสังคม

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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มิติที่ ๓.๓  การศึกษาส�าหรับทุกคน

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 สถิติกรุงเทพมหานคร	 ปี	 ๒๕๕๘	 ระบุว่า	 กรุงเทพมหานครมีเด็กและเยาวชนวัยเรียน	 (อายุ	 ๖	 –	 ๑๘	 ปี)		

จ�านวน	 ๘๔๓,๙๐๖	 คน	 กรุงเทพมหานครสามารถจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ๑๒	 ปี	

ให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจ�านวน	 ๒๙๕,๑๐๒	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๓๔.๙๗	 (ทั้งนี้	 ไม่รวมข้อมูล	

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกรุงเทพมหานคร)	 โดยมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร		

จ�านวน	๔๓๗	โรงเรียน	กระจายในพื้นที่	๕๐	ส�านักงานเขต	รายละเอียดดังนี้

	 กรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาในระดับเด็ก	 เนื่องจากการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพื้นที่

กรุงเทพมหานครมีสถานศึกษาทั้งในระบบ	และนอกระบบ	ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	เช่น	กระทรวง

ศึกษาธิการ	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ส�านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	

เป็นต้น	ซึง่แต่ละหน่วยงานมหีน้าทีร่่วมจดัการศกึษาในระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐานทัง้ส้ิน	ดังนัน้	เด็กและเยาวชนวยัเรยีน

ทีศ่กึษาในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครเม่ือจบการศกึษาในแต่ละระดับนัน้มโีอกาสในการเลือกศกึษาต่อในสถาบนัการ

ศึกษาต่างๆ	 ท้ังในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	 และในส่วนของภาคเอกชน	หรือหน่วยงานของภาครัฐ	 เช่น	 ระดับ

มัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 (สพม.)	 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งมี

เป็นจ�านวนกว่าร้อยแห่ง	เป็นต้น

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๑๐	 ระบุว่า	 “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคล 

มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาส�าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม  

การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล 

หรอืด้อยโอกาส ต้องจดัให้บคุคลดงักล่าวมสีทิธแิละโอกาสได้รบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นพเิศษ การจัดการศึกษาส�าหรบั

บุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น”	 และค�าสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	 ๒๘/๒๕๕๙	ลงวันที่	 ๑๕	มิถุนายน	๒๕๕๙	 เรื่อง	 ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

อนุบาลศึกษา	 ๕๐,๐๕๑

ประถมศึกษา	(ป.๑-ป๖.)	 ๒๐๘,๕๔๗

มัธยมศึกษาตอนต้น	(ม.๑-ม.๓)	 ๓๓,๕๕๐

มัธยมศึกษาตอนปลาย	(ม.๔-ม.๖)	 ๒,๙๕๔

นักเรียนเรียนร่วม	(เด็กพิเศษ)	 ๓,๑๘๙

ครู	 ๑๔,๖๔๗

อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่	๖	 ๓๒๙	

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น	(ม.๑-ม.๓)	 ๙๙	

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย	(ม.๔-ม.๖)	 ๓	

มัธยมศึกษาตอนต้น–มัธยมศึกษาตอนปลาย	 ๖	

มีการจัดการศึกษาพิเศษ	(เรียนร่วม)		 ๑๑๙	

ระดับที่เปิดสอน ระดับที่เปิดสอน
จ�านวน
(คน)

จ�านวน
(โรงเรียน)

(ที่มา:- 	แผนปฏิบัติราชการประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ของส�านักการศึกษา)
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๑๕	ปี	 โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล�้า	 สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม	 แก้ปัญหา	

ความยากจนตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

	 	 ปีการศกึษา	๒๕๕๘	กรงุเทพมหานครมโีรงเรียนทีเ่ปิดการจัดการศึกษาพิเศษ	(เรียนร่วม)	ส�าหรับเดก็ทีม่คีวาม

ต้องการพเิศษจ�านวน	๑๑๙	โรงเรยีน	ซึง่ยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนท่ีมเีพ่ิมข้ึนทุกปี	ดังนัน้	จึงควรมโีรงเรยีน

ที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ	(เรียนร่วม)	ในเขตที่มีความต้องการ	และทุกโรงเรียนจะต้องมีครูการศึกษาพิเศษอย่างน้อย	

๑	 คน	 ประกอบกับระบบคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้น	 โดยครูการศึกษาพิเศษ	

ที่ผ่านการอบรมเพื่อจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละประเภทเท่านั้น	 ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการ

คัดกรองโดยตรง	ท�าให้เกิดปัญหาส�าคัญ	คือ	การที่ผู้ปกครองไม่ยอมรับว่า	เด็กต้องการการจัดการศึกษาพิเศษ	ปัจจุบัน

มีการน�าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล	(Individualized	Education	Program	:	 IEP)	มาใช้แต่ไม่ได้ก�าหนดให้มี	

การติดตามประเมินผลเพ่ือน�าไปก�าหนดแนวทางการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ	 นอกจากนี้	 ปัญหาส�าคัญ	

อีกประการหนึ่ง	ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญจัดท�าโปรแกรมการศึกษาที่รองรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

	 ในส่วนของการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกรุงเทพมหานครควรให้บริการ	

การศกึษาในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานครบ	๑๒	 ปี	 ในทกุเขต	 และต้องให้นกัเรยีนทกุคนได้รบัการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

อย่างทั่วถึง	 และได้รับการศึกษาในโรงเรียนที่ตนเองต้องการ	 โดยมีการจัดสรรที่เรียนให้ตอบสนองความต้องการในการ

เข้าเรียน	หรือมีโรงเรียนที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัยในระยะ	๑๐	กิโลเมตร	

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของโรงเรียนที่ตอบสนองความต้องการของเด็กที่ประสงค์	

จะเข้าศึกษา

ร้อยละ	๙๕

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑  เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 จดัท�าระบบข้อมลูสารสนเทศเพือ่คาดประมาณจ�านวนนกัเรยีนใหม่และอตัราการเคล่ือนของ

จ�านวนนักเรียน	โดยพิจารณาจากข้อมูลประชากรวัยเรียนในกรุงเทพมหานคร	เพื่อวางแผน

การจัดชั้นเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการ

	 มาตรการที่	๒	 ส�ารวจความต้องการของผู้เรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

	 มาตรการที่	๓	 ขยายการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครบ	๑๒	ปี	ในเขตที่มีความต้องการ

จ�าเป็น

	 มาตรการที่	๔	 ส�ารวจความต้องการจ�าเป็นในการเปิดโรงเรียนมัธยม	ในเขตพื้นที่แต่ละเขต
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมการจัดท�าสารสนเทศนักเรียนในโรงเรียน	

สังกัดกรุงเทพมหานคร

๒.		กิจกรรมการส�ารวจความต้องการของผู้เรียนในการเข้า	

ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

๓.		กิจกรรมการส�ารวจการขยายชั้นเรียนและ/	

หรือห้องเรียน	

๔.		กิจกรรมการเรียนฟรี	เรียนดี	อย่างมีคุณภาพโรงเรียน	

สังกัดกรุงเทพมหานคร

ส�านักการศึกษา

ส�านักการศึกษา

ส�านักการศึกษา

ส�านักการศึกษา

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

  

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการเรียนฟรี	เรียนดี	อย่างมีคุณภาพโรงเรียน	

สังกัดกรุงเทพมหานคร

๒๒๗.๑๖ ส�านักงานเขต มาตรการที่	๓

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ		

(เรียนร่วม)	ส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

จ�านวน	๑๒๔	โรงเรียน

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๒ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการการศึกษาส�าหรับผู้เรียน 

    ในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	เพ่ือส�ารวจข้อมลูของเด็กท่ีมคีวามต้องการ

พิเศษ	พร้อมทั้งจัดระบบคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

รองรับการให้บริการการศึกษา

	 มาตรการที	่๒	 พฒันาบคุลากรของโรงเรียนให้มีทกัษะความรู้ความสามารถในการจัดการศกึษาส�าหรบัผูเ้รยีน

ในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

	 มาตรการที่	๓	 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนส�าหรับครูการศึกษาพิเศษ
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ	(เรียนร่วม)		

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	

๒.	 กิจกรรมการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนส�าหรับครู	

การศึกษาพิเศษ

ส�านักการศึกษา

ส�านักการศึกษา

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

  

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการพัฒนาการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร

๔.๕๐ ส�านักการศึกษา มาตรการที่		

๑-๓

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒   การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู	้

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จ�านวน	 ๘	 รายวิชา	 ได้แก่	 ๑)	 วิชาคณิตศาสตร์	 ๒)	 วิชาวิทยาศาสตร์		

๓)	 วิชาภาษาอังกฤษ	๔)	 วิชาภาษาไทย	 ๕)	 วิชาสังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 ๖)	 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา		

๗)	 วิชาศิลปะ	 และ	 ๘)	 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 และก�าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้ารับ	

การทดสอบระดับชาติ	 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	 (องค์กรมหาชน)	 ซึ่งในปีการศึกษา	 ๒๕๕๙		

กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดตัวชี้วัดผลการทดสอบฯ	เหลือเฉพาะวิชาล�าดับที่	๑)	-	๕)	

 

 

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบกับระดับประเทศ

         ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ

	 ๕๕ กทม.	 ๓๕.๘๖	 ๓๔.๖๐	 ๓๗.๘๐	 ๔๗.๕๖	 ๔๕.๙๐

	  ประเทศ	 ๓๕.๗๗	 ๓๖.๙๙	 ๓๗.๔๖	 ๔๕.๖๘	 ๔๔.๒๒

	 ๕๖ กทม.	 ๔๑.๒๖	 ๓๑.๗๘	 ๓๖.๖๗	 ๔๕.๓๑	 ๓๘.๗๓

	  ประเทศ	 ๔๑.๙๕	 ๓๓.๘๒	 ๓๗.๔๐	 ๔๕.๐๒	 ๓๘.๓๑

 ๕๗ กทม.	 ๓๖.๗๒	 ๓๓.๕๔	 ๔๑.๔๓	 ๔๕.๐๐ ๕๑.๘๗

	  ประเทศ	 ๓๘.๐๖	 ๓๖.๐๒	 ๔๒.๑๓	 ๔๔.๘๘	 ๕๐.๖๗

ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๖	มีนาคม	๒๕๕๘



123แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๓
มหานครส�าหรับทุกคนประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

	 ผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	ของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที	่๖	ปีการศกึษา	๒๕๕๕-๒๕๕๗	

พบว่าวิชาคณิตศาสตร์	 วิชาวิทยาศาสตร์	 วิชาภาษาอังกฤษ	 วิชาภาษาไทย	 และวิชาสังคมศึกษาฯ	 มีคะแนนต�่ากว่า	

ร้อยละ	๕๐	ยกเว้นในปีการศึกษา	๒๕๕๗	วิชาสังคมศึกษาฯ	มีคะแนนสูงกว่าร้อยละ	๕๐	ปีการศึกษา	๒๕๕๕	คะแนน

เฉลี่ยทั้ง	๕	วิชา	ของกรุงเทพมหานคร	สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ	๐.๓๒	คะแนน	(วิชาที่มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ	

ได้แก่	วิชาคณติศาสตร์	วชิาภาษาองักฤษ	วชิาภาษาไทย	และวชิาสงัคมศกึษาฯ)	ปีการศกึษา	๒๕๕๖	และ	๒๕๕๗	คะแนน

เฉลี่ยทั้ง	๕	วิชาของกรุงเทพมหานคร	ต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ	๐.๕๕	คะแนนและ	๐.๖๔	คะแนน	ตามล�าดับ	(วิชา	

ที่มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ	ได้แก่	วิชาภาษาไทย	และวิชาสังคมศึกษาฯ)

	 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓	ปีการศึกษา	๒๕๕๕-๒๕๕๗	

พบว่าวิชาคณิตศาสตร์	 วิชาวิทยาศาสตร์	 วิชาภาษาอังกฤษ	 วิชาภาษาไทย	 และวิชาสังคมศึกษาฯ	 มีคะแนนต�่ากว่า	

ร้อยละ	๕๐	 ยกเว้นในปีการศึกษา	๒๕๕๕	 วิชาภาษาไทย	 มีคะแนนสูงกว่าร้อยละ	๕๐	ปีการศึกษา	๒๕๕๕,	 ๒๕๕๖		

และ	๒๕๕๗	คะแนนเฉลี่ยทั้ง	๕	วิชาของกรุงเทพมหานคร	ต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ	๑.๘๖	คะแนน	๒.๓๒	คะแนน	

และ	๒.๗๖	คะแนน	ตามล�าดับ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร

         ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ

	 ๕๕ กทม.	 ๒๕.๑๐	 ๒๕.๘๘	 ๓๒.๑๘	 ๕๓.๘๗	 ๔๖.๓๑

	 	 ประเทศ	 ๒๖.๙๕	 ๒๘.๗๑	 ๓๕.๓๗	 ๕๔.๔๘	 ๔๗.๑๒

 ๕๖ กทม.	 ๒๒.๘๙	 ๒๗.๔๙	 ๓๔.๘๙	 ๔๓.๐๔	 ๓๗.๔๔

	  ประเทศ	 ๒๕.๔๕	 ๓๐.๓๕	 ๓๗.๙๕	 ๔๔.๒๕	 ๓๙.๓๗

 ๕๗ กทม.	 ๒๕.๖๑	 ๒๕.๒๖	 ๓๔.๙๕	 ๓๓.๔๔	 ๔๔.๖๔

	  ประเทศ	 ๒๙.๖๕	 ๒๗.๔๖	 ๓๘.๖๒	 ๓๕.๒๐	 ๔๖.๗๙

         ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ

	 ๕๕ กทม.	 ๒๐.๒๗	 ๑๙.๗๒	 ๓๑.๓๖	 ๔๔.๑๗	 ๓๔.๑๐

	  ประเทศ	 ๒๒.๗๓	 ๒๒.๑๓	 ๓๓.๑๐	 ๔๗.๑๙	 ๓๖.๒๗

 ๕๖ กทม.	 ๑๘.๐๘	 ๒๑.๓๘	 ๒๗.๐๕	 ๔๔.๑๖	 ๓๐.๓๐

	 	 ประเทศ	 ๒๐.๔๘	 ๒๕.๓๕	 ๓๐.๔๘	 ๔๙.๒๖	 ๓๓.๐๒

 ๕๗ กทม.	 ๑๘.๗๓	 ๒๐.๐๕	 ๒๙.๗๗	 ๔๖.๕๓	 ๓๓.๖๕

	 	 ประเทศ	 ๒๑.๗๔	 ๒๓.๔๔	 ๓๒.๕๔	 ๕๐.๗๖	 ๓๖.๕๖

ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๖	มีนาคม	๒๕๕๘

ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๖	มีนาคม	๒๕๕๘
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	 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	ปีการศึกษา	๒๕๕๕-๒๕๕๗	

พบว่า	 วิชาคณิตศาสตร์	 วิชาวิทยาศาสตร์	 วิชาภาษาอังกฤษ	 วิชาภาษาไทย	 และวิชาสังคมศึกษาฯ	 มีคะแนนต�่ากว่า	

ร้อยละ	 ๕๐	ปีการศึกษา	 ๒๕๕๕,	 ๒๕๕๖	 และ	 ๒๕๕๗	 คะแนนเฉลี่ยทั้ง	 ๕	 วิชาของกรุงเทพมหานครต�่ากว่าคะแนน	

เฉลี่ยประเทศ	๒.๓๖	คะแนน	๓.๕๒	คะแนน	และ	๓.๒๖	คะแนน	ตามล�าดับ

	 ความท้าทายของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร	 คือ	 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 กรุงเทพมหานคร	

จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องพัฒนาการศกึษาให้เป็นมาตรฐานเทยีบกบัอาเซียนหรือนานาชาติ	ตลอดจนเตรียมความพร้อม

ของประชากรวัยเรยีนให้มทัีกษะเพือ่การด�ารงชวีติตามแนวทางการจดัทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่๒๑	ทีเ่น้นสมรรถนะ

สาขาวิชาชีพ	หมายถึง	 การเรียนรู้เพื่อให้ได้วิชาแกนและแนวคิดส�าคัญในศตวรรษที่	 ๒๑	ซึ่งต้องให้ได้ทั้งสาระวิชาและ	

ได้ทักษะ	โดยยูเนสโกแนะน�าว่า	ผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม	๓	กลุ่ม	 ได้แก่	๑)	ทักษะพื้นฐาน	คือ	ทักษะที่จ�าเป็น	

ต่อการด�ารงชีวิต	เช่น	อ่านออก	เขียนได้	คิดเลขเป็น	๒)	ทักษะเพื่อท�างาน	คือ	ทักษะพื้นฐานในการท�างานของทุกอาชีพ	

ได้แก่	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	การคิดวิเคราะห์	 การคิดสร้างสรรค์	 การท�างานเป็นทีม	และการสื่อสาร	และ	๓)	ทักษะ

เฉพาะอาชีพ	 คือ	 ทักษะเบ้ืองต้นของอาชีพที่สนใจ	 ดังน้ัน	 จึงควรต้องใช้การศึกษาที่ครูสามารถสอนให้นักเรียนคิดเป็น	

ท�าเป็น	 เช่น	 สอนให้นักเรียนท�าโปรเจกต์แทนการสอนด้วยการเลกเชอร์	 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็นและสามารถ	

น�าไปใช้กับชีวิตประจ�าวันได้	รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะการคิด	เพื่อท�าให้เกิดความสุขในชีวิต

	 ทั้งนี้	กรุงเทพมหานครจึงต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษา	โดยพิจารณาถึงประเด็นสาเหตุของปัญหา	ดังนี้

	 ๑)	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	มีคะแนนต�่ากว่าร้อย

ละ	๕๐	 กรุงเทพมหานครจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาอย่างเร่งด่วน	โดยเฉพาะในวชิาหลกั	เช่น	วชิาภาษาไทย	วชิาคณติศาสตร์	วชิาวทิยาศาสตร์	วชิาสงัคมศึกษาฯ	

และวชิาภาษาอังกฤษ	ให้มผีลสมัฤทธิท์างการเรียนในวชิาหลักจากการทดสอบระดับชาติขัน้พ้ืนฐานมากกว่าร้อยละ	๕๐

	 ๒)		ครูไม่มีเวลาเพียงพอในการสอนในชั้นเรียน	 เนื่องจากครูต้องใช้เวลาไปกับการจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร		

เพื่อประกอบการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก	อาทิ	ส�านักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา	

(องค์การมหาชน)	 (สมศ.)	 ประเมิน	 ๕	 ส.	 ประเมินโรงเรียน	 และที่ส�าคัญ	 คือ	 การประเมินให้มีวิทยฐานะช�านาญการ	

ปัจจุบนัมีครไูด้รบัการเลือ่นวทิยฐานะจ�านวนมากแต่ผลการเรยีนของนกัเรยีนกลบัไม่ได้เพิม่ขึน้	รวมทัง้การเข้าร่วมกิจกรรม

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครู	ที่จัดขึ้นโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า	ดังนั้น	การที่จะให้ครูมีการเรียนการสอนในชั้นเรียน

มากกว่าร้อยละ	๙๐	จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมโดยให้มีศึกษานิเทศก์ประจ�าอยู่ในโรงเรียนเพื่อนิเทศก์และ

ฝึกอบรมแทนการฝึกอบรมนอกสถานที่	 ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและแก้ปัญหาการสอนได้อย่างถูกจุด	 รวมทั้งเป็น	

การพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการสอนเด็กด้วยวิธี	Coaching	เพื่อให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้

	 ๓)		ผู้เรียนบางส่วนต้องขาดเรียนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่จัดขึ้นโดยส่วนกลาง	 ท�าให้ไม่ได้รับการศึกษา

อย่างครบถ้วนตามจ�านวนชั่วโมงเรียนที่ก�าหนด	หรือไม่ได้เข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งก�าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนในแต่ละระดับว่า	ชั้นประถมศึกษา	๑-๖	ไม่เกิน	

๑,๐๐๐	 ชั่วโมง/ปี	 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 ๑-๓	 ไม่เกิน	 ๑,๒๐๐	 ชั่วโมง/ปี	 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ๔-๖		

เวลาเรียนรวม	๓	 ปี	 ไม่น้อยกว่า	 ๓,๖๐๐	 ชั่วโมง	 โดยสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนยืดหยุ่นตามโครงสร้าง	

เวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาได้	
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ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

ในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ	

ขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	รายวิชา	๕	วิชาหลัก		

ทั้ง	๓	ระดับชั้นเพิ่มขึ้น	

-	 ประถมศึกษาปีที่	๖

-		 มัธยมศึกษาปีที่	๓	

-		 มัธยมศึกษาปีที่	๖	

คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	๑๐	จนถึงปีงบประมาณ	๒๕๖๑	

และสูงกว่าร้อยละ	๕๐	ทุกวิชาตั้งแต่ปี	๒๕๖๒

ร้อยละ	๑๐	จนถึงปีงบประมาณ	๒๕๖๔	

และสูงกว่าร้อยละ	๕๐	ทุกวิชาตั้งแต่ปี	๒๕๖๕

ร้อยละ	๑๕	จนถึงปีงบประมาณ	๒๕๖๔	

และสูงกว่าร้อยละ	๕๐	ทุกวิชาตั้งแต่ปี	๒๕๖๕

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ 

    ระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ยกระดับครูให้ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน	 ในด้านการจัดการเรียนการสอน

ตั้งแต่ระดับ	๓	ขึ้นไป

	 มาตรการที	่๒	 สอนเสรมิในรายวชิาทีม่ผีลสมัฤทธิต์�า่	พร้อมทัง้สนบัสนนุและส่งเสรมิในรายวชิาท่ีผู้เรยีนถนดั

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ	

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

๒.		กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ	

การอ่านเขียนภาษาไทย

๓.		กิจกรรมโรงเรียน	๒	ภาษา		

(ภาษาจีน	ภาษาอาหรับ	ภาษาสเปน	ภาษาญี่ปุ่น)

๔.		กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา	

ผลิตสื่อการเรียนรู้

ส�านักการศึกษา

ส�านักการศึกษา

ส�านักการศึกษา

ส�านักการศึกษา

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร	(SMART	School)

๒.		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร	

สถานศึกษา	

๓.		โครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษา	

ที่สูงขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

๔.		โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ	

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์	

๕.		โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ	

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

๖.		โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ	

การอ่านเขียนภาษาไทย	

๗.		โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	

๘.		โครงการโรงเรียน	๒	ภาษา	

(ภาษาจีน	ภาษาอาหรับ	ภาษาสเปน	ภาษาญี่ปุ่น)

๙.		โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา	

ผลิตสื่อการเรียนรู้

๕.๐๐

๑๕.๐๐

๖.๖๕

๘.๐๐

๔.๐๐

๓.๕๕

๑๐.๓๙

๒.๘๖

๓๕.๐๐

๐.๓๐

๗๕.๖๕

๓.๐๕

ส�านักการศึกษา

ส�านักการศึกษา/

ส�านักงานเขต	

ส�านักการศึกษา

ส�านักการศึกษา/

ส�านักงานเขต	

ส�านักงานเขต

ส�านักงานเขต

ส�านักการศึกษา/

ส�านักงานเขต	

ส�านักงานเขต

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๒  คืนครูสู่ห้องเรียน 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนครบตามโครงสร้างหลักสูตร ร้อยละ	๙๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ก�าหนดแผนการฝึกอบรมครูล่วงหน้า	๑	ปีการศึกษา

	 มาตรการที่	๒	 จัดระบบการนิเทศภายในให้เป็นรูปธรรม	สามารถตรวจสอบได้

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมการนิเทศการศึกษา

๒.		กิจกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ส�านักการศึกษา

ส�านักการศึกษา

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

  

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกลไกการนิเทศ

และกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน

๕.๐๐ ส�านักการศึกษา มาตรการที่	๑

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๓  ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

    ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของผู้เรียนมีชั่วโมงในการเข้าเรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนของ

หลักสูตรสถานศึกษา	

ร้อยละ	๗๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 วางแผนกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องเข้าร่วมและคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมที่เหมาะสม

	 มาตรการที่	๒	 จัดการเรียนการสอนชดเชยให้กับผู้เรียนที่ขาดเรียน

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร	

สถานศึกษา

ส�านักการศึกษา มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต

สถานการณ์และแนวโน้ม

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

กรุงเทพมหานคร	ระบเุฉพาะการศกึษาในระบบซึง่ท�าให้ไม่ครอบคลมุนยิามของการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศึกษา

แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๔	 “การศึกษา”	 หมายความว่า	 กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล	

และสังคม	โดยการถ่ายทอดความรู้	การฝึก	การอบรม	การสืบสานทางวัฒนธรรม	การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า

ทางวิชาการ	 การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม	 สังคม	 การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล	

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	 “การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”	หมายความว่า	 การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา	 “การศึกษา	

ตลอดชีวิต”	 หมายความว่า	 การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ	 การศึกษานอกระบบและ	

การศึกษาตามอัธยาศัย	เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

	 ดงันัน้	แผนพฒันากรงุเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที	่๒	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๕)	จงึเพิม่เป้าหมาย	“ประชาชน

มีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต”	เพื่อให้	“มิติการศึกษาส�าหรับทุกคน”	ครบถ้วนการศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา

ประเทศ	 ซ่ึงปกติเด็กและเยาวชนจะต้องได้รับการศึกษาตามหลักสูตรในระบบโรงเรียน	 แต่ปัจจุบันการเรียนของคน	

รุ่นใหม่มิได้ถูกจ�ากัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น	กรุงเทพมหานครจึงให้บริการและส่งเสริมในเรื่องการศึกษาตามอัธยาศัย

และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	และผลกัดนัให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกเพศ	ทกุวยั	ได้รบัการศกึษาตามอธัยาศยัหรอื

การเรยีนรูต้ลอดชีวิตอย่างท่ัวถึง	ส่งเสรมิให้ประชาชนมนีสิยัรกัการอ่าน	สร้างวฒันธรรมรกัการอ่าน	และเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพฯ	จึงได้ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้	เช่น	ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

ให้มีความทันสมัยและสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะ	เช่น	ห้องสมุดสีเขียว	ห้องสมุดการ์ตูน	ฯลฯ	รวมทั้งส่งเสริมและ

พฒันาแหล่งเรยีนรูอ่ื้นๆ	เช่น	พพิธิภัณฑ์เดก็กรงุเทพมหานคร	พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่	บ้านหนงัสอื	และในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	

ได้สร้างหอสมุดเมืองที่มีความทันสมัยบริเวณส่ีแยกคอกวัว	 ถนนราชด�าเนิน	 เขตพระนคร	 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ

ประชาชนทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ	แต่เนือ่งจากสภาวะสังคมในปัจจุบนัประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีวถิชีวีติ

ที่เร่งรีบและแข่งขันกันตลอดเวลาผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการในแหล่งเรียนรู้ของ

กรุงเทพมหานครหรือเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ท�าให้ผู้ใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	

รวมท้ังการจัดแหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมท่ีจัดไม่ได้มาจากฐานข้อมูลความต้องการของประชาชนและผู้ที่เข้ามาใช้บริการ	

กิจกรรมท่ีจัดส่วนใหญ่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ก�าหนดและด�าเนินการจัดโดยมิได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม	

ประกอบกับปัจจุบันวิถีการเรียนรู้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 เนื่องจากโลกมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	จึงท�าให้มนุษย์ได้รับองค์ความรู้	ข้อมูลข่าวสารหรือเรียนรู้สิ่งต่างๆ	ผ่านสังคมของเทคโนโลยีหรือที่เรียกกัน

ว่า	 “โลกโซเซียล”	 ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางขึ้น	 มิได้จ�ากัดเฉพาะในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง	 ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

หรือกับเฉพาะกลุ่มเป้าหมายวัยเรียนอีกต่อไป	แต่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลากับคนทุกช่วงวัย	การศึกษา

ตามอธัยาศยัจงึกลายเป็นความจ�าเป็นท่ีคนรุน่ใหม่ต้องเข้าใจ	เข้าถงึ	ด้วยเหตุนีจ้งึเป็นทีม่าของความจ�าเป็นในการทบทวน

และเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้น	มิใช่เพียงด�าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ตามภารกิจเท่านั้น	ทั้งนี้

เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง

	 ดงันัน้	ในปี	๒๕๖๑	กรงุเทพมหานครจึงมแีนวโน้มให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการให้ข้อมลูความต้องการในการ

จัดกิจกรรมและเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	 โดยประชาชนมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นในการจัดการแหล่ง

เรยีนรูแ้ละการจดักจิกรรมการเรียนรูเ้พือ่ให้การส่งเสริมการศกึษาตามอธัยาศยัสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน	
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พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 สร้างกลไก	

ในการสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะกับสภาพสังคมปัจจุบัน	 พัฒนาการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยเหมาะสม	

กับความต้องการของประชาชน	มีอัตลักษณ์เฉพาะ	รวมทั้งเพิ่มแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่ครบทุกๆ	เขต	ส่งเสริม

และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยภาคประชาสังคม

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๑ ศกึษาและพัฒนาเนือ้หาการเรยีนรูต้ามอธัยาศยัทีส่อดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

    แต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนเขตที่มีการส�ารวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้อง

กับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

จ�านวน	๑	เขต

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 ส�ารวจความต้องการการเรยีนรูต้ามอธัยาศยัของประชาชนในช่วงวยัและกลุม่เป้าหมายต่างๆ	

อย่างสม�่าเสมอ

	 มาตรการที่	๒	 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการศึกษาวิจัยถึงความต้องการการเรียนรู้	

ของประชาชน

๒.		โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศส�าหรับ	

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้	กทม.

๑.๕๐

๓๓.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม

อัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จ�านวน	๒

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

	 มาตรการที่	๒	 จัดโครงการน�าร่องการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร	

โดยมีความหลากหลายตามบริบทความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่

	 มาตรการที่	๓		 พัฒนาอัตลักษณ์ให้ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

๒.	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

๓.	โครงการครอบครัวรักการอ่าน

๔.	โครงการปรับปรุงอัตลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

ลาดปลาเค้าเป็นห้องสมุดวรรณกรรมอาเซียน

๕.	โครงการวันสันติภาพห้องสมุดและ	

พิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์	

๖.	โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมือง	

กรุงเทพมหานคร	

๐.๘๐

๐.๗๕

๕.๐๐

๑.๕๐

๐.๕๐

๒๐.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักงานเขต

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการปรับปรุงอัตลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

จ�านวน	๖	แห่ง

๓.๐๐ ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๓



131แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๓
มหานครส�าหรับทุกคนประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๓ พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนโครงการการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้	

ตามอัธยาศัย

จ�านวน	๑	โครงการ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนา	BMA	MOOC	(Massive	Online	Open	Courses)	หรือ	BMA	Learning	Applica-

tions	บนโทรศัพท์มือถือเพื่อรองรับการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้	ตามอัธยาศัยของประชาชน

	 มาตรการที่	๒	 สร้าง	BMA	Learning	Corner	เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ในแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ	ของกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๓	 จัดให้มี	BMA	Learning	Festival	หรือ	“มหกรรมการเรียนรู้	กทม.”	เพื่อเป็นการกระตุ้นส่ง

เสริมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ประชาชน

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

	 ๑.๑	 กิจกรรมพัฒนาระบบ	Server	รวมศูนย์

	 ๑.๒	 กิจกรรม	BMA	Learning	Applications	

๒.			โครงการ	BMA	Learning	Corner

๓.		โครงการ	BMA	Learning	Festival		

(มหกรรมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร)

๑๕.๐๐

๑.๕๐

๓.๖๐

๑๒.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน



132 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๓
มหานครส�าหรับทุกคนประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๔  พัฒนาเครือข่ายและกลไกการใช้ประโยชน์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่กลุ่มประชาชน  

    ในช่วงวัยต่างๆ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

จ�านวนโครงการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ	ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ประชาชน

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้

ตามอัธยาศัย

จ�านวน	๑	โครงการ

ระดับ	๓

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนาเครือข่ายชุมชนในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่	

ที่มีความพร้อม

	 มาตรการที่	๒	 ร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ประชาชน	

ของกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๓	 น�าร่องการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเฉพาะเรื่องเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อยกระดับ	

การใช้ประโยชน์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย

	 มาตรการที่	๔	 สร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดแหล่งเรียนรู้กับองค์กรต่างๆ	ทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ

 

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการเครือข่ายสร้างสรรค์การเรียนรู้	

๒.		โครงการเปิดโลกนิทาน

๓.	 โครงการสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ

๔.		โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การจัดการ	

แหล่งเรียนรู้กับองค์กรระหว่างประเทศ

๕.	โครงการร้อยเรียงโคลงกลอนสุนทรภู่

๖.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ

๗.		โครงการเพลินอ่านเพลินเรียนรู้	

๐.๕๐

๐.๕๐

๐.๘๐

๕.๐๐

๐.๕๐

๕.๐๐

๑.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน



133แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๓
มหานครส�าหรับทุกคนประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มิติที่ ๓.๔  สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรงุเทพฯ ทีม่คีวามแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมสามารถอยูร่่วมกันได้อย่างสนัตสุิข

และปรองดอง

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์	 ความเป็นมาอันยาวนาน	 มีประชากรที่หลากหลาย		

ซึ่งประกอบไปด้วยประชากรที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมในพื้นที่	ประชากรจากท้องถิ่นต่างๆ	ของประเทศในทุกภาคมาตั้งถิ่นฐาน

มาศึกษาต่อ	 หรือประกอบอาชีพรวมทั้งชาวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาในกรุงเทพมหานคร	 ประชากรเหล่านี้มีความ	

แตกต่างกันทั้งเช้ือชาติ	 ศาสนา	 ภาษา	 ความเชื่อ	 ความศรัทธา	 และวิถีชีวิต	 ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงจ�าเป็นต้อง	

หลอมรวมความแตกต่างทีห่ลากหลายทางวฒันธรรมดงักล่าวให้สามารถอยูร่่วมกนัได้อย่างสนัตสิขุและปรองดอง	โดยได้

ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ	มีการเผยแพร่	 และสามารถสืบค้น	

เพื่อการศึกษา	 ถ่ายทอด	 และอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร	 อีกท้ังปรับปรุงสื่อการเรียนรู	้

ด้านพหุวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลาเพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู	้

ด้านพหุวัฒนธรรมของเด็ก	 เยาวชน	 และประชาชน	 ตลอดจนพัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคล่ือนการเรียนรู	้

ด้านพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่	 พร้อมทั้งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่โดยใช	้

ช่องทางสื่อที่หลากหลาย

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร	

ได้รับการพัฒนา

จ�านวน	๔	ชุด

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการท่ี	๑	 สร้างข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างต่อเนื่อง

	 มาตรการที	่๒	 พัฒนาปรับปรุงเน้ือหาความรู้ท้องถ่ินในแหล่งเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพ-	

มหานคร

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมจัดท�าชุดข้อมูลด้านพหุวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่	

ผ่านทาง	website

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑-๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

  



134 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๓
มหานครส�าหรับทุกคนประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๒  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่ 

    กรุงเทพมหานครผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทางเลือก 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของ

กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

จ�านวน	๕	ชุด

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการท่ี	๑	 พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้เสริมจากการเรียนปกติส�าหรับสถานศึกษาทั้งหมด	

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒	 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางเลือกด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงเทพมหานคร

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่	๑	

(จตุจักร)

๒.		โครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่	๒	

(ทุ่งครุ)	

๓.		โครงการบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร

๔.		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม	

ของชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร		

(กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม)

๕.		โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

๑๕.๐๐

๑๕.๐๐

๔๐.๐๐

๒.๐๐

๐.๕๐

๑.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน



135แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๓
มหานครส�าหรับทุกคนประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๓  พฒันากลไกและเครอืข่ายการขับเคลือ่นการเรยีนรูด้้านพหวุฒันธรรมในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	๑	เครือข่าย

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพ-

มหานคร

	 มาตรการที่	๒	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านการแสดงดนตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

 

 
 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการอนุรักษ์	ส่งเสริม	เผยแพร่ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	

๒.		โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ด�าเนินงานด้านเครือข่าย

วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

๓.		โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	เนื่องใน		

วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาประจ�าปี	๒๕๖๑

๔.		โครงการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และเผยแพร่ศิลปะ	

การดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร

๕.		โครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรี

กรุงเทพมหานคร	

๖.		โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์	

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	

สยามมกุฎราชกุมาร

๗.		โครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล	

๘.		โครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีไทย

๙.		โครงการพัฒนาทักษะดนตรีสากลเยาวชน

กรุงเทพมหานคร	

๑๐.		โครงการประกวดวงดนตรีสากล

๒.๐๐

๑.๐๐

๓.๐๐

๔.๐๐

๓.๗๗

๒.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๑.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน



136 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔  รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

    โดยใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลาย

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรม	

ในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง

จ�านวน	๕	ช่องทาง

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านสื่อของกรุงเทพมหานครและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

  

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	โครงการจัดท�าหนังสือบางกอกบอกเล่าเรื่อง		

(ศาสนสถาน)

๒.		โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและ	

วัฒนธรรมท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร		

(พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	กทม.)

๓.		โครงการจัดงานวันส�าคัญอนุรักษ์สืบสาน	

วัฒนธรรมประเพณีไทย

๖.๐๐

๑.๕๐

๒๕.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

๕๐	ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑



ดานที่

มหานครกระชับ

๔



138 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑

มิติที่ ๔.๑  กรุงเทพมหานครเติบโตอยางเปนระเบียบตามผังเมืองรวม 

เป้ำหมำยที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหำนครช้ันในและช้ันกลำงมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงเต็มศักยภำพสอดคล้อง

กับระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร

สถำนกำรณ์และแนวโน้ม

 การบริหารจัดการการเติบโตของเมอืงตามประกาศใช้บงัคับกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหานคร 

พ.ศ.๒๕๕๖ มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครพัฒนาสู ่เมืองกระชับ (Compact City) ที่มีประชากรอาศัยอยู ่

หนาแน่นในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง โดยมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแนวดิ่งและการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน 

ผูค้นสามารถใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดนิทางเชือ่มต่อพืน้ทีไ่ด้อย่างสะดวกรวดเรว็ พืน้ทีท่ีม่รีะบบสาธารณปูโภคและ

สาธารณูปการท่ีสมบูรณ์ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงพื้นท่ี

นอกรัศมีการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนทางรางจะต้องได้รับการพัฒนาโครงข่ายการเชื่อมต่อในหลากหลาย

รูปแบบ ทั้งนี้จากข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่รวบรวมโดยส�านักผังเมืองตามโครงการบูรณาการการก�าหนด

จุดแสดงต�าแหน่งการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโดยส�านักการโยธาและส�านักงานเขต พบว่าบริเวณที่มีการขออนุญาต

ก่อสร้างอาคารกระจายตวัอยูท่ัว่พ้ืนทีก่รงุเทพมหานครอย่างไร้ทศิทาง และมกีารขยายตวัของทีอ่ยูอ่าศยัในแนวราบออก

ไปยังพื้นท่ีเขตเมืองช้ันนอก นอกจากน้ันการใช้ประโยชน์ที่ดินและการก่อสร้างมีการกระจุกตัวเฉพาะบริเวณรอบสถานี

ขนส่งมวลชนระบบรางหรือพื้นที่ที่อยู ่ในรัศมีการให้บริการ ดังนั้นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ของผังเมืองรวม กรุงเทพมหานครจึงได้น�าแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน Transit Oriented 

Development (TOD) มาใช้ศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นพื้นที่น�าร่องในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน 

เพ่ือท�าให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายการสัญจร นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่อง

การจดัสรรท่ีดินของเอกชนท่ีจดัท�าโครงการพฒันาทีด่นิโดยไม่ค�านงึถงึแนวสายทางท�าให้เกดิถนนคดเคีย้วไม่เป็นระเบยีบ 

และท�าให้เมอืงขยายตวัลกึเข้าไปจากแนวสายทางหลกัซ่ึงส่งผลให้ผูอ้ยูอ่าศยัจ�าเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนบคุคล รวมถึงพืน้ท่ี

ตาบอดหรอืพืน้ท่ีปิดล้อมท่ีถูกท้ิงให้ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ซ่ึงจ�าเป็นต้องน�าการพัฒนาด้วยวธิกีารจัดรูปทีด่นิมาใช้เพือ่

ให้การใช้ที่ดินดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพและประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด 

  นอกจากภารกิจการพัฒนาเมืองให้กระชับโดยเพิ่มความหนาแน่นของประชากรในเขตชั้นในและช้ันกลาง 

ด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพให้สอดคล้องกับระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่มีอยู่ กรุงเทพมหานครยังต้องด�าเนินการจัดท�าข้อมูลด้านกายภาพของเมืองและข้อมูลแผนที่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งตาม

พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๑๗ (๒) ได้ก�าหนดว่า ให้มีแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม

โดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงของกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาแนวแบ่งเขต

การปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล จึงต้องส�ารวจและก�าหนดแนวเขตเพื่อสร้างจุดอ้างอิงแนวเขต

ทีม่มีาตรฐานและค่าพกิดัทางภมูศิาสตร์เดยีวกนั เพือ่ให้สามารถแก้ไขปัญหาการรกุล�า้หรอืทบัซ้อนซึง่มผีลต่อการจดัเก็บ

ภาษี การบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ 
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มหานครกระชับ

 
 

 

 

 

 

ล�ำดับที่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น  

ความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้นในเขตเมืองชั้นใน  

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานหรือส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 

ที่ได้น�าหนังสือข้อมูลพื้นฐานเพื่อการผังเมืองไปใช้ประโยชน์ 

จ�านวนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ที่แล้วเสร็จ

จ�านวนรายงานการศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ

สถานีขนส่งมวลชน Transit Oriented Development (TOD) 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน

เพิ่มขึ้น 

จ�านวนระยะทางในการส�ารวจรังวัด ก�าหนดจุดในการปักหลักอ้างอิงแนว

เขตหรือหมุดเครื่องหมายอ้างอิงแนวเขตในขอบเขตพื้นที่โครงการ 

ร้อยละความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานจัดหาข้อมูลความสูง

ภูมิประเทศเชิงเลข

ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจ�าบ้านของส�านักงานเขตได้รับการ

ส�ารวจ จัดเก็บและจัดท�าระบบฐานข้อมูล

๘,๐๐๐ ตร.ม.

๘,๔๔๔.๓๘ คน/ตร.กม. 

ร้อยละ ๘๐

๑ ฉบับ

รายงานผลการศึกษา 

จ�านวน ๑ ฉบับ

มากกว่าร้อยละ ๘๐

ระยะทางประมาณ  

๓๕ กิโลเมตร

ร้อยละความส�าเร็จ

ของงาน

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐ 

ของข้อมูลการออกเลข

รหัสประจ�าบ้านของ

ส�านักงานเขต

ตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำนหลัก

เป้ำประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมกำรขยำยตัวในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภำพตำมผังเมืองรวมและเพิ่ม

ควำมหนำแน่นประชำกรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลำง 

มำตรกำรด�ำเนินกำร 

 มาตรการที่ ๑  ศึกษาและทบทวนความเหมาะสมของ FAR 

 มาตรการที่ ๒  จัดท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ให้แล้วเสร็จ  

และประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมฉบับที่ ๔ 

 มาตรการที่ ๓  เพิ่มมาตรการเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการขยายตัวในเขตเมืองชั้นใน 

 มาตรการที่ ๔  พัฒนาและก�าหนดมาตรการทางกฎหมายส�าหรับพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณ 

สถานีขนส่งมวลชน (TOD) 

 มาตรการที่ ๕  พัฒนาพื้นที่ปิดล้อมในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง

 มาตรการที่ ๖  ท�าแผนและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

 มาตรการที่ ๗  ส�ารวจ จัดเก็บ และจัดท�าระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศำสตร์
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มำตรกำร

๑. โครงการจัดท�าหนังสือข้อมูลพื้นฐานเพื่อการผังเมือง ส�านักผังเมือง มาตรการที่ ๗

โครงกำร/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

 

 

โครงกำรยุทธศำสตร์
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มำตรกำร

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

๑.  โครงการวางและจัดท�าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

(ปรับปรุงครั้งที่ ๔)

๒.  โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)

๓.  ค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 

๔.  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส�ารวจ ก�าหนดแนวเขต

กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๘ 

๕.  จัดหาข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขของ

กรุงเทพมหานคร 

๖.  การปรับปรุงแผนที่เชิงเลข (Digital Map)  

มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ กรุงเทพมหานครให้ทันสมัย

๗. โครงการก่อสร้างตกแต่งภายใน 

อาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดง

๘. โครงการก่อสร้างอาคารส�านักงานเขตดินแดง

๕๐.๕๒

๑๔.๐๐

๐.๘๐

๕.๐๐

๕๐.๐๐

๑๐.๐๐

๓๒๒.๐๐

๒๙๑.๐๐

ส�านักผังเมือง

ส�านักผังเมือง

ส�านักผังเมือง

ส�านักผังเมือง

ส�านักผังเมือง

ส�านักผังเมือง

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่ ๒

มาตรการที่ ๔

มาตรการที่ ๕

มาตรการที่ ๗

มาตรการที่ ๗

มาตรการที่ ๗

มาตรการที่ ๖

มาตรการที่ ๖
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เป้ำหมำยที่ ๔.๑.๒ ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตำมผังเมืองรวมอย่ำงเต็มศักยภำพ

สถำนกำรณ์และแนวโน้ม

 ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นกรอบในการพัฒนา

เมืองในอนาคตอีก ๒๐ ปีข้างหน้าท่ีส�านักผังเมืองใช้ในการบริหารจัดการเมืองตามล�าดับการพัฒนา (Development 

Phasing) โดยได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อยในพื้นที่เขตเมืองชั้นนอกให้เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า

และการบริการ รวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับการขยายตัวของศูนย์ชุมชนย่อย โดยส่งเสริมให้เกิด 

ความสมดลุระหว่างแหล่งงานและแหล่งทีพ่กัอาศัย ทัง้นี ้เมือ่พจิารณาพืน้ทีเ่ขตเมอืงชัน้นอกทีก่ารพฒันาเมืองและระบบ

ผังเมืองเมืองได้ก�าหนดไว้ยังไม่สอดรับกับศักยภาพของพื้นที่ซ่ึงมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก 

มกีารพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพ้ืนทีค่่อนข้างมาก โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนทางราง 

ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีการพัฒนาโครงข่ายพื้นที่ถนน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 

ซึ่งพื้นที่ที่มีการน�าเสนอผลการศึกษาไว้โดยสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) คือ การพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมือง

เพื่อกระจายการพัฒนาแก่ประชาชนในย่านตลิ่งชันใกล้กับถนนวงแหวงรอบนอก (กาญจนาภิเษก) ซึ่งตามผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานครได้ก�าหนดให้พื้นที่สถานีรถไฟฟ้าตลิ่งชันเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม (พ.๒) เพื่อให้เกิดกิจกรรมด้านการค้า

และบริการเท่านั้น แต่ยังขาดการก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีให้สอดคล้องต่อแนวโน้มการพัฒนา ดังนั้น 

จึงจ�าเป็นต้องศึกษาโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชันและพื้นที่ต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่าย 

การเดินทางที่ส�าคัญฝั่งธนบุรี และน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวคิดของเมืองกระชับและการพัฒนา 

เมืองเครือข่าย และยังเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครต่อไป

 นอกจากพื้นที่บริเวณตลิ่งชันแล้วพื้นที่บริเวณสะพานใหม่ก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วตามการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีโครงการพัฒนาเมืองด้านการคมนาคมขนส่งมวลชนระบบราง และโครงการ

ถนนตดัใหม่ ๒ สายทีท่�าให้เกดิการเชือ่มต่อของการเดนิทาง และเกดิการขยายตวัของกจิกรรมในพืน้ทีท่ีด่งึดดูการลงทนุ

ทั้งในด้านพาณิชยกรรมและด้านอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร มีการเพิ่มขึ้นของจ�านวน

ประชากรที่เข้ามาประกอบกิจกรรมและอาศัยอยู่ในพื้นที่ เกิดการขยายตัวและความต้องการด้านที่อยู่อาศัยมากขึ้น  

หากไม่มีแผนการพัฒนาย่านชุมชนท่ีชัดเจนอาจก่อปัญหาการใช้ที่ดินอย่างไม่เต็มศักยภาพ ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องด�าเนินการศึกษาการวางผังศูนย์ชุมชนสะพานใหม่เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตให้มีการเติบโต 

อย่างมีทิศทาง เป็นไปตามนโยบายและมาตรการที่ก�าหนดไว้ให้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
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เป้ำประสงค์ที่ ๔.๑.๒.๑ ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมืองชั้นนอก 

ล�ำดับที่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย

๑

๒

แผนแม่บท (Master Plan) ผังปฏิบัติการ (Action Design)  

บริเวณศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชันและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความเชื่อมโยงกัน

อย่างเป็นระบบ และสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

เป็นขั้นตอน

แผนแม่บท (Master Plan) ผังปฏิบัติการ (Action Design)  

บริเวณศูนย์ชุมชนสะพานใหม่และพื้นที่โดยรอบที่มีความเชื่อมโยงกัน 

อย่างเป็นระบบ และสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

เป็นขั้นตอน

ร้อยละของความส�าเร็จ

ของงาน

ร้อยละของความส�าเร็จ

ของงาน

ตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำนหลัก

มำตรกำรด�ำเนินกำร

 มาตรการท่ี ๑  จัดท�าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับศูนย์ชุมชนย่อยในเขตเมือง 

ชั้นนอกที่จะมีประชากรเพิ่มมากขึ้น 

 มาตรการที่ ๒  จัดท�าแผนแม่บทและผลักดันการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย และด�าเนินการพัฒนาในพื้นที่ 

น�าร่อง

 มาตรการที่ ๓  จดัท�าแผนความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน และองค์กรท่ีดูแลระบบสัญจรหลักและรองของเมือง

 มาตรการที่ ๔  บังคับใช้มาตรการทางผังเมืองรุกล�้าไม่ให้มีการรุกล�้าพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงการออก 

ข้อบัญญัติเฉพาะ

 

 

โครงกำรยุทธศำสตร์
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มำตรกำร

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

๑. โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชันและ 

พื้นที่ต่อเนื่อง

๒. โครงการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมือง 

ย่านสะพานใหม่

๓. โครงการก่อสร้างอาคารส�านักงานเขตลาดกระบัง 

แห่งใหม่

๑๗.๖๐

๑๒.๐๐

๑๓๒.๐๐

ส�านักผังเมือง

ส�านักผังเมือง

ส�านักการโยธา

มาตรการที่ ๑-๓ 

มาตรการที่ ๑-๔

มาตรการที่ ๒



ดานที่

มหานครประชาธิปไตย

๕
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มิติที่ ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ

เป้าหมายที่ ๕.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร  

(ให้เป็นองค์กรแบบพิเศษ ลักษณะ Functional Decentralization)

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวมากขึ้น	 แต่การให้การบริการสาธารณะในภาพรวมยังขาดประสิทธิภาพ	 

โดยเฉพาะด้านสาธารณปูโภคท่ีมหีน่วยงานนอกกรงุเทพมหานครหลายหน่วยงานเข้ามาจดับรกิารในพืน้ที	่รวมถงึมปัีญหา

การให้บริการในพื้นที่รอยต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	 เนื่องจากขาดการลงทุนพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน	

อย่างไรก็ตาม	 ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับใหม ่

ซึ่งมีมาตราท่ีก�าหนดให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดต้ังองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคได้	 โดยร่างพระราช-

บัญญัติดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณา	 และกระทรวงมหาดไทยขอให้กรุงเทพมหานครปรับ

ข้อมูลบางส่วน	และปรบัรปูแบบการเสนอร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวใหม่	จงึนบัเป็นโอกาสท่ีกรงุเทพมหานครจะปรบัปรงุ

ระเบียบกฎหมายต่างๆ	ให้รองรับและสนับสนุนการพัฒนาเมืองไปสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย

เป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๑.๑  ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้รองรับการพัฒนาเมืองมหานคร

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ความส�าเร็จของการออกข้อบัญญัติ	ระเบียบกรุงเทพมหานคร	 

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร

ร้อยละ	๕๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จัดท�าร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการจัดท�าพระราชบัญญัติ	 

ร่างข้อบัญญัติ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	 

ค�าสั่งกรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ	

ระบบสาธารณูปโภคมหานคร

ส�านักงาน

กฎหมายและคดี

และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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มิติที่ ๕.๒  เมืองธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑  ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการท�างานของ 

กรุงเทพมหานครโดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 กรุงเทพมหานครมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนจ�านวนมาก

แต่ยังไม่มีการจัดตั้ง	 “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”	 และ	 “สภาประชาชนระดับเขต”	 เพื่อรับฟังความเห็น 

ของประชาชนอย่างเป็นระบบ	และเพื่อเพิ่มช่องทางในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	

ระยะ	 ๒๐	 ปี	 ระยะที่	 ๒	 จึงได้ก�าหนดให้มีออกระเบียบ/ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดตั้งสภาประชาชน	 

โดยคาดหวังว่าจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการสาธารณะขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร

ที่มีผลกระทบต่อประชาชนผ่านสภาประชาชนได้ในปี	 ๒๕๖๕	 และจะน�าไปสู่การจัดท�างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

เพื่อให้ประชาชนทราบว่ากรุงเทพมหานครใช้เงินภาษีในการจัดบริการใด	ให้ประชาชนบ้างในปริมาณใด	

	 อย่างไรก็ตาม	เพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การจัดตั้ง	“สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”	และ	“สภาประชาชน

ระดับเขต”	 กรุงเทพมหานครจ�าเป็นต้องสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	 และเตรียมช่องทาง 

ในการเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาเมืองในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการท�างานของกรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ประชาชนตระหนักและให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมในการเสนอ

นโยบายและตรวจสอบการท�างานของกรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	๘๐	

(คณะกรรมการชุมชน/

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กิจกรรม)

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 จัดตั้ง	“สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”	และ	“สภาประชาชน”

	 มาตรการที่	๒	 ส่งเสริมความเข้าใจของภาคประชาชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมือง

	 มาตรการท่ี	๓	 ศึกษาและทบทวนช่องทางสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย

และตรวจสอบการท�างานของกรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าในการจัดท�าพระราชบัญญัติ	 

ร่างข้อบัญญัติ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	 

ค�าสั่งกรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนการจัดการจัดตั้ง 

สภาประชาชน	

๒.		กิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านคณะ

กรรมการชุมชน	

๓.		กิจกรรมพลเมืองร่วมสร้างความเข้มแข็งของรัฐบาลท้องถิ่น

โดยการสนับสนุนของสถาบัน	NDI

๔.	 การทบทวนและปรับปรุงระเบียบการพัฒนา

กรุงเทพมหานคร	

ส�านักงาน

กฎหมายและคดี

และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง

ส�านักงานเขต

ส�านักงานเขต

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 
 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 ปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

งานชุมชนรองรับสังคมการเปลี่ยนแปลง	

๒.		โครงการสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

ชุมชน

๓.		โครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน

๐.๔๔

๓.๒๔

๒๐๐.๐๐

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑
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มิติที่ ๕.๓  กระจายอ�านาจสู่ประชาชน

เป้าหมายที ่๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จ�าเป็นและให้อ�านาจในการก�าหนดนโยบาย

และตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 	การกระจายอ�านาจจากราชการส่วนกลางให้กบัองค์กรปกครองท้องถิน่เป็นนโยบายรฐับาลและสอดคล้องกบั

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถ

ได้รับบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม	 โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครมีอ�านาจหน้าที่ตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.๒๕๒๘	และภารกิจ	อ�านาจ	หน้าที่	ตามพระราชบัญญัติ

ก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 รวมทั้งภารกิจที่รับการ 

ถ่ายโอนจากส่วนราชการในส่วนกลาง	ไม่ครอบคลมุอ�านาจหน้าทีใ่นการจดัท�ากจิการสาธารณะทีม่คีวามจ�าเป็นในปัจจบุนั	

รวมถึงปัญหาอุปสรรคจากการท่ีส่วนราชการเจ้าของภารกิจยังไม่ถ่ายโอนภารกิจให้กรุงเทพมหานคร	 ท�าให้

กรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดบริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาส�าคัญในปัจจุบันและส่งผลกระทบต่อประชาชน	 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

	 ในส่วนของการกระจายอ�านาจจากราชการส่วนกลาง	 ซ่ึงแนวความคิดในการจัดต้ังเทศบาลในพื้นท่ี 

กรุงเทพมหานครนัน้	อยูร่ะหว่างการพจิารณาทบทวนหาความเหมาะสมในการด�าเนนิการ	แต่ในส่วนของการเพิม่อ�านาจ

หน้าที่ของกรุงเทพมหานครในเร่ืองอ�านาจสอบสวนคดีอาญาบางประเภทเช่นเดียวกับนายอ�าเภอ	ด้านการจราจรและ 

ด้านขนส่งมวลชนเป็นสิง่ทีก่รงุเทพมหานครพิจารณาแล้วเหน็ควรด�าเนินการ	และอยูใ่นร่างพระราชบญัญติับรหิารราชการ

กรุงเทพมหานครที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการเสนอ

เป้าประสงค์ที่ ๕.๓.๑.๑ จัดตั้งเทศบาลนครในกรุงเทพมหานคร

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ แนวทางในการจัดตั้งเทศบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีรายงาน/ข้อสรุป

ที่เกี่ยวข้องกับ

การด�าเนินการ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		ร่างแก้ไขกฎหมายบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒		พิจารณาและทบทวนความเหมาะสมในการจัดตั้งเทศบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		การพิจารณาและทบทวนความเหมาะสมในการจัดตั้ง

เทศบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑.		กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ 

บริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการถ่ายโอน

จากส่วนราชการ

ส�านักงาน

กฎหมายและคดี

(สนป.)

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

หน่วยงาน/ส่วนราชการ

ของกรุงเทพมหานคร 

ที่รับการถ่ายโอนภารกิจ

กองประชาสัมพันธ์

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่ ๕.๓.๑.๒ เพิ่มอ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการท�ากิจการสาธารณะ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของความส�าเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ 

การด�าเนินการตามภารกิจที่รับการถ่ายโอนตามแผนกระจายอ�านาจฯ	

และแผนปฏิบัติการรับการถ่ายโอนภารกิจ	อ�านาจ	หน้าที่ตามแผนการ

กระจายอ�านาจ

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		รับการถ่ายโอนภารกิจ	อ�านาจ	หน้าที่ตามแผนการกระจายอ�านาจ

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการอบรม/สัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

งานเกี่ยวข้องกับการรับถ่ายโอนภารกิจของ

กรุงเทพมหานคร	

๒.	 โครงการอบรม/สัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

งานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนของหน่วยงาน/ 

ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร

-

-

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

หน่วยงาน/ส่วนราชการ

ของกรุงเทพมหานคร 

ที่รับการถ่ายโอนภารกิจ

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑
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มิติที่ ๕.๔  การเมืองสีขาว

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการและผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

ทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร 

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในหน่วยงานของรัฐ	 เจ้าหน้าท่ีรัฐ	 และนักการเมืองในระดับชาติและท้องถิ่น 

ที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ	ท�าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมืองในหน่วยงาน	ความไม่เชื่อม่ัน 

ส่วนหนึ่งมาจากการรับรู้ข่าวสารท่ีไม่ถูกต้อง	 เนื่องจากการขาดข้อมูลหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ	 ทั้งที่เก่ียวกับภารกิจ	 

อ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน	และผลการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม

	 ดังนั้นกรุงเทพมหานครต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ	 และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผ่านสื่อประเภท

ต่างๆ	เกี่ยวกับภารกิจ	บทบาทหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณ	และผลงานของกรุงเทพมหานคร	นอกจากนี้การเผยแพร่

ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ	อ�านาจหน้าที่	งบประมาณ	และผลการปฏิบัติงาน	ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการก�ากับพฤติกรรม

ของข้าราชการและนักการเมืองให้มีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่	 โดยยึดผลประโยชน์ของพ้ืนที ่

และประชาชนเป็นหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงานและผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

ทางการเมือง	

เด็กและเยาวชนเข้าใจในบทบาทและภารกิจของ 

สภากรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	๖๐

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินการหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		การติดตามประเมินผลและการเผยแพร่ผลการด�าเนินงานของกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒		ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสภากรุงเทพมหานครให้กับเด็กและเยาวชน
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมเผยแพร่รายงานผลการด�าเนินงานตามแผน 

ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	

๒.		กิจกรรมการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานครประจ�าปี	

๓.		การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	 

ร่วมฟังการประชุมสภากรุงเทพมหานคร	และกิจการของ

สภากรุงเทพมหานคร

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

ส�านักงานปกครอง 

และทะเบียน

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการเผยแพร่ข่าวสารผลการด�าเนินงานของ

กรุงเทพมหานครผ่านสื่อประเภทต่างๆ

๒.	 โครงการพาน้องเที่ยวสภากรุงเทพมหานคร

-

๒.๕๐

กองประชาสัมพันธ์

(สนป.)

ส�านักงานปกครองและ

ทะเบียน/ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒
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มิติที่ ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์

เป้าหมายที่ ๕.๕.๑ ประชาชนจะร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้น�าวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ 

ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลส�าเร็จ

สถานการณ์แนวโน้ม

	 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 เป็นการแปลงวิสัยทัศน์ของภาคประชาชนไปสู่การปฏิบัต	ิ 

แต่กรุงเทพมหานครยังไม่มีช่องทางท่ีชัดเจนส�าหรับภาคประชาชนในการเข้ามาร่วมติดตาม	 ตรวจสอบและผลักดัน 

วิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ	ดังนั้นในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๒	จึงก�าหนดให้มีการจัดตั้ง

สภาประชาชนกรุงเทพมหานครและสภาประชาชนระดับเขตขึ้น	เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไว้	

	 แม้กรุงเทพมหานครจะยังไม่มีสภาประชาชนตามกฎหมาย	 แต่กรุงเทพมหานครก็ได้จัดให้ภาคประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมผ่านการประชุมผู้น�าชุมชนทั้ง	 ๕๐	 ส�านักงานเขต	 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงาน 

ของกรุงเทพมหานคร	 พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานด้านต่างๆ	 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	 

และการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านสายด่วน	 โทร.	 ๑๕๕๕	 ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการมีส่วนร่วม 

ของภาคประชาชน	 นอกจากน้ีภาคประชาชนยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับกรุงเทพมหานครผ่านกิจกรรมต่างๆ	 

ที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้น	 เช่น	 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	 กิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ	 กิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชน	 เป็นต้น	 

อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นกรุงเทพมหานครจะเร่งรัดให้มีการติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์ 

กรงุเทพฯ	อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้ประชาชนสามารถทราบผลการขับเคลือ่น	และร่วมแสดงความคดิเหน็ผ่านช่องทางต่างๆ	

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	

เป้าประสงค์ที่ ๕.๕.๑.๑  ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนครั้งของการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า 

วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ		

๑	ครั้ง/ปี

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก
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มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		รายงานผลการด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	พ.ศ.	๒๕๗๕

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ 

กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๗๕

๒.	รายงานผลการด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์ 

กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๗๕

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 



ดานที่

มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู

๖
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มิติที่ ๖.๑  เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

สถานการณ์และแนวโน้ม 

	 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์รวมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 มูลค่ารวมผลิตภัณฑ์จังหวัด	 (Gross	

Province	 Product:	 GPP)	 ในปี	 ๒๕๕๗	 เท่ากับ	 ๔,๑๒๘,๗๓๔	 ล้านบาท	 สูงเป็นอันดับ	 ๑	 ของประเทศ	 ซึ่ง	 GPP	 

ส่วนใหญ่จะอยูใ่นส่วนของการค้า	การผลติ	และการขนส่ง	ตามล�าดบั	(ทีม่า: ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ)	 กรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการในพื้นที่	 จ�านวน	

๒๔๖,๘๖๖	แห่ง	 (ที่มา:	ผลการส�ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม	พ.ศ.	๒๕๕๕	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ)	และมีวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม	(SMEs)	มากถึง	๕๕๔,๑๐๒	ราย	(ทีม่า: ส�านักงานส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	

(สสว.)	 ปี	 ๒๕๕๗)	 ซึ่งปัจจุบันการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและ	 SMEs	 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับ

อุปสรรคและผลกระทบในด้านต่างๆ	ที่ค่อนข้างจะรุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา	รวมทั้งการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจาก

สนิค้าและบรกิารทีผ่ลติจากประเทศเพือ่นบ้าน	โดยเฉพาะจากประเทศทีม่ต้ีนทนุแรงงานต�า่กว่าไทยหรอืการแข่งขนัจาก

ธุรกิจข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ	ซึ่งอาจท�าให้ภาคธุรกิจบางส่วนในกรุงเทพมหานครไม่สามารถแข่งขันกับสินค้า

และบรกิารราคาถูกจากประเทศเพือ่นบ้านได้	และทีส่�าคญัผลกระทบจากการเปิดเสรกีารลงทนุภายในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนที่เป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคาม	ท�าให้ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจให้

เพิ่มสงูขึน้	โดยประเดน็ทีผู่้ประกอบการและ	SMEs	ต้องการความช่วยเหลือหรอืสนับสนุนจากภาครัฐ	ได้แก	่การส่งเสริม

และพฒันาคณุภาพมาตรฐานของสินค้า	การช่วยเหลอืด้านต้นทุนของสนิค้าให้สามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งรายอ่ืนได้	รวมท้ัง

การช่วยเหลือด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 (ที่มา:	 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ	 SMEs	 ประจ�าไตรมาสที่	

๔/๒๕๕๖	ศนูย์พยากรณ์เศรษฐกจิและธรุกจิ	มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย)	ในส่วนของภาคการเกษตรซึง่มบีทบาทส�าคัญ

ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครด้วยนั้น	ก็มีความจ�าเป็น

ต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากสภาพแวดล้อมภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานครมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 พื้นท่ีท�าการเกษตรเร่ิมลดลงอันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองและราคาที่ดินที่สูงข้ึน	 

ภยัธรรมชาตท้ัิงภัยแล้งและน�า้ท่วมท�าให้ยากต่อการจดัการผลผลติให้มปีระสทิธภิาพและได้ผลผลติทีม่คีณุภาพสอดคล้อง

กับความต้องการของตลาด	เกษตรกรรายย่อยบางส่วนยงัขาดความรูใ้นด้านการรกัษาคณุภาพหรือพฒันาผลผลติให้เป็น

สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน	

	 รัฐบาลปัจจุบันภายใต้การน�าของ	พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	 ได้น�าประเด็น	“การส่งเสริม	

SMEs”	 และ	 “การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่”	 มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เจริญเติบโต	 

โดยมองว่า	 SMEs	 และภาคการเกษตรมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 รัฐบาลได้มีการก�าหนด 

นโยบายและมาตรการต่างๆ	ในการสนับสนุนและส่งเสริม	SMEs	ให้มีความเข้มแข็ง	และได้ก�าหนดเป้าหมายส�าคัญคือ

การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่หรือกลุ่มที่เริ่มด�าเนินธุรกิจ	(Start-Up)	จ�านวน	๑๐,๐๐๐	ราย	ภายในปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	

ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างงาน	สร้างรายได้	ส�าหรับการพัฒนาภาคการเกษตร	รัฐบาลมีนโยบายในการดูแลเกษตรกรให้มี

รายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ	เช่น	การลดต้นทุนการผลิต	การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง	การช่วย

เหลือเกษตรกรรายย่อย	ฯลฯ	

	 การพัฒนากรุงเทพมหานครในปี	 ๒๕๖๑	 เพื่อน�ากรุงเทพมหานครไปสู่การเป็นเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจ 

และการลงทุน	 ตามเป้าหมายที่ชาวกรุงเทพมหานครได้คาดหวังไว้	 จึงจ�าเป็นต้องมีความสอดคล้องและเป็นไป 
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ในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายของรัฐบาล	โดยมีประเด็นหลักที่ให้ความส�าคัญใน	๒	ส่วน	ได้แก่	

๑)	การสนับสนุนการประกอบธุรกิจในกรุงเทพมหานคร	และ	๒)	การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	

	 การสนับสนุนการประกอบธุรกิจในกรุงเทพมหานคร	 แนวทางการพัฒนาในปี	 ๒๕๖๑	 กรุงเทพมหานคร	 

จะให้ความส�าคัญกับกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร	(OTOP	และ	Bangkok	Brand)	

และผูท่ี้มีความพร้อมในการเป็นผูป้ระกอบการใหม่ในระดบั	Start-up	เช่น	ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ชมุชนทีด่�าเนนิธรุกิจ

มาแล้ว	ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาอาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครที่ยังต้องการการดูแล	ช่วยเหลือจากภาคส่วน

ต่างๆ	ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	สร้างศักยภาพให้มีความแข็งแกร่งและมีความพร้อม	กรุงเทพมหานคร

จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา	 Bangkok	 Brand	 ให้เป็นที่รู ้จักและยอมรับของประชาชน	 

การอ�านวยความสะดวกให้	 SMEs	 สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ	 ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร	 

การพฒันาและปรบัปรงุศนูย์ข้อมลูเศรษฐกจิการคลงัและการลงทุนของกรงุเทพมหานครให้ท�าหน้าทีเ่ป็นศูนย์รวมข้อมูล

ด้านเศรษฐกิจ	 การเงิน	 การคลังและการลงทุน	 ที่สมบูรณ์และทันสมัย	 รวมถึงสามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจของ

กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และการพัฒนาตลาดของกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นแหล่งลงทุนขนาดเล็กให้มี

สภาพที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชน	สามารถรองรับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน	และผลิตผลทางการเกษตร	

	 การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 แนวทางการพัฒนาการเกษตรในปี	 ๒๕๖๑	จะมีทิศทางการ

พัฒนาที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ

เกษตรตามแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔)	 

และแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๗–๒๕๖๐	ซึ่งยังคงมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้

แก่เกษตรกร	 การถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เกษตรกรท�าการเกษตรทฤษฎี

ใหม่ตามแนวพระราชด�าริ	 จะให้ความส�าคัญกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในการท�าหน้าที่สร้าง

กระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาแก่เกษตรกร	 ส่งเสริมการท�าเกษตรอินทรีย์เพื่อรองรับตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มี

การขยายตัวอย่างมากในปัจจบัุน	สนบัสนนุให้มีตลาดสนิค้าเกษตร	การให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วข้อง

ทั้งภาครัฐ	เอกชน	เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต	เน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม	การส่งเสริมให้

เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�าเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวเป็นการท�าเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการท�าธุรกิจ	 เช่น	

การเปิดพื้นที่เกษตรกรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑  สนับสนุนการประกอบธุรกิจ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ผลิต	ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีต่อ 

การให้บริการของกรุงเทพมหานครด้านการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ

ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริม 

และพัฒนา

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง 

และการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	๘๐

ร้อยละ	๘๐

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก
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มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ส่งเสริม/พัฒนาความรู้แก่ผู้ประกอบการ

	 มาตรการที่	๒	 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ฮาลาลของกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๓	 ส่งเสริมด้านการตลาดและการจ�าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน	รวมทั้งร่วมจัดงานแสดง

สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉพาะกลุ่ม

	 มาตรการที่	๔	 พัฒนาและขยายตลาดของกรุงเทพมหานครให้เหมาะสมกับสภาพชุมชน	สามารถรองรับ

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

	 มาตรการที่	๕	 พัฒนาศูนย์ข้อมูลการลงทุนเพื่อผู้ประกอบการและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้	และการพัฒนาศักยภาพของ 

ผู้ผลิต	ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร

๒.		กิจกรรมการตรวจเยี่ยมผู้ผลิต	ผู้ประกอบการ	ให้ค�าปรึกษา

แนะน�าการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์	การรักษามาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาธุรกิจ	

๓.	 กิจกรรมการน�าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	

Brand)	และผลิตภัณฑ์	OTOP	ไปจัดแสดงและจัดจ�าหน่าย	

ในงานต่างๆ	ซึ่งจัดโดยหน่วยงานราชการและภาคเอกชน	

๔.		กิจกรรมการสนับสนุน/เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ	OTOP	

และ	Bangkok	Brand	รวมทั้ง	SMEs	ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร	ประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อเปิดตลาด 

การส่งออกไปยังเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร	 

(การจัดงานความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร 

กับเมืองพี่เมืองน้องหรือเมืองที่มีความสัมพันธ์ฉันมิตร 

กับเมืองในต่างประเทศ)	

๕.		กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร	

(Bangkok	Brand)	ผ่านระบบร้านค้าออนไลน์	

๖.		กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ฮาลาล	ของ

กรุงเทพมหานคร	 	

๗.		กิจกรรมสนับสนุน	ส่งเสริม	พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน	

๘.		กิจกรรมปรับปรุงตลาด	(ตลาดเทวราช	ตลาดพระเครื่อง	 

วงเวียนเล็ก	ตลาดหนองจอก	และตลาดธนบุรี	 

(สนามหลวง	๒))

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

กองการต่างประเทศ	

ส�านักปลัด

กรุงเทพมหานคร

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักงานเขต

ส�านักงานตลาด	

กรุงเทพมหานคร

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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	 ๙.		กิจกรรมการพัฒนาและขยายตลาด

	๑๐.		กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริม	SMEs	ASEAN	

ของกรุงเทพมหานคร	และการประชาสัมพันธ์การให้

บริการ

ส�านักงานตลาด	ฯ

ส�านักพัฒนาสังคม

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๕

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร	 

(Bangkok	Brand)

๒.	 โครงการมหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้

๓.		โครงการชม	ชิม	ช้อป	เขตสาทร

๔.		โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

ไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืน

๕.		โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ	การคลัง 

และการลงทุน

๕.๐๐

๐.๕๐

๐.๓๐

๐.๒๙

๘.๓๒

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักงานเขตบางแค

ส�านักงานเขตสาทร

ส�านักงานเขตดุสิต

ส�านักการคลัง

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๕

เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๒ ส่งเสริมเกษตรกรรม และพัฒนาผลผลิตการเกษตร 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐาน	ปลอดภัย	 

เป็นที่ยอมรับจากตลาด/ผู้บริโภค

ร้อยละ	๖๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร	และส่งเสริมการท�าการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

	 มาตรการที่	๒	 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย	มีคุณภาพ	และได้มาตรฐานผ่านการรับรอง	GAP

	 มาตรการที่	๓	 ส่งเสริมการท�าเกษตรอินทรีย์

	 มาตรการท่ี	๔	 เพิม่ช่องทางการตลาดแก่สนิค้าเกษตร	และสนบัสนนุให้หน่วยงานต่างๆ	ใช้ผลผลติการเกษตร

ที่ปลูกในกรุงเทพมหานคร	

	 มาตรการที่	๕	 ส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
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๑.		โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ 

(ตามระบบมาตรฐาน	GAP)	สู่ผู้บริโภค

๒.	 กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดและการจ�าหน่ายผลผลิต

ทางการเกษตร

๓.		กิจกรรมจ�าหน่ายข้าวปลอดสารพิษ

๔.	 กิจกรรมส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ 

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ส�านักงานเขตหนองจอก

ส�านักงานเขตหนองจอก

ส�านักงานเขตหนองจอก

๒๖	ส�านักงานเขตที่มี

พื้นที่เกษตรกรรม

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๕

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

 

 

 
 

 

 
 
 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลากรด้าน

การเกษตรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.		โครงการส่งเสริมการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่

๓.		โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการเกษตร

๔.		โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	 

ในกรุงเทพมหานคร

๕.		โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

๖.		โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเกษตร

๗.		โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่การเกษตร 

มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์

๘.		โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์	

๙.		โครงการเกษตรปลอดสารพิษ

๐.๓๖

๐.๔๒

๐.๒๑

๐.๑๓

๐.๐๔

๕.๐๐

๐.๓๔

๐.๐๓

๐.๐๑

ส�านักพัฒนาสังคม	

ส�านักงานเขตสายไหม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักงานเขตทวีวัฒนา

๒๖	ส�านักงานเขตที่มี

พื้นที่เกษตรกรรม

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักงานเขตทวีวัฒนา

ส�านักงานเขตทวีวัฒนา

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓
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มิติที่ ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าหมายที่ ๖.๒.๑  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 ในปีที่ผ่านมาปี	 ๒๕๕๘	 กรุงเทพมหานครติดอันดับ	 ๒	 เมืองที่น่าเที่ยวมากที่สุดในโลก	 รองจาก	 ลอนดอน	 

โดยภาพรวมของการด�าเนนิการภายในปีงบประมาณ	๒๕๕๘	กรงุเทพมหานครมีจ�านวนนกัท่องเทีย่วทัง้สิน้	๓๔,๗๖๑,๘๕๒	

คน	 มีรายได้จากการท่องเท่ียวในช่วงมกราคม–กันยายน	 ๒๕๕๘	 รวม	 ๑,๐๔๙,๖๑๗.๘	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 

๑๐.๕๐	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมปี	 ๒๕๕๘	 แต่อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคพบว่าปัญหาส�าคัญอันดับ

ต้นคอืความเสือ่มโทรมของแหล่งท่องเทีย่ว	ซ่ึงในแผนพัฒนาฯ	ระยะที	่๑	ไม่ได้มกีารด�าเนนิการใดๆ	เพ่ือท่ีจะคงสถานภาพ

ความเป็นเมอืงน่าท่องเท่ียว	ดงันัน้กรงุเทพมหานครจงึควรให้ความส�าคญักบัการอนรุกัษ์และพฒันาแหล่งท่องเทีย่วทีถ่อื

เป็นเกณฑ์หนึง่ในการจดัอนัดบัเมอืงท่ีน่าท่องเทีย่วนัน้	อกีทัง้จ�าเป็นต้องพัฒนาสิง่อ�านวยความสะดวกให้กบันกัท่องเท่ียว

ทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ	ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน	ให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการ

ระวงัการถกูหลอกลวงจากมจิฉาชพี	สร้างบคุลากรด้านการท่องเทีย่วทีเ่ป็นมอือาชพี	สร้างผลิตภณัฑ์การท่องเทีย่วใหม่ๆ	

สร้างเอกลักษณ์ชุมชนเพื่อสร้างจุดขาย	 และปรับปรุงการท�างานด้านการท่องเท่ียวในเชิงรุก	 ส่งเสริมด้านความร่วมมือ

การพัฒนาการท่องเท่ียวและวัฒนธรรมระหว่างเมืองในกลุ่มประเทศลุ่มน�้าโขง	 สร้างความเข้มแข็งในเชิงการตลาด 

การท่องเที่ยว	 รวมทั้งเผยแพร่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร	 ตลอดจนยกระดับคุณภาพบริการด้าน 

การท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจพึงพอใจการบริการของแหล่งท่องเที่ยวในระดับสูง-สูงมาก	 โดยผล

จากการส�ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร	พบว่านักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ	และชาวไทย	มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ	๙๐.๓๙	และ	๙๑.๒๓	ตามล�าดับ

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๑  นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้นักท่องเท่ียวทราบและระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพรูปแบบต่างๆ	 

ผ่านการจัดท�าแผ่นพับคู่มือ	และ/หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น		

	 มาตรการท่ี	๒	 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องปราม	 ดูแล	 ให้การเยียวยาหรือช่วยเหลือ 

นักท่องเที่ยวที่ตกเป็นผู้เสียหายในเบื้องต้น
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ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

ส�านักเทศกิจ

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

๑.		กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและแนวทาง 

การระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพในสื่อประชาสัมพันธ์ 

การท่องเที่ยวต่างๆ	เช่น	เว็บไซต์	(มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

ในการเตือนนักท่องเที่ยวก่อนเดินทาง)

๒.		โครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว	 

(Segway)	

๓.		กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันการกระท�าผิดอันอาจ 

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อนักท่องเที่ยวและ 

กรุงเทพมหานครในภาพรวม

๔.	กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร	

ต�ารวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ

นักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อน	(หน่วยงานและ 

เจ้าหน้าที่ที่ท�างานด้านการท่องเที่ยวประชุมหารือแนวทาง

ความร่วมมือด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว)

๕.	กิจกรรมจัดท�าแบบบันทึกการส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องน�าไปด�าเนินการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	 

(การด�าเนินการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีระบบ	 

มีการติดตามผลการด�าเนินการ)

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์

โครงการลงทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการจัดท�าแผ่นพับแนะน�านักท่องเที่ยว	 

ในการเดินทางท่องเที่ยวให้ปลอดภัย

	 (นักท่องเที่ยวได้มีความรู้	ได้รับทราบสภาพปัญหา	 

การหลอกลวงจากมิจฉาชีพเพิ่มขึ้น)

๑.	 โครงการจัดท�าแผนที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร	 

(นักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์จากแผนที่ท่องเที่ยว	 

ช่วยให้สามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้อย่างถูกต้อง

และปลอดภัย)

๑.๐๐

๒.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑
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เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๒ จดัหาส่ิงอ�านวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียวกลุม่คนพกิารและผูส้งูอาย ุเพิม่กลุม่เป้าหมาย

ทางการตลาดคนพิการและผู้สูงอายุชาวต่างชาติ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการ	 

ด้านการท่องเที่ยว	

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จัดบริการรองรับการท่องเที่ยวส�าหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

	 มาตรการท่ี	๒	 มีแผนบูรณาการเพ่ือให้มีความพร้อมท่ีจะเป็นมหานครแห่งการท่องเท่ียวส�าหรับคนทุกกลุ่ม	

(Universal	Tourism	City)

	 มาตรการที	่๓	 จดัท�าสือ่ประชาสัมพันธ์ทีพ่ร้อมทีจ่ะรองรับนกัท่องเทีย่วกลุ่มคนพิการและผู้สูงอาย	ุในรปูแบบ

ของสื่อแผ่นพับ	สื่ออักษรเบลล์	และสื่อออดิโอซาวด์	(เสียง)	ฯลฯ

๑.		กิจกรรมจัดบริการรองรับการท่องเที่ยวส�าหรับ 

นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

๒.	 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับองค์กร	ภาคี	 

กลุ่มหรือชมรมผู้พิการตามแหล่งท่องเที่ยวของ

กรุงเทพมหานคร	(นักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและ 

ผู้สูงอายุ	ได้ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว	ตามสถานที่ท่องเที่ยว 

ที่จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกรองรับ)

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 จัดท�าแผนบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว 

ส�าหรับทุกกลุ่ม

๒.		โครงการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์แนะน�าสถานที่ 

ท่องเที่ยวที่รองรับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ 

ในรูปแบบของสื่อแผ่นพับหรือสื่ออักษรเบลล์หรือ 

สื่อออดิโอซาวด์	(เสียง)	ฯลฯ	(นักท่องเที่ยวกลุ่มคน

พิการและผู้สูงอายุได้รับทราบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

ที่จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกรองรับ)

๐.๘๐

๑.๐๐

ส�านักผังเมือง

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓
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๑.		กิจกรรมรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นปัจจุบัน 

พร้อมใช้งานค�าถามที่พบบ่อยจากนักท่องเที่ยว	ข่าวสาร

ทางการท่องเที่ยว	ฯลฯ	โดยแยกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็น

ระบบลงในเว็บไซต์เพื่อง่ายต่อการสืบค้น	 

(เจ้าหน้าที่ที่ท�างานด้านการท่องเที่ยวสามารถสืบค้น 

เพื่อให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง	 

รวดเร็ว	และเป็นมาตรฐานเดียวกัน)	

๒.	กิจกรรมรวบรวมข้อมูลการจัดอันดับเมืองน่าท่องเที่ยว 

และศึกษาเกี่ยวกับการจัดอันดับเมืองน่าท่องเที่ยว 

ของหน่วยงานต่าง	ๆ

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

๕๐	ส�านักงานเขต

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวก

ส�าหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม	(ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ)

๔.๐๐ ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๓  กรุงเทพมหานครมีมาตรฐานด้านการบริการข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยอ�านวยความสะดวก 

ให้แก่นักท่องเที่ยวในระดับสากล สามารถแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวช้ันน�าในภูมิภาค

อาเซียนและเอเชียได้อย่างภาคภูมิ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ระดับเมืองท่องเที่ยว		

ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการ

ท่องเที่ยวในระดับมาก	

อันดับ	๑–๓	

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จัดท�าระบบฐานข้อมูลส่วนกลางที่มีระบบปฏิบัติการที่สะดวกในการใช้งาน

	 มาตรการที่	๒	 จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านต่างๆ	ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)

หมายเหตุ:  อันดับที่	๑–๓		หมายถึง	๑–๓	ของโลก
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว

๒.	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์	 

การท่องเที่ยว	

๓.	โครงการฝึกอบรมทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ

และสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑๐.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๔  กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยว 

เป็นของตนเอง

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ระดับการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเที่ยว ระดับมาก

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยประสานหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพ 

ที่เกี่ยวข้อง

	 มาตรการท่ี	๒	 สนับสนุนการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านการจัดงานส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวทั้งภายใน

และต่างประเทศ	(Road	Show/Trade	Show)

๑.	 กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ผ่านการจัดงานส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวทั้งภายใน 

และต่างประเทศ	(Road	Show/Trade	Show)	 

(เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของ

กรุงเทพมหานคร	ภายในประเทศและในระดับนานาชาติ)	

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักการคลัง

มาตรการที่	๒

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการตลาด	

Bangkok	Brand	ให้เป็นสินค้าเพื่อส่งเสริมการท่อง

เที่ยวได้อย่างน่าสนใจ	(ชุมชนมีความรู้ในการพัฒนา

สินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น)

๒.		โครงการเสริมสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้า 

ทางการท่องเที่ยว	(อบรมให้ความรู้)

๓.	โครงการการจัดงานเทศกาล	Bangkok	Brand	 

(ชุมชนมีตลาดในการเผยแพร่สินค้ามากขึ้น)

๒.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว/

ส�านักพัฒนาสังคม

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๕  แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ได้รับ 

การส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟู ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว 

ได้อย่างมีคุณภาพ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนา	 ๓	แหล่ง

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จัดวงเงินงบประมาณด้านการอนุรักษ์พัฒนาการท่องเที่ยว	แหล่งท่องเที่ยว

	 มาตรการที่	๒	 จัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของเมืองและ 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นที่หรือย่านเก่าที่มีความน่าสนใจ

	 มาตรการที่	๓	 พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

	 มาตรการที่	๔	 จัดท�าป้ายสื่อความหมายบอกเล่าเรื่องราวความส�าคัญของแหล่งท่องเที่ยว	

	 มาตรการที่	๕	 จัดท�าป้ายชี้ทาง	ป้ายสัญลักษณ์	และป้ายจราจรในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

	 มาตรการที่	๖	 ปรับภูมิทัศน์เพื่อให้ปลอดภัย	สะอาด	สวยงาม	และเข้าถึงได้สะดวก

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์เมืองสู่การท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์

๒.		โครงการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีถิ่นเชิงสร้างสรรค์	

๓.		โครงการจัดท�าป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว

วิถีถิ่น

๔.		ติดตั้งป้ายแนะน�าแหล่งท่องเที่ยวชนิดแขนยื่น 

เหนือผิวจราจร

๕.		โครงการอนุรักษ์ประติมากรรมและลายปูนปั้น 

ประดับสะพานในกรุงเทพมหานคร

๖.		โครงการวางผังออกแบบเพื่อการปรับปรุง	 

ภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ต่อเนื่อง

๗.๐๐

๓.๐๐

๙.๑๐

๖๐.๐๐

๔.๐๐

๐.๖๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักผังเมือง

ส�านักผังเมือง

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๖

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๖  การส่งเสริมประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Branding) และการส่งเสริมการตลาด 

ของกรุงเทพมหานครมีนโยบายหรือทิศทางที่ชัดเจนในแต่ละปีมีจุดขายทางการตลาด

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ระดับเมืองท่องเที่ยว		 อันดับ	๑–๓

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ผลักดันนโยบายส่งเสริมงานด้านการตลาดไปสู่การปฏิบัติโดยจัดสรรงบประมาณ 

ด�าเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

	 มาตรการที่	๒	 จัดท�าปฏิทินท่องเที่ยวประจ�าปีและก�าหนดแคมเปญ	(Campaign)	ประจ�าปี

	 มาตรการที่	๓	 จัดเปิดตัวสินค้า	(Product)	และบริการ	(Product	Approach)	ด้านการท่องเที่ยว

หมายเหตุ:  อันดับ	๑–๓	หมายถึง	๑–๓	ของโลก
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๑.	 กิจกรรมจัดท�าปฏิทินท่องเที่ยวประจ�าปีของ

กรุงเทพมหานคร	ในรูปแบบหลายภาษา	และเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	(นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ต่างชาติรับทราบข้อมูลปฏิทินท่องเที่ยวประจ�าปี	ส่งผลให้

สามารถวางแผนการเดินทางได้ล่วงหน้า)

๒.	 กิจกรรมการวางแผนและก�าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

และการตลาดท่องเที่ยวประจ�าปี	

๓.	 กิจกรรมเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร 

ผ่านสื่อต่างๆ

๔.	 กิจกรรมจัดการประชุม	50	District	50	Destination	 

เพื่อให้ทุกส�านักงานเขตก�าหนดแหล่งท่องเที่ยว 

ที่โดดเด่นประจ�าส�านักงานเขต	(ส�านักงานเขตจัก 

ได้น�าเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของตนเพื่อพัฒนาและ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละแห่งต่อไป)

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	

(Road	Show/Trade	Show)

๒.		โครงการจัดงานมหกรรมงานเทศกาลส่งเสริม	 

การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

	 ๒.๑		งานเทศกาลงานวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๒.๒	 งานเทศกาลท่องเที่ยววิถีชุมชน

๓.		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครรอบ

สื่อมวลชน	เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร	(Corporate	

Branding)	ให้สื่อมวลชนได้น�าเสนอ	การท่องเที่ยว	

กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

๓๐.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓
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เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๗  บคุลากรด้านการท่องเทีย่วของกรุงเทพมหานครท้ังภายในและนอกหน่วยงานกรงุเทพมหานคร

มีความรู้ ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจตามขอบเขตงาน

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว		 ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ
	 มาตรการที่	๑	 เสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะบุคลากรในสังกัดกองการท่องเที่ยวและหน่วยงานอื่นๆ	 

ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง
	 มาตรการที่	๒	 เสริมสร้างความรู้ให้บุคลากรนอกสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน	 

การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

๑.		กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับองค์กร	ภาคีต่างๆ	 
เพื่อศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ	(เสริมสร้าง 
องค์ความรู้ทักษะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
เพื่อให้ก้าวทันสถานการณ์การท่องเที่ยวของโลก)

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 
และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑
และ	๒

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครด้านการท่องเที่ยว

๒.		โครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเมือง 
สู่มาตรฐานท่องเที่ยวสากล

๓.		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในประเทศ	

	 -	 บุคลากรในสังกัดกองการท่องเที่ยวและ 
หน่วยงานอื่นๆ	ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง

	 -	 บุคลากรนอกสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง 
กับงานด้านการท่องเที่ยว

๔.		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ	AEC	
(เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวในระดับ 
ภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้น	เพื่อสามารถให้ข้อมูล 
กับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ	ทั่วโลกได้)

๐.๔๑

๑.๕๐

๒.๐๐

๓.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	
และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	
และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	
และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	
และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑
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เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๘ กองการท่องเที่ยวมีศักยภาพในการด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักของสาธารณชนด้านการท่องเที่ยว 

ของกรุงเทพมหานครในวงกว้าง

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว	 ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ปรับโครงสร้างกองการท่องเที่ยวโดยโอนย้ายสังกัดขึ้นตรงต่อหน่วยงานของผู้บริหารฯ	 

และเพิ่มกลุ่มงานและขยายอัตราก�าลังส�าหรับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และ 

การตลาดด้านการท่องเที่ยว

	 มาตรการที่	๒	 จัดท�าแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวทุกรอบ	๔	ปี

	 มาตรการที่	๓	 จัดท�าระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานรองรับความจ�าเป็นต้องใช้จริง	(Demand)

	 มาตรการที่	๔	 จัดท�าแอพพลิเคชั่น	หรือระบบปฏิบัติการอื่นน�าเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

๑.		กิจกรรมการอบรมการเรียนรู้	การแนะน�า	Application	 

ที่โดดเด่นของภาคเอกชนที่เป็นที่นิยม	ให้เจ้าหน้าที่ 

ได้รับทราบข้อมูล	(เพื่อสามารถน�าไปเผยแพร่ให้ 

นักท่องเที่ยวได้ทราบ)

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๔

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาและส่งเสริม

การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร	

๒.		โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศในแอพพลิเคชั่นเพื่อให้บริการข้อมูล 

แก่นักท่องเที่ยว

๕.๐๐

๒.๐๐

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๔
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มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

มิติที่ ๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ

เป้าหมายที่ ๖.๓.๑  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาค

อาเซียน

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยจ�านวนมาก	 นโยบาย

การท่องเที่ยวจึงมีความส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น	 กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศ	จึงให้ความส�าคัญกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวในล�าดับ

ต้นๆ	เพราะนโยบายนี้จะท�าให้เกิดการจ้างงาน	การลงทุน	และการกระจายรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไปยัง

ธุรกิจต่างๆ	จ�านวนมาก	อาทิ	ร้านอาหาร	ร้านขายสินค้าต่างๆ	โรงแรม	และธุรกิจการขนส่ง	ฯลฯ

	 แนวโน้มของตลาดด้านการท่องเที่ยวในอนาคตนั้น	 กรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวเพื่อการจัด

ประชุมและนิทรรศการจะเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	 ในฐานะที่กรุงเทพมหานครต้องการพัฒนาตนเองไปสู ่

การเป็นศูนย์กลางของอาเซยีน	โดยเฉพาะในเรือ่งของเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วนัน้	การสร้างศกัยภาพการแข่งขันและ

การเตรยีมความพร้อมในเรือ่งการเป็นศนูย์กลางการจดัการประชมุและนทิรรศการระดบัภมูภิาคดังกล่าวถอืเป็นเง่ือนไข

จ�าเป็น	 กรุงเทพมหานครจึงควรส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเพื่อจัดประชุมและนิทรรศการเป็นส่วนส�าคัญในการส่งเสริม 

และฟื้นฟูการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ที่ ๖.๓.๑.๑ ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรงุเทพมหานครเป็นศนูย์กลางการจดัประชมุนทิรรศการ การแสดง

สนิค้า และการท่องเทีย่วเพือ่สร้างแรงบนัดาลใจหรอืการให้รางวลัแก่พนกังาน (MICE)

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ร้อยละของความส�าเร็จในการสนับสนุนการจัดการประชุมและ 

นิทรรศการที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานในพื้นที่ด�าเนินการ 

ตามที่ร้องขอ	

ระดับการรับรู้ศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการจัดประชุมและ

นิทรรศการของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ		

ร้อยละ	๘๐

ระดับ	๖๕

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการท่ี	๑	 การสนับสนุนการจัดการประชุมและนิทรรศการที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานในพื้นที่

ด�าเนินการตามที่ร้องขอ	(หน่วยก�าหนดเอง)

	 มาตรการท่ี	๒	 จดัตัง้คณะท�างานระหว่างกรงุเทพมหานครและ	สสปน.	(ผูบ้รหิาร กทม. หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง/

สสปน.)

	 มาตรการที	่๓	 จัดท�าข้อตกลงร่วมระหว่างกรุงเทพมหานครและ	 สสปน.	 โดยมีการประชุมหารือถึงแผน 

การด�าเนินการแต่ละปีงบประมาณ	 น�าเสนอความคุ ้มค่า	 ตลอดจนประเมินและสรุป 

ผลการด�าเนินงาน	(ผู้บริหาร กทม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/สสปน.)
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๑.		กิจกรรมการสนับสนุนการจัดการประชุมและนิทรรศการ	

(MICE)	ของ	สสปน.	(ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 

กรุงเทพมหานครและ	สสปน.)	

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการ	

(MICE)	ของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองเจ้าภาพ

การจัดงาน	

๕.๐๐ ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๓



ดานที่

การบริหารจัดการเมืองมหานคร

๗



172 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑

มิติที่ ๗.๑  กฎหมาย

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ กรงุเทพมหานครมกีฎหมายทีร่องรับความเป็นอสิระและให้อ�านาจในการบริหารจดัการและ

จัดบริการสาธารณะตามที่ประชาชนคาดหวัง

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีผู้ว่าราชการกรุงเทพ-

มหานครเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด	 โครงสร้างหน่วยงานระดับพื้นที่คือ	 ส�านักงานเขต	 ส่วนระดับส�านัก	 ท�าหน้าที่

ตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว้	 โดยไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอ�านาจหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานระดับส�านักโดยส่วนใหญ่

เป็นไปตามที่ได้รับมอบอ�านาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานคร	 ปัจจุบันการจัดโครงสร้าง

ของส�านักให้ความส�าคัญกับงานนิติกรค่อนข้างน้อย	 เช่น	 จัดให้มีกลุ่มงานนิติการเฉพาะที่ส�านักงานเลขานุการส�านัก	

หรือมีนิติกรเพียง	๑	คน	ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	หรือฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของส�านักงานเลขานุการ

	 ปัจจบุนัปัญหาด้านกฎหมายมคีวามซบัซ้อนและมปีรมิาณมากไม่สมดลุกบัจ�านวนนติกิรและไม่สามารถปฏบัิติ

งานด้านกฎหมายในเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 แต่การพัฒนานิติกรให้มีศักยภาพและความช�านาญ	 มีข้อจ�ากัดและ

ไม่มีหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นการเฉพาะตลอดจนความก้าวหน้าในต�าแหน่งที่สูงขึ้น	 จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ

ของนิติกร	การสร้างเครือข่าย	การจัดประชุมแนวดิ่ง	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	การจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา

ด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม	 เพื่อให้นิติกรมีการแลกเปล่ียนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 มีทักษะ

มีความรู้เท่าเทียมกันและมีแนวทางการแก้ไขปัญหาบนฐานข้อมูลเดียวกันและกระจายปริมาณงานให้สมดุลกับจ�านวน

บุคลากรและเพิ่มกลไกในการสร้างขวัญก�าลังใจให้กับนิติกรเป็นส่ิงที่ต้องก�าหนดไว้ในการพัฒนาหน่วยงานและพัฒนา

บุคลากร	 ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเป็นไปตามเป้าหมายในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	

๒๐	ปี	ระยะ	๒	อย่างแท้จริงต่อไป

เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่

ที่ปรับปรุงโครงสร้าง อ�านาจ หน้าที่ใหม่

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ค.ร.ม.	อนุมัติ	ร่าง	พ.ร.บ.	ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	

ฉบับใหม่	

ร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ

พ.ร.บ.	ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ใช้บังคับ	

ภายในปี	๒๕๖๑

ภายในปี	๒๕๖๑

ภายในปี	๒๕๖๕

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ทบทวนหลักการของร่าง	พ.ร.บ.	ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับใหม่

	 มาตรการที่	๒	 ด�าเนินกระบวนการเกี่ยวกับการตรา	พ.ร.บ.	ให้ครบถ้วน	

	 มาตรการที่	๓	 เตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อชี้แจง	ค.ร.ม.	และสภาฯ	ให้สมบูรณ์
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณายกร่างจัดท�าร่างกฎหมาย

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

๒.	 เร่งรัดการเสนอร่างกฎหมายสู่กระบวนการพิจารณา

กฎหมาย

ส�านักงานกฎหมาย

และคดี

ส�านักงานกฎหมาย

และคดี

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๑-๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการจัดท�า

ร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	

- ส�านักงานกฎหมาย

และคดี

มาตรการที่	๑-๓

เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๒ ปรบัปรงุโครงสร้างของหน่วยงานด้านกฎหมายให้สามารถท�าหน้าทีใ่ห้บริการทางกฎหมาย 

แก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานกรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ปรับโครงสร้างและอัตราก�าลังส�านักงานกฎหมายและคดี ภายในปี	๒๕๖๑

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ปรับโครงสร้างการบริหารงานและอัตราก�าลังที่เหมาะสม

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายที่ให้บริการด้านกฎหมายอย่างมีคุณภาพ

	 มาตรการที่	๓	 เสริมสร้างองค์ความรู้ทางกฎหมายที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

	 มาตรการที่	๔	 พัฒนาศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลางที่สนับสนุนหน่วยงานเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ : การด�าเนินการตามมาตรการต้องเป็นไปตามล�าดับของมาตรการ	เมื่อด�าเนินการตามมาตรการที่	๑	(ปรับปรุงโครงสร้างฯ)	

แล้วเสร็จ	จึงด�าเนินการมาตรการที่	๒,	๓,	๔	เป็นล�าดับไป
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 จัดตั้งหน่วยงานและนิติกร

๒.		การฝึกอบรมและประเมินศักยภาพของหลักสูตร 

นักกฎหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๓.		จัดตั้งคณะท�างานพิจารณาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา 

ด้านกฎหมายและคดีของกรุงเทพมหานคร

ส�านักงานกฎหมาย

และคดี

ส�านักงานกฎหมาย

และคดี

ส�านักงานกฎหมาย

และคดี

มาตรการที่	๑,	๔

มาตรการที่	๒-๓

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 
 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		จัดตั้งหน่วยงานระดับส�านักกฎหมาย

๒.	 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักกฎหมายกรุงเทพมหานคร

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๓.		กิจกรรมจัดประชุมแนวดิ่งนักกฎหมายของ

กรุงเทพมหานคร

๔.		โครงการจัดท�าฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่ศูนย์ข้อมูล

กรุงเทพมหานคร	(DATA	WARE	HOUSE)

-

๑๐.๐๐

๓.๐๐

๑๐.๐๐

ส�านักงานกฎหมาย

และคดี

ส�านักงานกฎหมาย

และคดี

ส�านักงานกฎหมาย

และคดี

ส�านักงานกฎหมาย

และคดี

มาตรการ 

ที่	๑,	๔

มาตรการ 

ที่	๒-๓

มาตรการ 

ที่	๒-๓

มาตรการ 

ที่	๒-๔
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มิติที่ ๗.๒  การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการด�าเนินงาน 

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 กรุงเทพมหานครด�าเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	มาช่วงเวลาหนึ่ง	แต่ชาวกรุงเทพฯ	

ซึ่งเป็นเจ้าของความคิดวิสัยทัศน์	ยังไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าของเมืองมหานครทั้ง	๗	ด้านตามที่ก�าหนดไว้	และ

ข้อมูลพื้นฐานที่จะใช้ในการรายงานความก้าวหน้ายังขาดเจ้าภาพในการจัดเก็บและท�ารายงานประจ�าปี	ซึ่งหมายถึงการ

บริหารจัดแผนท่ีประกอบด้วย	 ข้อมูล	 การวางแผน	 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	 และการติดตามประเมินผลยังไม่

สอดคล้อง	 เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ	 ดังนั้นการเชื่อมโยงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 แผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๒	แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	และแผนปฏิบัติราชการประจ�า

ปีของหน่วยงานจงึมีความส�าคญั	โดยหน่วยงานจะต้องมแีผนยทุธศาสตร์ทีส่ามารถแสดงความเชือ่มโยงระหว่างเป้าหมาย	

ผลส�าเร็จ	และมาตรการที่น�าไปปฏิบัติลดหลั่นลงไป	(cascaded)	อย่างเป็นระบบ	สามารถใช้เป็นกรอบก�าหนดแนวทาง

ในการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงาน	 และเป็นเครื่องมือในการติดตามและวิเคราะห์หาทางเลือก 

ในเชิงนโยบายได้

	 นอกจากนี	้การเพิม่ช่องทางในการตดิตามความก้าวหน้าของแผนพฒันากรงุเทพมหานครฯ	เพือ่ให้ประชาชน	

ผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร	และสมาชกิสภากรุงเทพมหานครได้ทราบความก้าวหน้าของการด�าเนนิงาน	สามารถน�ามาใช้

ในการเปรียบเทียบความส�าเร็จกับเมืองมหานครในภูมิภาคก็เป็นสิ่งที่ต้องด�าเนินการ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พฒันาระบบตดิตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพฒันากรงุเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ร้อยละของตัวชี้วัดระดับเมืองที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ	

ร้อยละของตัวชี้วัดระดับหน่วยงานได้รับการติดตาม 

และรายงานผลอย่างเป็นระบบ

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๑๐๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 ศึกษา	ทบทวน	และปรับตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

	 มาตรการท่ี	๒		 จดัท�าสารานุกรมตวัชีว้ดัซึง่แสดงค�าจ�ากัดความ	หน่วยวดั	วธิกีารค�านวณ	แหล่งข้อมลูทีช่ดัเจน

	 มาตรการที่	๓	 สร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดเมืองโดยน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย

	 มาตรการที	่๔	 ศึกษา	 ทบทวน	 และปรับตัวชี้วัดระดับหน่วยงานตามแผนของหน่วยงาน	 ให้สอดคล้องกับ 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

	 มาตรการที่	๕	 สร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับบุคคลโดยน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย

	 มาตรการที่	๖	 จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติราชการประจ�าปี
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	 มาตรการที	่๗		 จัดท�ารายงานการประเมินผลตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 เป็นประจ�า 

และมีการรายงานต่อประชาชน

	 มาตรการที่	๘	 ประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร	ระยะที่	๑

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 การจัดท�ารายงานการประเมินผลการด�าเนินการตาม 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร	ประจ�าปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	๒๕๖๑	 	

๒.		การจัดท�ารายงานการประเมินผลการด�าเนินการ	 

ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๓.		การจัดท�ารายงานการประเมินผลการด�าเนินการ	 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

๔.	การรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดของทุกหน่วยงาน

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

มาตรการที่	๗

มาตรการที่	๗

มาตรการที่	๘

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม	และ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน

 

๒.	โครงการศึกษา	ทบทวน	และปรับตัวชี้วัดระดับเมือง 

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี

๐.๐๓

๓.๐๐

ส�านักอนามัย	

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

มาตรการที่	๔-๖

มาตรการที่	๑-๔
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 การส่งเสริมการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ของหน่วยงาน	

๒.	 การจัดท�ารายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเพื่อจัดท�า 

ร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กรุงเทพมหานคร	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

๓.	 การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงาน	

๔.	 การจัดตั้งคณะท�างานติดตามการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 

ของหน่วยงาน	

๕.	 การจัดประชุมแนวดิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 	

๖.	 การจัดประชุมแนวดิ่งสายงานโยธาระหว่างส�านัก 

และส�านักงานเขต	

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

กองงานผู้ตรวจราชการ	

สนป.

ทุกหน่วยงาน

ส�านักยุทธศาสตร์

	และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์

	และประเมินผล

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒	

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒  หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา 

กรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	

ร้อยละความส�าเร็จในการจัดท�าแผนการตรวจราชการและ 

น�าแผนไปสู่การปฏิบัติ	

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๑๐๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 ศึกษาและวางระบบการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน

	 มาตรการที่	๒		 จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน

	 มาตรการที่	๓		 พัฒนาศักยภาพคณะท�างานในการพัฒนายุทธศาสตร์ของหน่วยงานและกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๔		 จัดท�าแผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน



178 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓

๒.		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท�าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	ส�านักอนามัย	 

เชื่อมโยงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	

ระยะที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๓.		โครงการสัมมนาเพื่อจัดท�าร่างแผนการตรวจราชการ

ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร	 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

๔.		โครงการจัดท�าแผนแม่บทภูมิสารสนเทศ	

กรุงเทพมหานคร

๕.		โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนักวิเคราะห์ 

นโยบายและแผน

๖.		โครงการจัดท�าแผนแม่บทส�านักการโยธาในการพัฒนา

องค์การให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	

ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๗๕)	ด้านการพัฒนา

ระบบงานโยธา	ระบบโครงสร้างพื้นฐานและ 

ระบบโครงข่ายการคมนาคม	

๗.		โครงการจัดท�าแผนแม่บทในการพัฒนาองค์การ 

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 

ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๗๕)	ด้านการพัฒนา

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

๘.		โครงการจัดท�าแผนแม่บทในการพัฒนาองค์การ 

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 

ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๗๕)	ด้านการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๙.	 โครงการศึกษาวิจัยท�าแผนการขับเคลื่อน

กรุงเทพมหานครภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๐.๔๐

๐.๒๖

๐.๐๒

๓.๐๐

๐.๕๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๔.๒๘

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล	

ส�านักอนามัย	

กองงานผู้ตรวจ

ราชการ	(สนป.)

ส�านักผังมือง

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักยุทธศาสตร์	 

และประเมินผล

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒-๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑,	๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๓  ส่งเสริมการพัฒนากรุงเทพมหานครผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสภาเมือง  

ในต่างประเทศ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือของโครงการ

สภาบ้านพี่เมืองน้อง

๑	กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินการหลัก

มาตรการด�าเนินการ

 มาตรการที่	๑	 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานคร 

และการเยี่ยมเยือนสภาบ้านพี่เมืองน้อง

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 	โครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง ๑๒.๐๐ ส�านักงาน

เลขานุการสภา

กรุงเทพมหานคร

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  

และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

สถานการณ์และแนวโน้ม
	 ๑.	 เมื่อพิจารณาจากกรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	 ๒๐	 ปี	 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๕)	นั้น	ประเด็นปัญหาที่ควรได้รับการพิจารณาและปรับปรุง	ได้แก่
	 	 •	 การผลักดันในการน�านโยบายและแผนงานไปสู่การปฏิบัติ	 และสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างแผน
พัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	และแผนบริหาร/แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
	 	 •		 การศกึษาภารกจิในอนาคตของกรงุเทพมหานครทีอ่าจเปลีย่นแปลงไป	เพือ่ก�าหนดกรอบความรูค้วาม
สามารถทักษะ	 และสมรรถนะ	 และทบทวนการก�าหนดสมรรถนะให้สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการตามแผนบริหาร
ราชการ	 การปรับเปล่ียนของนโยบายการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม	 และการปรับรูปแบบการบริหารราชการ 
ของกรุงเทพมหานคร
	 ๒.	 การสร้างความเข้มแขง็กรงุเทพมหานครให้มรีะบบบริหารทรัพยากรบคุคลเข้มแขง็เอือ้ต่อความเป็นธรรม
สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการท�างานและชีวิตส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรู	้ 
ความสามารถสูงและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้	 มีประเด็นหลักที่ควรต้องพิจารณาและด�าเนินการ
ดังนี้
	 	 •	 ทบทวนพิจารณาด�าเนินการและวางเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากรุงเทพ-
มหานครการทบทวนและจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
	 	 •	 การบริหารโครงสร้างอัตราก�าลังให้มีความเหมาะสมควรด�าเนินการทบทวนกรอบ/แผนอัตราก�าลัง 
ในอนาคตให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการและรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายของการให้บริการประชาชน
ผู้รับบริการโดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน	 สามารถใช้ประโยชน์ 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างเต็มที่
	 	 •		 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกรุงเทพมหานครในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตาม 
ที่บทบัญญัติของกฎหมายท่ีได้ก�าหนดไว้เพื่อสร้างความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 
ทั้งกลยุทธ์	โครงสร้างและระบบงาน
	 	 •		 การพัฒนาและมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
	 	 •	 การบริหารเส้นทางอาชีพให้มีความชัดเจนเหมาะสม	 และเป็นรูปธรรม	 มากขึ้นมีการก�าหนดเส้นทาง
อาชีพพิเศษส�าหรับคนที่มีความรู้ความสามารถ	 ที่เรียกว่าการบริหารคนเก่ง	 (Talent	Management)	 และการสร้าง 
เส้นทางอาชีพที่เป็นเส้นทางด่วน	(Fast	Track)	ส�าหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
	 	 •		 การสรรหาบุคลากรสายวิชาชีพและสร้างความก้าวหน้า	 เพิ่มศักยภาพระบบการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรโดยมุ่งเน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงกับสมรรถนะและทักษะทั่วไปและส่งเสริมความก้าวหน้าตามการบริหาร 
เส้นทางอาชีพที่ก�าหนดไว้
	 	 •		 เสริมสร้างความสมดุลในชีวิตตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ	 (Happy	Workplace)	 เพื่อสร้างความ 
สมดุลและความสุขในการท�างาน	 ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรักและภูมิใจในการท�างาน	 อันจะส่งผลต่อการรับรู้และ 
ความต้องการที่จะเข้าท�างานในกรุงเทพมหานครในอนาคต
	 	 •		 เสริมภาพลกัษณ์องค์กรในด้านระบบบรหิารทรัพยากรบคุคลเพือ่เสรมิสร้างให้บุคลากรมคีวามรกัภมูใิจ
ในองค์กร
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เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑  การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ 

ที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ความส�าเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ 

ความเป็นมืออาชีพ

ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของบุคลากร

กรุงเทพมหานครในด้านความเป็นมืออาชีพ	และคุณธรรมจริยธรรม	

ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร

ประจ�าปี	

ร้อยละ	๓๐

จัดท�าฐานข้อมูล

ร้อยละ	๑๐๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมการจัดท�ารายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรมและ 

ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการตรวจราชการ 

ของกรุงเทพมหานคร	

๒.		กิจกรรมการส่งบุคลากรไปอบรมความรู้หลักสูตรต่างๆ	

๓.		โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

พัฒนาการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร

๔.		การส่งบุคลากรกรุงเทพมหานครเดินทางไปเข้าอบรมหรือ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับต่างประเทศ

กองงานผู้ตรวจฯ

กองงานผู้ตรวจฯ

กองงานผู้ตรวจฯ

กองการต่างประเทศ

มาตรการที่	๑,	๖

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑,	๕

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 
 

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการ 

ในแต่ละสายงานให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย

	 มาตรการที	่๒	 พฒันาคณุภาพการให้บริการด้วยความอบอุน่เป็นมติรแก่คนทกุชาติ	ทกุภาษา	ทกุวฒันธรรม	

	 มาตรการที	่๓	 ส่งเสรมิการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการและขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ของกรงุเทพ-

มหานคร

	 มาตรการที่	๔	 ส�ารวจภาพลักษณ์ด้านความเป็นมืออาชีพด้านคุณธรรม/จริยธรรมของบุคลากร	 

ต่อสังคมภายนอก

	 มาตรการที่	๕	 สรรหา	คัดเลือกและพัฒนาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานและมีศักยภาพสูง

	 มาตรการที่	๖	 พัฒนาระบบการบริหารผลงาน

	 มาตรการที่	๗	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้และการพัฒนาตนเอง



182 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กิจกรรมสนับนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

 

 

๕.		การจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการต่างประเทศ

ของกรุงเทพมหานครให้กับบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

ในสังกัดต่างๆ	และบุคคลภายนอก

๖.		การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

๗.		การพัฒนาเว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร	

กองการต่างประเทศ

สถาบันพัฒนาข้าราชการ	

กทม.

ส�านักงาน	ก.ก.

มาตรการที่	๑,	๔

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๗

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของ

กรุงเทพมหานคร

		 -	 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		 	

	 (ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	และการท่องเที่ยว)

		 -		โครงการพัฒนาบุคลากรและสัมมนาศึกษาดูงาน		

	 เพื่อพัฒนาการให้บริการ	(ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา 

	 และการท่องเที่ยว)

		 	 -		กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ	

		 	 -	 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด	

		 	 -		กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและสัมมนา	

	 	 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการให้บริการ	

	 -	 โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการ	

ปฏิบัติงานของข้าราชการ	ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง	

	 	 (ส�านักงานเขตบางคอแหลม)

		 -	 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม 

ศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ	 

และบุคลากร	(ล�านักงานเขตลาดกระบัง)

	 	-	 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 

อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน 

กรุงเทพมหานคร	(ไทย-ญี่ปุ่น)	 

(ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	และการท่องเที่ยว)

		 -	 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	“เพื่อพัฒนา

บุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยทางน�้า”	

(ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	และการท่องเที่ยว)

๑๑๑.๐๐ สถาบันพัฒนา

ข้าราชการ	กทม.

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)



183ด้านที่ ๗
การบริหารจัดการเมืองมหานคร

 

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

		 -		 โครงการพัฒนาความรู้ด้านกีฬาและกติกาแข่งขัน
ส�าหรับผู้น�ากิจกรรม	(ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	 
และการท่องเที่ยว)

		 -	 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานด้าน 
กีฬา	(ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	และการท่องเที่ยว)

	 -	 โครงการจัดท�ามาตรฐานและฝึกอบรมการตรวจ
สอบความปลอดภัยทางถนน	(ส�านักการโยธา)

		 -	 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในค่านิยมองค์กร
ของส�านักการโยธา	(ส�านักการโยธา)

	 -	 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมแลจัดท�า
คลังความรู้ประจ�าส�านักการโยธา	(ส�านักการโยธา)

		 -	 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อบริหารจัดการงาน									
ในโครงการก่อสร้าง	(ส�านักการโยธา)

		 -	 โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการตรวจสอบงานโครงสร้างพื้นฐานและการ
ควบคุมอาคาร	ส�านักการโยธา	(ส�านักการโยธา)

				-	 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกรรมสิทธิ์										
ในระดับสากล	(ส�านักการโยธา)

				-	 โครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการเวนคืน 
และการมีส่วนร่วม	(ส�านักการโยธา)

				-		 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการอนุญาต 
และควบคุมอาคารเอกชน	(ส�านักการโยธา)

				-		 โครงการสมัมนาเพือ่พฒันาระบบการตรวจสอบอาคาร 
ทีเ่ข้าข่ายต้องจดัให้มผู้ีตรวจสอบ	(ส�านกัการโยธา)

				-		 โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการตรวจสอบและ
ควบคุม	การด�าเนินการโครงการก่อสร้าง	ให้เป็นไป
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	 
สิ่งแวดล้อม	(ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๖๑	ทุก	ๆ	๓	ปี)	 
(ส�านักสิ่งแวดล้อม/ส�านักอนามัย/ส�านักการโยธา/
ส�านักงานเขต)

				-		 โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดการมลพิษ					
ทางเสียงเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมการ
ด�าเนินการโครงการก่อสร้าง	ให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

	 (ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๖๑	ทกุ	ๆ	๓	ปี)	(ส�านกัสิง่แวดล้อม/
	 ส�านักอนามัย/ส�านักการโยธา/ส�านักงานเขต)

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)



184 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 
 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	 -	 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารงาน
โครงการก่อสร้าง	(ส�านักการโยธา)

				-	 โครงการอบรมหลักสูตรการทดสอบวัสดุ 
ในงานโยธา	(ส�านักการโยธา)

				-	 โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบตรวจสอบ
และบ�ารุงรักษาสะพาน	(ส�านักการโยธา)

				-	 โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบซ่อมแซม
และบ�ารุงรักษาถนน	(ส�านักการโยธา)

				-	 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ลูกจ้างส�านักการโยธา	(ส�านักการโยธา)

				-	 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการโยธา	
(ส�านักการโยธา)

๒.	 การพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ

				-	 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร	
(กองประชาสัมพันธ์	สนป.)	

				-	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงาน
ทะเบียน	(ส�านักงานปกครองและทะเบียน	สนป.)

				-	 โครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติ
งานด้านทะเบียนของกรุงเทพมหานคร	 
(ส�านักงานปกครองและทะเบียน	สนป.)

				-	 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้	 
ความสามารถ	ทักษะ	และสมรรถนะ 
เพื่อการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
อย่างมืออาชีพ	(ส�านักอนามัย)

๓.	 การพัฒนานักบริหารกรุงเทพมหานคร

๔.		การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล

๕.		การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างาน	 
(Quality	of	Work	Life)

๖.		โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม

๔.๒๐

๘๐.๐๐

๒.๐๐

๑๐.๐๐

๐.๗๒

สถาบันพัฒนา
ข้าราชการ	กทม.

สถาบันพัฒนา
ข้าราชการ	กทม.
สถาบันพัฒนา

ข้าราชการ	กทม.
สถาบันพัฒนา

ข้าราชการ	กทม.
ส�านักสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๔

......

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)



185ด้านที่ ๗
การบริหารจัดการเมืองมหานคร

 

 

 

 
 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๗.		โครงการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์

๘.		โครงการถอดบทเรียนการด�าเนินงานป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

๙.	 โครงการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของ

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

๑๐.	 โครงการสัมมนาท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ศูนย์ราชการสะดวก	(GECC:	Government	 

Easy	Contact)	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

และประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

๑๑.		โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ 

ของกรุงเทพมหานคร

๑๒.		โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้

สอดคล้องกับระบบคุณธรรม	ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๔

๑๓.		โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านวินัย 

ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

๑๔.		โครงการฝึกอบรมหลักสูตรว่าด้วยการสอบสวน

พิจารณาของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

๑๕.		โครงการส่งเสริมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม

๐.๓๖

๐.๔๕

-

๐.๒๐

๑.๒๓

๐.๖๐

๐.๔๓

๐.๔๓

๐.๒๕

ส�านักอนามัย

ส�านักงาน	ก.ก.

ส�านักงาน	ก.ก.

ส�านักงาน	ก.ก.

ส�านักงาน	ก.ก.

ส�านักงาน	ก.ก.

ส�านักงาน	ก.ก.

ส�านักงาน	ก.ก.

ส�านักงาน	ก.ก.

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒  กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถ

สร้างสมดุลระหว่างชีวิตการท�างานและชีวิตส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนสามารถ

ดึงดูดผู้มีความรู้ ความสามารถสูงและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 การสร้างกรุงเทพมหานครให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสร้างสมดุล 

ระหว่างชวีติการท�างานและชวีติส่วนบคุคลของผู้ปฏบิติังานตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มคีวามรู้ความสามารถสงูและสร้าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้นั้นจ�าเป็นต้องด�าเนินการในหลายๆ	 ด้านไปพร้อมๆ	 กัน	 เช่น	 การทบทวน

เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครการทบทวนและจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ให้มีความ

สอดคล้องและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	การบริหารโครงสร้างอตัราก�าลังให้มคีวามเหมาะสม	การปรับเปลีย่นโครงสร้าง

ของกรุงเทพมหานครในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามที่บทบัญญัติของกฏหมาย	 การน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	 การบริหารเส้นทางอาชีพให้มีความชัดเจนเหมาะสมและ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๑  ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก�าลัง และโครงสร้างอัตราก�าลัง 

ให้มีความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ความส�าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบ

ราชการของกรุงเทพมหานคร

-

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จัดท�าแผนก�าลังคนของกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒	 ส�ารวจและประเมินศักยภาพก�าลังคนของกรุงเทพมหานครตามสมรรถนะ

	 มาตรการที่	๓	 ศึกษาภารกิจและโครงสร้างต�าแหน่งที่ส�าคัญและสอดคล้องกับภารกิจ

	 มาตรการที่	๔	 จัดท�าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

	 มาตรการที่	๕	 พัฒนาระบบการทดแทนต�าแหน่งที่ตอบสนองการมุ่งสู่ความเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เป็นรูปธรรมมากขึ้น	 การสรรหาบุคลากรสายวิชาชีพและสร้างความก้าวหน้า	 เพิ่มศักยภาพระบบการสรรหาและ 

คัดเลือกบุคลากร	การเสริมสร้างความสมดุลในชีวิตตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ	(Happy	Workplace)	เพื่อสร้างความ

สมดุลและความสุขในการท�างาน	 ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรักและภูมิใจในการท�างานอันจะส่งผลต่อการรับรู ้และ 

ความต้องการที่จะเข้าท�างานในกรุงเทพมหานครในอนาคต	 รวมไปถึงการเสริมภาพลักษณ์องค์กรในด้านระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรักภูมิใจในองค์กร

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		การทบทวน	ปรับปรุงมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง ส�านักงาน	ก.ก. มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการพัฒนาแนวทางการจัดบริการสาธารณะ 

ของกรุงเทพมหานคร

๐.๗๔ ส�านักงาน	ก.ก. มาตรการที่	๓
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เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒  การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และสนับสนุนการบริหารราชการ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

ความส�าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและ 

ระบบราชการของกรุงเทพมหานคร	

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรุงเทพมหานคร

ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

จัดท�าฐานข้อมูล

จัดท�าฐานข้อมูล

จัดท�าฐานข้อมูล

จัดท�าฐานข้อมูล

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างหน่วยงานต่างๆ	

ของกรุงเทพมหานครให้เป็นการบริหารงานที่มีความเข้มแข็ง

	 มาตรการที	่๒	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที	่๓	 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยมุ่งเน้นความสอดคล้อง

เชื่อมโยงกับสมรรถนะ

	 มาตรการที	่๔	 พัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลท่ีเก่ียวข้อง	 เช่น	 E-Recruitment,	 E-Learning,	 

E-Job	Evaluation

	 มาตรการที่	๕		 พัฒนาระบบการบริหารผลงาน

	 มาตรการที่	๖	 เพิ่มจ�านวนที่พักอาศัยรองรับความต้องการของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

๒.		เพิ่มจ�านวนที่พักอาศัยเพื่อรองรับข้าราชการและลูกจ้าง

กรุงเทพมหานครให้มีจ�านวนมากขึ้น

ส�านักงาน	ก.ก.

ส�านักงานพัฒนา

ที่อยู่อาศัย

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๖

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกเชิงรุก

๒.		โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการและ 

ลูกจ้างกรุงเทพมหานครเขตบางแค

-

๑๐๘.๙๙

ส�านักงาน	ก.ก.

ส�านักงานพัฒนา

ที่อยู่อาศัย

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๖

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

ความส�าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและ 

ระบบราชการของกรุงเทพมหานคร

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรุงเทพมหานคร

ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

จัดท�าฐานข้อมูล

จัดท�าฐานข้อมูล

จัดท�าฐานข้อมูล

จัดท�าฐานข้อมูล

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๓ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร มีความ 

ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนับสนุนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จัดท�าฐานข้อมูลบุคคลของกรุงเทพมหานครให้ถูกต้องสมบูรณ์	มีมาตรฐานเดียวกันและ 

เป็นปัจจุบัน

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาโครงข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานร่วมกันได้

	 มาตรการที่	๓	 จัดท�าคลังความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการจัดท�าและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศข้าราชการ

กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร	

- ส�านักงาน	ก.ก. มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑  กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็น

มาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

สถานการณ์และแนวโน้ม
	 แผนพฒันากรงุเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	ระยะท่ี	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๕)	มเีป้าหมายท่ีจะให้กรุงเทพมหานคร
มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพ-
มหานครในระยะยาว	ซึ่งในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวมีสถานการณ์ที่ควรให้ความส�าคัญ	ดังนี้
	 ๑.	 สถานการณ์ด้านการบริหารจัดเก็บรายได้และการพัฒนารายได้
	 	 ๑.๑	 การประมาณการรายได้และการจัดเก็บรายได้
	 	 	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๖	–	๒๕๕๗	ส�านกัการคลังได้จัดท�าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส�าหรับการจัดเก็บรายได้ซึ่งจะได้แผนที่ทั้ง	 ๕๐	 ส�านักงานเขต	 และเมื่อโครงการเสร็จสิ้นคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินรายใหม่เพิ่มมากขึ้น
	 	 ๑.๒	 การพัฒนารายได้
	 	 	 การพฒันารายได้แบ่งเป็น	๒	ประเภท	คอื	จดัเกบ็รายได้ใหม่ๆ	และการปรบัอตัราภาษ	ีค่าธรรมเนยีม	
ค่าบริการให้สะท้อนต้นทุนบริการ	 ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ด�าเนินการทางกฎหมายเพื่อออกข้อบัญญัติแล้วเสร็จ 
คือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	 เรื่องการเก็บภาษีบ�ารุงกรุงเทพมหานครส�าหรับน�้ามันเบนซิน	 น�้ามันดีเซลและน�้ามัน 
ทีค่ล้ายกนั	และก๊าซปิโตรเลยีมจากสถานการณ์ค้าปลีก	ส่วนรายได้จากภาษยีาสูบและค่าธรรมเนยีมบ�ารุงกรุงเทพมหานคร
จากผู้เข้าพักโรงแรม	 อยู่ระหว่างเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม	 นอกจากนี้สิ่งที่สามารถท�าได้ในการพัฒนารายได้คือการบริหาร
ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครให้ได้ประโยชน์สูงสุด	 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดการหาประโยชน์ 
จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร	ข้อมูลทรัพย์สิน	(โฉนด)	และข้อมูลการเช่าแยกกันอยู่คนละหน่วยงาน
	 ๒.	 สถานการณ์ด้านการบริหารงบประมาณรายจ่าย
	 	 การวางแผนงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครเป็นการใช้งบประมาณแบบรายการจัดสรรลง 
หน่วยงาน	แผนงบประมาณไม่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับงานที่ท�า	 ไม่มีการวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง
และระยะยาว	 เป็นการวางแผนแบบปีต่อปี	 ท�าให้ไม่สามารถหารายจ่ายขั้นต�่าของกิจกรรมหรือบริการได้	 ไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณเป็นรายกิจกรรม/บริการบนฐานปริมาณงานได้	เป็นการสร้างความเสี่ยงทางคลังในอนาคต

	 ๓.	 สถานการณ์ด้านการบริหารภาระหนี้และภาระผูกพัน

	 	 กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถทราบฐานะทางการเงินการคลังที่แท้จริงได้	 เพราะยังให้อิสระแก่หน่วยงาน/

ส�านักต่างๆก่อหนี้หรือสร้างภาระผูกพันระยะยาวหรือท�าสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างเอง	 และยังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ทีส่มบรูณ์ได้	ปัจจบุนัส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	กระทรวงการคลัง	ก�าลังยกร่างระเบยีบคณะกรรมการนโยบายและ

ก�ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 หากกฎหมายฉบับนี ้

มีผลบังคับใช้ก็จะเป็นกรอบวินัยด้านการก่อหนี้และบริหารหนี้ให้กับกรุงเทพมหานครด้วย

	 ๔.	 สถานการณ์ด้านมาตรฐานการเงินและบัญชี

	 	 ส�านกัการคลงัใช้ระบบกระจายอ�านาจในการบันทกึบญัชรีายจ่ายให้แต่ละหน่วยงานเป็นผูด้�าเนนิการกันเอง	

ส่งผลให้การลงบัญชีไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือหลักการทางบัญชี	 ท�าให้ต้องมีการแก้ไขอยู่เสมอ	 ทั้งนี้ส่วนใหญ่ 

เนื่องจากนักวิชาการเงินและบัญชีที่ท�าหน้าที่ลงข้อมูลไม่ได้เป็นนักบัญชีโดยตรง	 ท�าให้ขาดความเข้าใจการลงบัญชี 
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อย่างลกึซึง้	การท�ารายงานการเงนิแบบองค์รวมในช่วงของแผนพัฒนาฯระยะทีส่องจึงเป็นไปได้ยากจนกว่าจะแก้ปัญหา 

การลงบญัชด้ีวยมอื	การไม่มนีกับญัชปีระจ�าหน่วยงาน	และยงัไม่มกีารจัดการท�าบญัชแีบบกองทนุ	(Fund	accounting)	

	 ๕.	 สถานการณ์ด้านแนวนโยบายในการบริหารการเงินการคลัง

	 	 กรงุเทพมหานครยงัไม่มคีณะกรรมการนโยบายทางการเงินการคลังทีจ่ะก�าหนดนโยบายการเงนิการคลงั	

ท�าให้ขาดแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารการเงินการคลัง

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

ร้อยละความส�าเร็จในการจัดท�าระบบแผนที่ภาษี	

ร้อยละของผลการจัดเก็บรายได้ภาษีท้องถิ่นต่อยอดประมาณการรายได้

จากภาษีท้องถิ่น

รายงานผลการส�ารวจที่ดิน/ทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ท�าประโยชน์

ร้อยละของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างช�าระต่อรายได้ภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง

มีคณะท�างานวิเคราะห์การประมาณการรายได้ของกรุงเทพมหานคร	

ร้อยละ	๘๐

ร้อยละ	๑๐๐	

๑	ฉบับ

จัดท�าฐานข้อมูล

๑	คณะ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		ตั้งคณะท�างานวิเคราะห์การประมาณการรายได้ของกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒		พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการจัดเก็บรายได้

	 มาตรการที่	๓		ท�าตามแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่ตั้งไว้

	 มาตรการที่	๔		จัดเก็บรายได้ตามยอดประมาณการรายได้จัดเก็บเอง

	 มาตรการที่	๕		ลดจ�านวนลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างช�าระ

	 มาตรการที่	๖		รวบรวมข้อมูลที่ดิน/ทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ท�าประโยชน์

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 ส�ารวจที่ดิน/ทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ท�าประโยชน์

๒.		จัดตั้งคณะท�างานวิเคราะห์การประมาณการรายได้ 

ของกรุงเทพมหานคร

๓.		พัฒนาระบบข้อมูลลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นและมาตรการเร่งรัด

การจัดเก็บรายได้/ภาษีท้องถิ่น

ส�านักการคลัง

ส�านักการคลัง

ส�านักการคลัง

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๕

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการจัดท�าระบบแผนที่ภาษี	 

(โครงการต่อเนื่องปี	พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๑)

๓๖.๗๐ ส�านักการคลัง มาตรการที่	๒

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละความส�าเร็จของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบ 

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	 	

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ น�างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		ทบทวนกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 มาตรการที่	๒		ทบทวนกิจกรรมส�านักงานเขต

	 มาตรการที่	๓		สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยหน่วยงานเก็บข้อมูล

	 มาตรการที่	๔		ส�านักงานเขตท�างบประมาณคู่ขนาน

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านงบประมาณแบบมุ่งเน้น 

ผลงานให้แก่บุคลากรส�านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	

๒.		ศึกษาแนวทางการท�างบประมาณคู่ขนาน

ส�านักงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร

ส�านักงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

มีระเบียบกฎหมายในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการร่วมลงทุน 

ระหว่างรัฐและเอกชน	

ร้อยละการแก้ไขสิทธิในการดูข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	

-

-

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓  กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 ตราระเบียบกฎหมายในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน	(PPP)

	 มาตรการที่	๒		 แก้ไขสิทธิในการดูข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 จัดท�าระเบียบกฎหมายในการจัดหาแหล่งเงินทุน 

จากการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ส�านักการคลัง มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

จัดท�าชุดความรู้ทางบัญชี	จัดซื้อจัดจ้าง	จัดการข้อมูลทรัพย์สิน 

เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	

จัดท�ารายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ 

ภายในก�าหนด	

ร้อยละของหน่วยที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี

และงบดุลของหน่วยงาน	

ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง	(Risk	Register)	ของกรุงเทพมหานคร 

ได้รับการปฏิบัติตามแผน

ร้อยละของหน่วยงานที่ด�าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ได้อย่างมีประสิทธิผล

๑	ชุด

๑๑	เดือน

(ของปีถัดไป)

ร้อยละ	๔๐

ร้อยละ	๑๐

ร้อยละ	๓๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินการหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔  ปรบัปรุงมาตรฐานและแนวปฏบิตัด้ิานการเงนิการบญัชี และการตรวจสอบควบคมุภายใน 

ให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		จัดท�าชุดความรู้ทางบัญชี	จัดซื้อจัดจ้าง	จัดการข้อมูล

ทรัพย์สินเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

๒.		จัดท�ารายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

๓.		กิจกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน	

ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี

๔.	กิจกรรมการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	ส�านักงาน

ส�านักการคลัง

ส�านักการคลัง

ส�านักงานตรวจสอบ

ภายใน	(สนป.)

ส�านักงานตรวจสอบ

ภายใน	(สนป.)

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๗

มาตรการที่	๘

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 สร้างชุดความรู้ทางบัญชี	จัดซื้อจัดจ้าง	จัดการข้อมูลทรัพย์สินเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

	 มาตรการที่	๒		 จัดท�ารายงานการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายในก�าหนด

	 มาตรการท่ี	๓		 รายการทางการเงนิการบัญชขีอง	กทม.	ได้รบัการรบัรองการตรวจสอบจาก	สตง.	หรอืผูต้รวจ

บัญชีที่รับอนุญาต

	 มาตรการที่	๔		 ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ

	 มาตรการที่	๕		 ทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร	(Risk	Register)	ได้รับการปฏิบัติตามแผน

	 มาตรการที่	๖		 ส่งเสริมให้หน่วยงานด�าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล	

	 มาตรการที่	๗	 ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน	ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี

	 มาตรการที	่๘	 ส่งเสริมกลไกการตรวจสอบภายในให้เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่ 

หน่วยงานและผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบงาน 

ด้านการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Coordinator)

๒.		โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับปรุง

ทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร	 

(Risk	Register)

๐.๓๐

๐.๓๐

ส�านักงานตรวจสอบ

ภายใน	(สนป.)

ส�านักงานตรวจสอบ

ภายใน	(สนป.)

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๕
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ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังกรุงเทพมหานคร	

จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	(Audit	Committee)	และ 

ก�าหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร	

-

-

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๕  กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒		 ก�าหนดนโยบายเงินคงคลัง

	 มาตรการที่	๓		 ก�าหนดนโยบายด้านรายจ่าย

	 มาตรการท่ี	๔		 จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	(Audit	Committee)	และก�าหนดนโยบายด้านการตรวจสอบ

และสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง

กรุงเทพมหานคร	

๒.		จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	(Audit	Committee)	 

และก�าหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้าง 

คุณค่าเพิ่มแก่องค์กร	

ส�านักการคลัง	

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล	

ส�านักงบประมาณ

ส�านักงาน	ก.ก.

ส�านักงานตรวจสอบ

ภายใน	(สนป.)

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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มิติที่ ๗.๕  เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส  

โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ทันสมัย (Smart service)  

เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการ 

เมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและ 

มีประสิทธิภาพ (Smart city)

สถานการณ์และแนวโน้ม
	 แผนพฒันากรงุเทพมหานครระยะที	่๑	(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๖๐)	กรงุเทพมหานครได้วางกรอบในการพฒันาและ
น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนและผู้เกี่ยวข้องและใช้ในการพัฒนา
และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนและผู้เกี่ยวข้องและใช้ในการ
ปฏิบัติงานในภารกิจหลักของกรุงเทพมหานครและการบริหารงานส�าหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพและประสทิธิผลโดยในประเดน็ยทุธศาสตร์ย่อยที	่๗.๕	ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศแบ่งเป็น	๓	เป้าประสงค์	
ได้แก่	 การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรบัให้บรกิารประชาชนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ
วางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร	 และการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรกรุงเทพมหานคร	 ด้านการ 
ใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งการประเมินผลการด�าเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 
ระยะที่	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๖-๒๕๖๐)	 ยังไม่สามารถสรุปผลการด�าเนินงานที่ชัดเจนได้เน่ืองจากนิยามของตัวชี้วัดด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละตัวชี้วัดขาดความชัดเจนว่ามีฐานค�านวณจากข้อมูลใดซ่ึงจ�าเป็นต่อการส�ารวจรวบรวม
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ส�าหรับให้บริการประชาชน	 ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานว่ามีอยู่เท่าใดอยู่ใน 
ระดับใด	 ประกอบกับกรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญหลายด้าน	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับให้บริการประชาชนการปฏิบัติงานและประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร	 การสร้างระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถให้บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ	ณ	 จุดเดียวด้วยการ 
บรูณาการเชือ่มโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงานภาครฐัระหว่างระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครฐัตามกรอบและแนวทาง
การเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐ	 ท�าให้เทคโนโลยีที่กรุงเทพมหานครมีและใช้งานอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศล้าสมัยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	 รวมทั้งระบบเครือข่ายบางส่วน 
มีขีดความสามารถต�่ากว่าที่ระบบสารสนเทศของหน่วยงานต้องการขาดหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกรุงเทพมหานครโดยตรง	ซึง่จะท�าหน้าทีค่วบคมุก�ากบังานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและพจิารณาปรบัปรงุระเบยีบ	
ค�าสัง่	กฎหมาย	ข้อบังคบัและแนวทางปฏิบติัไม่ได้ถูกปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องหรอืรองรบักับการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารมาประยกุต์ใช้ในการปฏบิติัราชการ	รวมถงึงบประมาณทีไ่ด้รับการด�าเนนิงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
ไม่เพียงพอ	 ท�าให้การด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว ้
ตามแผน
	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 กรุงเทพมหานครจึงต้องมีการก�าหนดนิยามของตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน 
ด�าเนินการศึกษา	 รวบรวม	 ข้อมูลเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครปรับปรุง 
และพัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	 รวมทั้งผลักดันให้ม ี
หน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อควบคุมก�ากับดูแล	 และขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง 
การพิจารณาปรับปรุงระเบียบ	ค�าสั่ง	กฎหมาย	ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องหรือรองรับการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
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ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อให้บริการประชาชน	และ/หรือ 

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	

มีรายงานการส�ารวจ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ บรกิารอเิลก็ทรอนิกส์ส�าหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มกีารเชือ่มโยงข้อมลูเพือ่การ 

ให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชน

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ส�ารวจงานให้บริการประชาชนตามภารกิจหรืออ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร	 

ที่ควรจัดท�าเป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับให้บริการประชาชน

	 มาตรการที่	๓	 พัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐเพื่อสนับสนุนงานการให้บริการ	หรือเพิ่มช่องทางการให้

บริการส�าหรับประชาชน

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมส�ารวจงานให้บริการประชาชนตามภารกิจ 

หรืออ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ควรจัดท�า 

เป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหาร

จัดการและบริการประชาชน

๒.	 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการ 

ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 

พร้อมระบบการรับเบี้ยผู้สูงอายุ	และผู้พิการ 

ของกรุงเทพมหานคร

๓.		โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและ 

การประชาสัมพันธ์ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร	

(ไทย-ญี่ปุ่น)

๔๐.๐๐

๑๐.๑๐

๓.๓๐

ส�านักการจราจรและ

ขนส่ง

ส�านักยุทธศาสตร์

และประเมินผล	

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒	

มาตรการที่	๓
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ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการ 

และมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงาน

และระดับกรุงเทพมหานคร

มีรายงานการส�ารวจ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุก 

หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจส�าหรับ 

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการท่ี	๑	 ศึกษาภาพรวมกระบวนการท�างานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	 (Core	 Business)	 

ที่เกี่ยวข้อง	ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามกระบวนการท�างาน

ภารกิจหลักของหน่วยงาน	(Core	Business)

	 มาตรการที	่๓	 พัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลางเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาพรวมของกรุงเทพ-

มหานคร

	 มาตรการที่	๔	 พัฒนาระบบบริหารจัดการเมือง	ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 มาตรการที่	๕	 มีความร่วมมือ/ข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก

	 (ไม่มีในปี	๖๑)	 (๒	ปีต่อ	๑	หน่วยงาน)

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		การศึกษา	วิเคราะห์	เพื่อก�าหนดมาตรฐานข้อมูล	และ

มาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลกรุงเทพมหานคร

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการศึกษากระบวนการท�างานตามภารกิจหลัก

ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

 

๒.		โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ป่วย 

ส�านักการแพทย์	

๓.		โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของกรุงเทพมหานคร	

๑๐.๐๐

๔๑๗.๐๐

๑๙.๕๐

ส�านักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผลร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส�านักการแพทย์

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓
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๔.		โครงการคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร	 

(BMA	Data	Warehouse)	ระยะที่	๒

๕.		โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการฝึกอบรม

๖.		โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้ระบบ

สารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยง

๗.		โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร	

(ไทย-ญี่ปุ่น)	

๘.		โครงการจัดท�าระบบฐานข้อมูลศักยภาพและ

สมรรถนะของบุคลากร	เครื่องมือ	และ 

เครื่องจักรหนักของส�านักการโยธา

๙.	 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลดิจิตัล 

ของส�านักการโยธา

๓๐.๐๐

๙.๕๕

๕๐.๐๐

๐.๐๗

๕.๐๐

๕.๐๐

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา

และการท่องเที่ยว

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔	

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมือง

ร้อยละ	๓๐	 

ของประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมปีระสิทธภิาพเพือ่รองรบัการ

บริการประชาชน และการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 พัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานครที่จ�าเป็น 

ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

	 มาตรการท่ี	๒	 พัฒนาปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ	 

ของกรุงเทพมหานคร	

	 มาตรการที่	๓	 มีระบบรักษาความมั่นคง	ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 เพื่อให้ระบบ

ท�างานได้อย่างต่อเนื่องและป้องกันการน�าสารสนเทศไปใช้โดยมิชอบ

	 มาตรการท่ี	๔	 พฒันาและปรบัปรงุเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศหลกัของกรงุเทพมหานครให้มปีระสทิธภิาพ

และครอบคลุมทุกส่วนราชการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)



199ด้านที่ ๗
การบริหารจัดการเมืองมหานคร

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่าย

๒.		กิจกรรมส�ารวจความมั่นคง	ปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

๒.		โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล	(Data	Center)	 

ของกรุงเทพมหานคร

๓.		โครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายเสมือนและระบบ

บริหารจัดการส�าหรับศูนย์ข้อมูล	(Data	Center)	

๔.		โครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการเว็บไซต์

เฉพาะกิจแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร	

๕.	 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บบันทึกกิจกรรม 

ส่วนกลางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร	 

(Centralized	Log)

๖.		โครงการจัดหาเครื่องบริการแคช	(Cache	Server)	

และระบบจัดเก็บข้อมูลตามพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	(Log)	

๗.		โครงการระบบหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร	

๘.		โครงการพัฒนาระบบเส้นทางส�ารองส�าหรับ 

เครือข่ายหลัก	(Backbone	Network)

๙.		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สาย 

เพื่อรองรับการใช้งานอย่างบูรณาการ

๑๐.	 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและโปรแกรม

ประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร	ระยะที่	๒

๒๕.๐๐

๒๐๐.๐๐

๕๐.๐๐

๑๐.๐๐

๗.๐๐

๕๐.๐๐

๙.๗๖

๓๖.๐๐

๔๙.๐๐

๔๙.๐๐

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

มาตรการที่	๒	

มาตรการที่	๒	

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒	

มาตรการที่	๒	

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔
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ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ บุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสม

กับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้อง 

กับมาตรฐานวิชาชีพ	และมาตรฐานสากล

ร้อยละของบุคลากร 

ที่ได้รับการพัฒนาและผ่าน

หลักเกณฑ์มาตรฐาน

(ปี	๖๑	รอการก�าหนด

มาตรฐาน)

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินการหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๔ มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและ 

มกีารพฒันาบคุลากรให้มสีมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานที่ก�าหนด

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 มีหน่วยงานหลักที่ท�าหน้าที่ควบคุมก�ากับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

โดยตรง

	 มาตรการที	่๒	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารตามมาตรฐานที่ก�าหนด

	 มาตรการท่ี	๓	 ก�าหนดนโยบาย	 มาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก�าหนด	(มีมาตรการควบคุม	ก�ากับและตรวจสอบ)

	 มาตรการท่ี	๔	 เพิม่ศกัยภาพ	CIO	ของกรงุเทพมหานครให้สามารถขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงระบบราชการ

ให้รองรับเศรษฐกิจดิจิตัล

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		กิจกรรมปรับโครงสร้างและอัตราก�าลังของหน่วยงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศ 

ระดับสูง	(CIO)

๒.		โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดิจิตัล	 

ส�าหรับผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง

๓.๒๕

๑.๔๖

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔



ส่วนที่ ๔
การบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

	 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 เป็นคู่มือแสดงแนวทางการปฏิบัติราชการของ

กรุงเทพมหานครประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 (๑	 ตุลาคม	 ๒๕๖๐	 -	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๑)	 เพื่อก�ากับให ้

ทกุหน่วยงานในสงักดักรงุเทพมหานครด�าเนนิโครงการ/กจิกรรมรายปีในความรบัผิดชอบให้บรรลเุป้าหมายตามทีก่�าหนด	

และตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของการพัฒนาตามท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 ระยะที่	 ๒	 

(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๕)	ซึ่งความส�าเร็จของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ	ไปสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยส�าคัญหลายประการ	เช่น	ความเข้าใจต่อสาระส�าคญัของแผน	ความรูส้กึในการเป็นเจ้าของและตระหนกัถงึภารกิจ

ความรับผิดชอบร่วมกันของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 การเอาใจใส่และให้ความส�าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน	 การสนับสนุน

ทรัพยากรในการด�าเนินงาน	 ขณะที่ผลสัมฤทธิ์หรือการบรรลุเป้าหมายของแผนนั้นจะเป็นผลจากความเชื่อมโยงกัน 

ขององค์ประกอบต่างๆ	ในแผน	เช่น	โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินการน�าส่งผลผลิตตามมาตรการแล้วท�าให้เกิดผลส�าเร็จ

ตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้	

	 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 จึงหมายถึงการบริหารปัจจัย

ความส�าเร็จดังกล่าวข้างต้น	 เช่น	 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระของแผนปฏิบัติราชการฯ	 เพื่อส่งเสริม 

ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครน�าพันธกิจที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการฯ	ไปสู่การปฏิบัติ	รวมทั้งสนับสนุน

ให้หน่วยงานประสานความร่วมมอืกบัประชาชนและองค์กรภายนอกเพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาเมอืงกรุงเทพมหานครให้บรรลุ

เป้าหมายในแต่ละระดับที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ	 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ของแผน

ปฏิบัติราชการฯ	 นี้	 จะเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานท่ีประสานกันของทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและ 

ทกุภาคส่วนของเมอืงกรุงเทพมหานคร	ตลอดจนมีการตดิตามและประเมินผลสัมฤทธิข์องการด�าเนินโครงการ/กจิกรรม	

เพือ่กระตุน้ให้ทุกหน่วยงานปรบัปรงุกระบวนการท�างานกรณทีีง่านมคีวามล่าช้า	หรอืยตุโิครงการกรณทีีโ่ครงการมปัีญหา

อุปสรรคไม่เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนด	 ดังน้ันในการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการฯ	 

จึงจะต้องมีการจัดประชุม/สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม	ประกอบกับ 

คณะผูบ้รหิารกรงุเทพมหานครทุกระดบัต้องให้ความส�าคัญต่อการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายแบบมุง่ผลสมัฤทธิ/์ผลงาน	

และตดิตามความก้าวหน้าของโครงการ/กจิกรรมทีไ่ด้รบังบประมาณเป็นระยะ	ๆ 	ในขณะทีผู่บ้รหิารของแต่ละหน่วยงาน

ต้องส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ	 ของหน่วยงาน	 รวมทั้งติดตามและประเมินผล 

การด�าเนินโครงการ/กิจกรรมภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

201ส่วนที่ ๔
การบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา



202 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑
		 ๑.	 การสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของแผนในแต่ละระดับ	บทบาทและ

ภารกิจของหน่วยงานในการสนบัสนนุหรือผลกัดนัให้เกดิความส�าเรจ็ตามแผน	ทัง้ในฐานะของผูร้บัผดิชอบหลกัและผูร้บั

ผิดชอบร่วม	การแสวงหาภาคีความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่	

	 ๒.		การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้รับผิดชอบจัดท�าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ�าปีของหน่วยงานเพื่อให้ทราบแนวทางการน�าพันธกิจในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครที่ปรากฏ 

ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ไปจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 

ของหน่วยงาน	

	 ๓.		การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการน�าแผนปฏบิตัริาชการฯ	ไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยผู้บรหิาร	

ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานทุกคน	ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	

พ.ศ.	๒๕๖๑	แผนปฏิบัติราชการประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	ของหน่วยงาน	และภารกิจในความรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติ 

ราชการฯ	 รวมท้ังร่วมกันติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการด�าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ	 

ทั้ง	 ๒	 แผนดังกล่าว	 ในส่วนท่ีรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องและปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดต่อการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือ 

เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของกรงุเทพมหานครทัว่ทัง้องค์กรคอื	ผูบ้รหิารทกุระดบัต้องพจิารณาให้ผลตอบแทน

ในการปฏิบัติงานระดับบุคคลและหน่วยงานตามผลงานอย่างยุติธรรม

	 ๔.		การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	โดยมีการติดตาม

และรายงานผลการด�าเนนิโครงการ/กิจกรรมภาพรวมของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนือ่ง	โดยในการติดตามประเมินผล

การด�าเนนิงาน	ต้องด�าเนินการท้ังในส่วนของหน่วยงานซ่ึงเป็นการตดิตามประเมนิผลผลติ	ทีเ่กดิจากการด�าเนนิโครงการ/

กิจกรรม	 และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับกรุงเทพมหานคร	 รวมถึงการจัดท�ารายงาน	 เผยแพร่ผล 

การปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธิ์ของแผนที่มีต่อคุณภาพชีวิต	ความเป็นอยู่ของชาวกรุงเทพฯ	ต่อสาธารณะ

พิมพ์ที่:  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2559

โทรศัพท์ 0 2564 3104 ถึง 6, 0 2564 3108 ถึง 10  โทรสาร 0 2564 3119
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