
ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

1 ยุติความยากจนทกุรูปแบบในทกุที่ 1.3 ด าเนินการใหเ้ปน็ผลตาม
ระบบและมาตรการคุ้มครอง
ทางสังคมทีเ่หมาะสมของแต่
ละประเทศและใหค้รอบคลุม
ถึงกลุ่มทีย่ากจนและ
เปราะบาง ภายในป ี2573

1.3.1 ร้อยละของประชากรทีไ่ด้รับความ
คุ้มครองตามระบบและมาตรการ
คุ้มครองทางสังคม จ าแนก ตามเพศ
 และแบง่ เปน็ เด็ก ผู้วา่งงาน 
ผู้สูงอายุ ผู้มีความพกพร่องทาง
ร่างกาย หญิงต้ังครรภ/์แม่ลูกอ่อน 
เหยื่อทีไ่ด้รับบาดเจ็บจากการ
ท างาน ผู้ยากจนและอยู่ในสถานะ
เปราะบาง

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.1 การลดความเหล่ือมล้ า 
สร้างความเปน็ธรรมใน
ทกุมิติ

4.1.5 สร้างหลักประกันทาง
สังคมทีค่รอบคลุมและ
เหมาะสมกับคนทกุช่วงวยั
 ทกุเพศภาวะ และทกุกลุ่ม

3 มหานครส าหรับ
ทกุคน

3.1 การจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
สวสัดิการและการ
สงเคราะหแ์ละการ
ดูแลสุขภาพใหก้ับ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
และผู้ด้อยโอกาส

3.1.2 ผู้สูงอายุและคน
พกิารสามารถใช้
ชีวติได้สะดวก

3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
 และ
ผู้ด้อยโอกาส
สามารถ
ด ารงชีวติได้
อย่างมีศักด์ิศรี

จัดสรรเบีย้ยังชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุ

โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 6,992,869,000 (เงินอุดหนุนรัฐบาล) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การเบกิจ่าย
เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ โดยโอนงบประมาณ
ใหส้ านักงานเขต 50 เขต ด าเนินการ
เบกิจ่ายเบีย้ยังชีพรายเดือนแบบขั้นบนั
ได้ส าหรับผู้สูงอายุ

สพส./สนข.

1 ยุติความยากจนทกุรูปแบบในทกุที่ 1.3 ด าเนินการใหท้กุคนมีระบบ
และมาตรการการคุ้มครอง
ทางสังคมในระดับประเทศที่
เหมาะสม รวมถึงการคุมครอง
ทางสังคมขั้นพืน้ฐานและ
บรรลุการครอบคลุมถึงกลุ่มที่
ยากจนและเปราะบาง ภายใน
ป ี2573

1.3.1 สัดส่วนของประชากรทีไ่ด้รับความ
คุ้มครองทางสังคมขั้นพืน้ฐาน 
จ าแนกตามเพศ แยกเปน็เด็ก ผู้
วา่งงาน ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร หญิง
ต้ังครรภ ์เด็กเกิดใหม่ เหยื่อทีไ่ด้รับ
บาดเจ็บจากการท างาน คนยากจน
และคนทีอ่ยู่ในสถานะเปราะบาง

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.1 การลดความเหล่ือมล้ า 
สร้างความเปน็ธรรมใน
ทกุมิติ

4.1.5 สร้างหลักประกันทาง
สังคมทีค่รอบคลุมและ
เหมาะสมกับคนทกุช่วงวยั
 ทกุเพศภาวะ และทกุกลุ่ม

3 มหานครส าหรับ
ทกุคน

3.1 การจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
สวสัดิการและการ
สงเคราะหแ์ละการ
ดูแลสุขภาพใหก้ับ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
และผู้ด้อยโอกาส

3.1.2 ผู้สูงอายุและคน
พกิารสามารถใช้
ชีวติได้สะดวก

3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
 และ
ผู้ด้อยโอกาส
สามารถ
ด ารงชีวติได้
อย่างมีศักด์ิศรี

จัดสวสัดิการด้านทีอ่ยู่อาศัย
ใหแ้ก่ผู้สูงอายุทีต้่องการ
ความช่วยเหลือ

โครงการสถานสงเคราะหค์นชราบา้นบางแค 2 12,056,700 (เงินอุดหนุนรัฐบาล) อุปการะเล้ียงดูผู้สูงอายุเพศหญิง โดย
ใหบ้ริการสวสัดิการสังคมต่าง ๆ เช่น 
บริการด้านปจัจัย 4 การแพทย์และการ
รักษาพยาบาล กายภาพบ าบดั อาชีว
บ าบดั สังคมสงเคราะห ์นันทนาการ 
ศาสนกิจและกิจกรรมตามประเพณี การ
จัดทศันศึกษานอกสถานที ่และการ
ฌาปนกิจ

สพส.

2 ยุติความหวิโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ
 และส่งเสริมเกษตกรรมทีย่ั่งยืน

2.a เพิม่การลงทนุรวมถึงการ
ยกระดับความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศในเร่ืองโครงสร้าง
พืน้ฐานในชนบท การวจิัย
เกษตรและการขยายการ
บริการ การพฒันาเทคโนโลยี 
และการท าธนาคารยีนของพชื
และสัตว ์เพือ่ยกระดับขีด
ความสามารถในการผลิต
สินค้าเกษตรในประเทศก าลัง
พฒันา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด

2.a.1 ดัชนีการเตรียมความพร้อมทาง
การเกษตรต่อค่าใช้จ่ายภาครัฐ

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า 2.1.2 เกษตรปลอดภยั 6 มหานครแหง่
เศรษฐกิจและการ
เรียนรู้

6.1 เมืองแหง่โอกาส
ทางธรุกิจและการ
ลงทนุ

6.1.1 ประชาชนจะ
ร่วมกันติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ผลักดันใหน้ า
วสัิยทศัน์
กรุงเทพฯ พ.ศ. 
2575 ไปปฏบิติั
ใหบ้งัเกิดผลส าเร็จ

6.1.1.3 พฒันาระบบ
การผลิตภาค
การเกษตรของ
กรุงเทพมหานคร
 สู่การเกษตร
สมัยใหม่ทีเ่น้น
เทคโนโลยีและ
การบริหาร
จัดการ เพือ่
สินค้าเกษตรได้
มาตรฐาน
ปลอดภยั 
เกษตรกรมี
รายได้เพิม่ขึ้น

สนับสนุนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปรับใช้
เทคโนโลย/ีเคร่ืองมือ
ทางการผลิต การบริหาร
จัดการ การตลาด ฯลฯ 
รวมทัง้สนับสนุนใหเ้กษตร
สร้างมูลค่าเพิม่ใหก้ับสินค้า
เกษตรโดยการน า
นวตักรรมและเทคโนโลยีมา
ใช้ในการเพิม่ประสิทธภิาพ
การผลิต

โครงการการพฒันาศักยภาพด้านการเกษตรของ
กรุงเทพมหานคร

994,400 จัดการอบรมพฒันาศักยภาพและศึกษาดู
งานใหก้ับเกษตรกรผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการประชาชนทัว่ไป และ
เจ้าหน้าทีด้่านการเกษตร ในช่วงเดือน 
พ.ย. 62 - ก.พ. 63

สพส./สนข.

2 ยุติความหวิโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ
 และส่งเสริมเกษตกรรมทีย่ั่งยืน

2.1 ยุติความหวิโหย
และสร้าง
หลักประกันให้
ทกุคนโดยเฉพาะ
คนทีย่ากจนและ
อยู่ในภาวะ
เปราะบาง 
อันรวมถึงทารก 
ได้เข้าถึงอาหาร
ทีป่ลอดภยั 
มีโภชนาการ 
และเพยีงพอตลอด
ทัง้ป ีภายในปี
2573

2.1.1 ความชุกของภาวะ
ทพุโภชนาการ
(สธ.ขอเพิม่)
1. ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ป ีสูงดีสมส่วน
2. ร้อยละของเด็ก
อายุ 6-14 ป ีสูงดีสมส่วน

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.2 การปอูงกันและควบคุม
ปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุข
ภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.1 กรุงเทพมหานคร
มีความปลอดภยั
ต่อการใช้งาน
อาคารสาธารณะ
 ปลอดจาก
อุบติัภยัจากส่ิง
ปลูกสร้าง และ
โครงสร้าง
พืน้ฐานทีม่ั่นคง
ปลอดภยั

1.6.1.1 ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
พฤติกรรม
สุขภาพทีดี่

ส่งเสริมปอูงกันโรคอ้วน
และภาวะทพุโภชนาการใน
โรงเรียนพืน้ที่
กรุงเทพมหานครตามแผน

กิจกรรมปอูงกันโรคอ้วนและภาวะทพุโภชนการใน
โรงเรียน

- สนอ.

2 ยุติความหวิโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ
 และส่งเสริมเกษตกรรมทีย่ั่งยืน

2.1 ยุติความหวิโหย
และสร้าง
หลักประกันให้
ทกุคนโดยเฉพาะ
คนทีย่ากจนและ
อยู่ในภาวะ
เปราะบาง 
อันรวมถึงทารก 
ได้เข้าถึงอาหาร
ทีป่ลอดภยั 
มีโภชนาการ 
และเพยีงพอตลอด
ทัง้ป ีภายในปี
2573

2.1.1 ความชุกของภาวะ
ทพุโภชนาการ
(สธ.ขอเพิม่)
1. ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ป ีสูงดีสมส่วน
2. ร้อยละของเด็ก
อายุ 6-14 ป ีสูงดีสมส่วน

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.2 การปอูงกันและควบคุม
ปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุข
ภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.1 กรุงเทพมหานคร
มีความปลอดภยั
ต่อการใช้งาน
อาคารสาธารณะ
 ปลอดจาก
อุบติัภยัจากส่ิง
ปลูกสร้าง และ
โครงสร้าง
พืน้ฐานทีม่ั่นคง
ปลอดภยั

1.6.1.1 ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
พฤติกรรม
สุขภาพทีดี่

ส่งเสริมปอูงกันโรคอ้วน
และภาวะทพุโภชนาการใน
โรงเรียนพืน้ที่
กรุงเทพมหานครตามแผน

โครงการการขับเคล่ือนพระราชบญัญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560

250,000 (เงินนอกงบประมาณ) สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.3 ยุติการแพร่กระจายของ HIV 
โรคติดต่อ

3.3.1 จ านวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ต่อ
ประชากรทีไ่ม่มีการติดเชื้อ 1000 
คน

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.2 การปอูงกันและควบคุม
ปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุข
ภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.2 คนกรุงเทพฯ มี
สุขภาวะทางกาย
และจิต มี
พฤติกรรม
สุขภาพทีดี่ไม่มี
ภาวะเจ็บปวุยจาก
โรคติดต่อเร้ือรัง
และโรคจากการ
ประกอบอาชีพ

1.6.2.1 ปอูงกันการติด
เชื้อเอชไอวรีาย
ใหม่ใน
กลุ่มเปาูหมายที่
มีพฤติกรรม
เส่ียงสูง รวมทัง้
กลุ่มเยาวชน

1. พฒันาต้นแบบการท าให้
การตรวจเอชไอวเีปน็เร่ือง
ปกติ (Normalize HIV)
2. พฒันาระบบการติดตาม
การด าเนินการตาม
เปาูหมายโดยสามารถ
จ าแนกตามกลุ่มประชากร
หลักได้อย่างมีประสิทธภิาพ

กิจกรรมการติดตามข้อมูลการใหบ้ริการผู้ติดเชื้อ/
ผู้ปวุยเอดส์จาก NAP Program และ Bangkok 
Smart Monitoring System : BSMS 
(*ปรับจากโครงการพฒันาการบริการปอูงกัน ควบคุม
 และแก้ไขปญัหาเอดส์)

ไม่ใช้เงินงบประมาณ สนอ.

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.3 ยุติการแพร่กระจายของ HIV 
โรคติดต่อ

3.3.1 จ านวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ต่อ
ประชากรทีไ่ม่มีการติดเชื้อ 1000 
คน

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.2 การปอูงกันและควบคุม
ปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุข
ภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.2 คนกรุงเทพฯ มี
สุขภาวะทางกาย
และจิต มี
พฤติกรรม
สุขภาพทีดี่ไม่มี
ภาวะเจ็บปวุยจาก
โรคติดต่อเร้ือรัง
และโรคจากการ
ประกอบอาชีพ

1.6.2.1 ปอูงกันการติด
เชื้อเอชไอวรีาย
ใหม่ใน
กลุ่มเปาูหมายที่
มีพฤติกรรม
เส่ียงสูง รวมทัง้
กลุ่มเยาวชน

1. พฒันาต้นแบบการท าให้
การตรวจเอชไอวเีปน็เร่ือง
ปกติ (Normalize HIV)
2. พฒันาระบบการติดตาม
การด าเนินการตาม
เปาูหมายโดยสามารถ
จ าแนกตามกลุ่มประชากร
หลักได้อย่างมีประสิทธภิาพ

กิจกรรมการปอูงกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก ไม่ใช้เงินงบประมาณ สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.3 ยุติการแพร่กระจายของ HIV 
โรคติดต่อ

3.3.1 จ านวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ต่อ
ประชากรทีไ่ม่มีการติดเชื้อ 1000 
คน

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.2 การปอูงกันและควบคุม
ปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุข
ภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.2 คนกรุงเทพฯ มี
สุขภาวะทางกาย
และจิต มี
พฤติกรรม
สุขภาพทีดี่ไม่มี
ภาวะเจ็บปวุยจาก
โรคติดต่อเร้ือรัง
และโรคจากการ
ประกอบอาชีพ

1.6.2.1 ปอูงกันการติด
เชื้อเอชไอวรีาย
ใหม่ใน
กลุ่มเปาูหมายที่
มีพฤติกรรม
เส่ียงสูง รวมทัง้
กลุ่มเยาวชน

1. พฒันาต้นแบบการท าให้
การตรวจเอชไอวเีปน็เร่ือง
ปกติ (Normalize HIV)
2. พฒันาระบบการติดตาม
การด าเนินการตาม
เปาูหมายโดยสามารถ
จ าแนกตามกลุ่มประชากร
หลักได้อย่างมีประสิทธภิาพ

โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพืน้ทีเ่ปาูหมาย 232,000 บาท (เงินนอกงบประมาณ) สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.3 ยุติการแพร่กระจายของ HIV 
โรคติดต่อ

3.3.1 จ านวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ต่อ
ประชากรทีไ่ม่มีการติดเชื้อ 1000 
คน

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.2 การปอูงกันและควบคุม
ปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุข
ภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.2 คนกรุงเทพฯ มี
สุขภาวะทางกาย
และจิต มี
พฤติกรรม
สุขภาพทีดี่ไม่มี
ภาวะเจ็บปวุยจาก
โรคติดต่อเร้ือรัง
และโรคจากการ
ประกอบอาชีพ

1.6.2.1 ปอูงกันการติด
เชื้อเอชไอวรีาย
ใหม่ใน
กลุ่มเปาูหมายที่
มีพฤติกรรม
เส่ียงสูง รวมทัง้
กลุ่มเยาวชน

1. พฒันาต้นแบบการท าให้
การตรวจเอชไอวเีปน็เร่ือง
ปกติ (Normalize HIV)
2. พฒันาระบบการติดตาม
การด าเนินการตาม
เปาูหมายโดยสามารถ
จ าแนกตามกลุ่มประชากร
หลักได้อย่างมีประสิทธภิาพ

โครงการพฒันาคุณภาพระบบการด าเนินงานด้าน
เอดส์และการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอว/ีผู้ปวุยเอดส์ 
(*ปรับจากโครงการปอูงกันและรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ปวุย
เอดส์และผู้ได้รับผลกระทบนอกสิทธิ)์

365,100 บาท (เงินนอกงบประมาณ) สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.3 ยุติการแพร่กระจายของ HIV 
โรคติดต่อ

3.3.2 อัตราการเกิดโรควณัโรคต่อ
ประชากร 1000 คน

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.4 การพฒันาระบบบริการ
สุขภาพทีท่นัสมัย
สนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะทีดี่

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.2 คนกรุงเทพฯ มี
สุขภาวะทางกาย
และจิต มี
พฤติกรรม
สุขภาพทีดี่ไม่มี
ภาวะเจ็บปวุยจาก
โรคติดต่อเร้ือรัง
และโรคจากการ
ประกอบอาชีพ

1.6.2.2 ค้นหาและ
รักษาผู้ปวุยวณั
โรคใหห้ายขาด

1. ค้นหาผู้ปวุยวณัโรคเชิงรุก
 เชิงรับ
2. ค้นหาผู้ปวุยในกลุ่มเส่ียง
กลุ่มต่าง ๆ
3. ปอูงกันการเกิดวณัโรค
ด้ือยาหลายขนานรายใหม่
4. ค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด
5. ประสานเครือข่าย
ควบคุมวณัโรค

กิจกรรมศูนย์กลางการส่งต่อผู้ปวุยวณัโรค (TB 
Referral Center) *ปรับจากโครงการพฒันา
ประสิทธภิาพเครือข่ายการควบคุมวณัโรคในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร

ไม่ใช้เงินงบประมาณ สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.3 ยุติการแพร่กระจายของ HIV 
โรคติดต่อ

3.3.3 อัตราการเกิดโรคมาลาเรียต่อ
ประชากร 1000 คน

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.4 การพฒันาระบบบริการ
สุขภาพทีท่นัสมัย
สนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะทีดี่

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.2 คนกรุงเทพฯ มี
สุขภาวะทางกาย
และจิต มี
พฤติกรรม
สุขภาพทีดี่ไม่มี
ภาวะเจ็บปวุยจาก
โรคติดต่อเร้ือรัง
และโรคจากการ
ประกอบอาชีพ

1.6.2.3 พฒันาระบบ
กลไกการเฝูา
ระวงั ปอูงกัน
และควบคุม
โรคติดต่อที่
ส าคัญ

1. พฒันาความเข้มแข็งของ
ภาคีเครือข่ายเปาูหมายที่
ก าหนดของกรุงเทพมหานคร

โครงการบรูณาการความร่วมมือในการพฒันา
ประสิทธภิาพการแก้ไขปญัหาโรคไข้เลือดออกในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร

23,192,200 (ด าเนินการ) สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.3 ยุติการแพร่กระจายของ HIV 
โรคติดต่อ

3.3.3 อัตราการเกิดโรคมาลาเรียต่อ
ประชากร 1000 คน

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.2 การปอูงกันและควบคุม
ปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุข
ภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.2 คนกรุงเทพฯ มี
สุขภาวะทางกาย
และจิต มี
พฤติกรรม
สุขภาพทีดี่ไม่มี
ภาวะเจ็บปวุยจาก
โรคติดต่อเร้ือรัง
และโรคจากการ
ประกอบอาชีพ

1.6.2.3 พฒันาระบบ
กลไกการเฝูา
ระวงั ปอูงกัน
และควบคุม
โรคติดต่อที่
ส าคัญ

2. พฒันาศักยภาพบคุลากร
ในการเฝูาระวงัสอบสวน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการพฒันาศักยภาพในการเตรียมความพร้อม
รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

421,000 (เงินนอกงบประมาณ) สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.3 ยุติการแพร่กระจายของ HIV 
โรคติดต่อ

3.3.2 อัตราการเกิดโรควณัโรคต่อ
ประชากร 1000 คน

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.4 การพฒันาระบบบริการ
สุขภาพทีท่นัสมัย
สนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะทีดี่

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.2 โรคติดต่อทีส่ าคัญ
ในเมืองได้รับการ
เฝูาระวงัและ
ควบคุมไม่ให้
ระบาดไปในวง
กวา้ง

1.6.2.2 ค้นหาและ
รักษาผู้ปวุยวณั
โรคใหห้ายขาด

1. ค้นหาผู้ปวุยวณัโรคเชิงรุก
 เชิงรับ
2. ค้นหาผู้ปวุยในกลุ่มเส่ียง
กลุ่มต่าง ๆ
3. ปอูงกันการเกิดวณัโรค
ด้ือยาหลายขนานรายใหม่
4. ค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด
5. ประสานเครือข่าย
ควบคุมวณัโรค

กิจกรรมการพฒันาระบบเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ
รักษาวณัโรคของโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์

ไม่ใช้งบประมาณ สนพ.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.4 ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ 3.4.1 อัตราการตายของผู้ทีเ่ปน็โรคหวัใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน หรือโรคระบบ
ทางเดินหายใจเร้ือรัง

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.1 กรุงเทพมหานคร
มีความปลอดภยั
ต่อการใช้งาน
อาคารสาธารณะ
 ปลอดจาก
อุบติัภยัจากส่ิง
ปลูกสร้าง และ
โครงสร้าง
พืน้ฐานทีม่ั่นคง
ปลอดภยั

1.6.1.1 ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
พฤติกรรม
สุขภาพทีดี่

ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่
ดีเพือ่ลด พฤติกรรมเส่ียงต่อ
โรคอ้วน

โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมประชาชนทีม่ีน้ าหนัก  
เกินเกณฑ์มาตรฐาน

ไม่ใช้งบประมาณ สนพ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.4 ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ 3.4.1 อัตราการตายของผู้ทีเ่ปน็โรคหวัใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน หรือโรคระบบ
ทางเดินหายใจเร้ือรัง

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.2 คนกรุงเทพฯ มี
สุขภาวะทางกาย
และจิต มี
พฤติกรรม
สุขภาพทีดี่ไม่มี
ภาวะเจ็บปวุยจาก
โรคติดต่อเร้ือรัง
และโรคจากการ
ประกอบอาชีพ

1.6.2.3 พฒันาระบบ
กลไกการเฝูา
ระวงั ปอูงกัน
และควบคุม
โรคติดต่อที่
ส าคัญ

4. เสริมสร้างความรู้เร่ือง
โรคติดต่อทีส่ าคัญตามฤดู

โครงการฟืน้ฟศัูกยภาพผู้ปฎบิติังานสร้างเสริม
ภมูิคุ้มกันโรค (*ปรับจากโครงการพฒันาศักยภาพผู้
ปฎบิติังานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค)

324,400 (เงินนอกงบประมาณ) สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.4 ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ 3.4.1 อัตราการตายของผู้ทีเ่ปน็โรคหวัใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน หรือโรคระบบ
ทางเดินหายใจเร้ือรัง

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.2 คนกรุงเทพฯ มี
สุขภาวะทางกาย
และจิต มี
พฤติกรรม
สุขภาพทีดี่ไม่มี
ภาวะเจ็บปวุยจาก
โรคติดต่อเร้ือรัง
และโรคจากการ
ประกอบอาชีพ

1.6.2.3 พฒันาระบบ
กลไกการเฝูา
ระวงั ปอูงกัน
และควบคุม
โรคติดต่อที่
ส าคัญ

4. เสริมสร้างความรู้เร่ือง
โรคติดต่อทีส่ าคัญตามฤดู

โครงการสถานศึกษาปลอดภยัโรคติดต่อ 337,200 (เงินนอกงบประมาณ) สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.4 ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ 3.4.1 อัตราการตายของผู้ทีเ่ปน็โรคหวัใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน หรือโรคระบบ
ทางเดินหายใจเร้ือรัง

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.2 การปอูงกันและควบคุม
ปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุข
ภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.1 ปลอดมลพษิ 1.1.3 กรุงเทพมหานคร
มีการลดและ
ควบคุมปริมาณ
มูลฝอยที่
แหล่งก าเนิดและ
เพิม่ประสิทธภิาพ
 การจัดการมูล
ฝอยต้ังแต่
แหล่งก าเนิด
จนถึงการก าจัด
อย่างถูกต้องตาม
หลักวชิาการ

1.1.3.4 ควบคุมฝุุนจาก
กิจกรรมการ
ก่อสร้าง

เฝูาระวงักลุ่มเส่ียงจาก
มลพษิทางอากาศ

กิจกรรมใหค้วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปอูงกัน
มลพษิทางอากาศในกลุ่มเส่ียง

ไม่ใช้งบประมาณ สนพ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.4 ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ 3.4.1 อัตราการตายของผู้ทีเ่ปน็โรคหวัใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน หรือโรคระบบ
ทางเดินหายใจเร้ือรัง

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.2 การปอูงกันและควบคุม
ปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุข
ภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.1 กรุงเทพมหานคร
มีความปลอดภยั
ต่อการใช้งาน
อาคารสาธารณะ
 ปลอดจาก
อุบติัภยัจากส่ิง
ปลูกสร้าง และ
โครงสร้าง
พืน้ฐานทีม่ั่นคง
ปลอดภยั

1.6.1.3 คัดกรองและ
ลดปจัจัยเส่ียง
พฤติกรรมทีม่ี
ผลกระทบต่อ
โรคเบาหวาน
และโรคความ
ดันโลหติสูง

เพิม่จ านวนการตรวจคัด
กรองโดยจัดบริการ ทัง้เชิง
รับและเชิงรุก	

	กิจกรรมการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหติสูง
ในผู้รับบริการและประชาชนอายุ 15 ป ีขึ้นไป

ไม่ใช้งบประมาณ สนพ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.4 ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ 3.4.1 อัตราการตายของผู้ทีเ่ปน็โรคหวัใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน หรือโรคระบบ
ทางเดินหายใจเร้ือรัง

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.2 การปอูงกันและควบคุม
ปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุข
ภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.1 กรุงเทพมหานคร
มีความปลอดภยั
ต่อการใช้งาน
อาคารสาธารณะ
 ปลอดจาก
อุบติัภยัจากส่ิง
ปลูกสร้าง และ
โครงสร้าง
พืน้ฐานทีม่ั่นคง
ปลอดภยั

1.6.1.3 คัดกรองและ
ลดปจัจัยเส่ียง
พฤติกรรมทีม่ี
ผลกระทบต่อ
โรคเบาหวาน
และโรคความ
ดันโลหติสูง

การควบคุมโรค ในผู้ปวุยที่
ได้รับการวนิิจฉัยวา่เปน็
โรคเบาหวานและความดัน
โลหติสูง

กิจกรรมการดูแลผู้ปวุยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน 91,800 สนพ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.4 ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ 3.4.1 อัตราการตายของผู้ทีเ่ปน็โรคหวัใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน หรือโรคระบบ
ทางเดินหายใจเร้ือรัง

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.2 การปอูงกันและควบคุม
ปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุข
ภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.1 กรุงเทพมหานคร
มีความปลอดภยั
ต่อการใช้งาน
อาคารสาธารณะ
 ปลอดจาก
อุบติัภยัจากส่ิง
ปลูกสร้าง และ
โครงสร้าง
พืน้ฐานทีม่ั่นคง
ปลอดภยั

1.6.1.3 คัดกรองและ
ลดปจัจัยเส่ียง
พฤติกรรมทีม่ี
ผลกระทบต่อ
โรคเบาหวาน
และโรคความ
ดันโลหติสูง

ประเมินภาวะแทรกซ้อน
ผู้ปวุยเบาหวานและความ
ดันโลหติสูง

โครงการพฒันาคุณภาพระบบบริการประชาชนทีเ่ปน็
โรคเบาหวาน

89,900 สนพ.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.4 ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ 3.4.1 อัตราการตายของผู้ทีเ่ปน็โรคหวัใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน หรือโรคระบบ
ทางเดินหายใจเร้ือรัง

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.4 การพฒันาระบบบริการ
สุขภาพทีท่นัสมัย
สนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะทีดี่

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทกุ
คนมีโอกาสได้รับ
บริการทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุขทีเ่ทา่
เทยีมกันมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน

1.6.3.2 ส่งเสริมการ
เข้าถึงระบบ
บริการและ
มาตรฐาน
บริการ
สาธารณสุขใน
พืน้ที่
กรุงเทพ
มหานคร

พฒันาศักยภาพ
โรงพยาบาลสังกัดส านัก
การแพทย์ไปสู่ระดับทติุยภมูิ
ระดับสูงขนาด 200 - 300 
เตียง  และระดับตติยภมูิ
ระดับสูงขนาด 500 เตียง	

โครงการก่อต้ังหอผู้ปวุยวกิฤติระบบการหายใจ 
(Respiratory care unit; RCU) โรงพยาบาลกลาง

9,390,000 สนพ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.4 ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ 3.4.1 อัตราการตายของผู้ทีเ่ปน็โรคหวัใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน หรือโรคระบบ
ทางเดินหายใจเร้ือรัง

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.4 การพฒันาระบบบริการ
สุขภาพทีท่นัสมัย
สนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะทีดี่

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.3 โรคติดต่อทีส่ าคัญ
ในเมืองทีไ่ด้รับ
การเฝูาระวงัและ
ควบคุมไม่ให้
ระบาดไปในวง
กวา้ง

1.6.3.1 พฒันาคุณภาพ
สถานพยาบาล
สังกัด
กรุงเทพมหานคร
สู่ความเปน็เลิศ

พฒันาศักยภาพ
โรงพยาบาลสังกัดส านัก
การแพทย์ไปสู่ระดับทติุยภมูิ
ระดับสูงขนาด 200 - 300 
เตียง  และระดับตติยภมูิ
ระดับสูงขนาด 500 เตียง	

โครงการเพิม่ศักยภาพหน่วยหอ้งปฏบิติัการสวนหวัใจ
และหลอดเลือด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

27,000,000 สนพ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.4 ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ 3.4.2 อัตราการฆ่าตัวตาย 3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.2 การปอูงกันและควบคุม
ปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุข
ภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.1 กรุงเทพมหานคร
มีความปลอดภยั
ต่อการใช้งาน
อาคารสาธารณะ
 ปลอดจาก
อุบติัภยัจากส่ิง
ปลูกสร้าง และ
โครงสร้าง
พืน้ฐานทีม่ั่นคง
ปลอดภยั

1.6.1.2 ดูแลช่วยเหลือ
กลุ่มเส่ียงทีพ่บ
ภาวะซึมเศร้า
เข้าสู่ระบบ
บริการ

ค้นหา เฝูาระวงั และดูแล
ช่วยเหลือกลุ่มทีม่ีภาวะ
ซึมเศร้า

โครงการคัดกรองกลุ่มเส่ียงภาวะซึมเศร้า ไม่ใช้งบประมาณ สนพ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.4 ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ 3.4.1 อัตราการตายของผู้ทีเ่ปน็โรคหวัใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน หรือโรคระบบ
ทางเดินหายใจเร้ือรัง

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.2 การปอูงกันและควบคุม
ปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุข
ภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.1 กรุงเทพมหานคร
มีความปลอดภยั
ต่อการใช้งาน
อาคารสาธารณะ
 ปลอดจาก
อุบติัภยัจากส่ิง
ปลูกสร้าง และ
โครงสร้าง
พืน้ฐานทีม่ั่นคง
ปลอดภยั

1.6.1.3 คัดกรองและ
ลดปจัจัยเส่ียง
พฤติกรรมทีม่ี
ผลกระทบต่อ
โรคเบาหวาน
และโรคความ
ดันโลหติสูง

ประเมินภาวะแทรกซ้อน
ผู้ปวุยเบาหวานและความ
ดันโลหติสูง

โครงการพฒันาระบบบริการประชาชนทีเ่ปน็โรค
ความดันโลหติสูง

ไม่ใช้งบประมาณ สนพ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

1 ด้านความมั่นคง 1.1 การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

1.1.1 การพฒันาและเสริมสร้าง
คนในทกุภาคส่วนใหม้ี
ความเข้มแข็ง มีความ
พร้อมตระหนักในเร่ือง
ความมั่นคง และมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหา

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.3 บ าบดัรักษา
ฟืน้ฟ ูติดตาม
ดูแลผู้เสพผู้ติด
ยา/สารเสพติด
ใหส้ามารถ
กลับไปด าเนิน
ชีวติได้ตามปกติ
ในสังคม

มาตรการที ่1 พฒันาการ
บริการด้านการบ าบดัฟืน้ฟู
สมรรถภาพทีเ่ข้าถึงง่าย มี
คุณภาพ และประสิทธภิาพ

โครงการพฒันาประสิทธภิาพการบ าบดัฟืน้ฟผูู้เสพผู้
ติดยาเสพติด

590,500 บาท
(เงินนอกงบประมาณ)

สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

1 ด้านความมั่นคง 1.1 การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

1.1.1 การพฒันาและเสริมสร้าง
คนในทกุภาคส่วนใหม้ี
ความเข้มแข็ง มีความ
พร้อมตระหนักในเร่ือง
ความมั่นคง และมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหา

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.3 บ าบดัรักษา
ฟืน้ฟ ูติดตาม
ดูแลผู้เสพผู้ติด
ยา/สารเสพติด
ใหส้ามารถ
กลับไปด าเนิน
ชีวติได้ตามปกติ
ในสังคม

มาตรการที ่2 พฒันา
กระบวนการในการติดตาม 
ดูแล ช่วยเหลือ และพฒันา
คุณภาพชีวติใหก้ับผู้ผ่าน
การบ าบดัฟืน้ฟสูมรรถภาพ

มาตรการที ่3 พฒันา
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ครอบครัว และสังคม
 ในการบ าบดัฟืน้ฟู
สมรรถภาพ

โครงการพฒันาประสิทธภิาพระบบการติดตามดูแล
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบดัฟืน้ฟู

184,500 บาท
(เงินนอกงบประมาณ)

สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

1 ด้านความมั่นคง 1.1 การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

1.1.1 การพฒันาและเสริมสร้าง
คนในทกุภาคส่วนใหม้ี
ความเข้มแข็ง มีความ
พร้อมตระหนักในเร่ือง
ความมั่นคง และมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหา

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.1 เพิม่ระดับการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
การเฝูาระวงัยา
เสพติด

มาตรการที ่5 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
อาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครใน
สถานศึกษา

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 917,200 บาท
(ด าเนินการ)

สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

1 ด้านความมั่นคง 1.1 การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

1.1.1 การพฒันาและเสริมสร้าง
คนในทกุภาคส่วนใหม้ี
ความเข้มแข็ง มีความ
พร้อมตระหนักในเร่ือง
ความมั่นคง และมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหา

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.1 เพิม่ระดับการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
การเฝูาระวงัยา
เสพติด

มาตรการที ่3 สนับสนุน
อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝูาระวงัภยัและยาเสพติด
ในชุมชน

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝูาระวงัภยั
และยาเสพติด

2,741,200 บาท
(ด าเนินการ)

สนอ./สนข.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

1 ด้านความมั่นคง 1.2 การปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาทีม่ีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

1.2.1 การแก้ไขปญัหาความ
มั่นคงในปจัจุบนั

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.2 สร้างความ
ภาคภมูิใจใน
ตนเองและความ
เข้มแข็งทาง
จิตใจแก่เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
การปอูงกันการ
ใช้ยาและสาร
เสพติด

มาตรการที ่5 สนับสนุน
กิจกรรม ลด ละ เลิก การ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

โครงการพฒันาประสิทธภิาพการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และผลิตภณัฑ์ยาสูบในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร

802,000 บาท
(เงินนอกงบประมาณ)

สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

1 ด้านความมั่นคง 1.2 การปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาทีม่ีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

1.2.1 การแก้ไขปญัหาความ
มั่นคงในปจัจุบนั

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.3 บ าบดัรักษา
ฟืน้ฟ ูติดตาม
ดูแลผู้เสพผู้ติด
ยา/สารเสพติด
ใหส้ามารถ
กลับไปด าเนิน
ชีวติได้ตามปกติ
ในสังคม

มาตรการที ่1 พฒันาการ
บริการด้านการบ าบดัฟืน้ฟู
สมรรถภาพทีเ่ข้าถึงง่าย มี
คุณภาพ และประสิทธภิาพ

โครงการพฒันาประสิทธภิาพการบ าบดัฟืน้ฟผูู้เสพผู้
ติดยาเสพติด

590,500 บาท
(เงินนอกงบประมาณ)

สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

1 ด้านความมั่นคง 1.2 การปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาทีม่ีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

1.2.1 การแก้ไขปญัหาความ
มั่นคงในปจัจุบนั

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.3 บ าบดัรักษา
ฟืน้ฟ ูติดตาม
ดูแลผู้เสพผู้ติด
ยา/สารเสพติด
ใหส้ามารถ
กลับไปด าเนิน
ชีวติได้ตามปกติ
ในสังคม

มาตรการที ่2 พฒันา
กระบวนการในการติดตาม 
ดูแล ช่วยเหลือ และพฒันา
คุณภาพชีวติใหก้ับผู้ผ่าน
การบ าบดัฟืน้ฟสูมรรถภาพ

มาตรการที ่3 พฒันา
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ครอบครัว และสังคม
 ในการบ าบดัฟืน้ฟู
สมรรถภาพ

โครงการพฒันาประสิทธภิาพระบบการติดตามดูแล
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบดัฟืน้ฟู

184,500 บาท
(เงินนอกงบประมาณ)

สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.2 การพฒันาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

3.2.2 ช่วงวยัเรียน/วยัรุ่น 1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.2 สร้างความ
ภาคภมูิใจใน
ตนเองและความ
เข้มแข็งทาง
จิตใจแก่เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
การปอูงกันการ
ใช้ยาและสาร
เสพติด

มาตรการที ่1 เสริมสร้าง
ทกัษะชีวติใหแ้ก่นักเรียนใน
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร

มาตรการที ่2 พฒันาทกัษะ
ชีวติผ่านส่ือสารสนเทศที่
ทนัสมัย

โครงการพฒันาการเสริมสร้างภมูิคุ้มกันภยัยาเสพติด
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแบบครบวงจร

740,600 บาท
(ด าเนินการ)

สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.3 ปฏรูิปกระบวนการเรียนรู้
ทีต่อบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่
 ๒๑

3.3.6 การวางพืน้ฐานระบบ
รองรับการเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทลัแพลตฟอร์ม

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.2 สร้างความ
ภาคภมูิใจใน
ตนเองและความ
เข้มแข็งทาง
จิตใจแก่เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
การปอูงกันการ
ใช้ยาและสาร
เสพติด

มาตรการที ่1 เสริมสร้าง
ทกัษะชีวติใหแ้ก่นักเรียนใน
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร

มาตรการที ่2 พฒันาทกัษะ
ชีวติผ่านส่ือสารสนเทศที่
ทนัสมัย

กิจกรรมพฒันาส่ือทกัษะชีวติเพือ่สร้างภมูิคุ้มกันยา
และสารเสพติดส าหรับเด็กและเยาวชน

- สนอ./สยป.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.2 สร้างความ
ภาคภมูิใจใน
ตนเองและความ
เข้มแข็งทาง
จิตใจแก่เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
การปอูงกันการ
ใช้ยาและสาร
เสพติด

มาตรการที ่4 สนับสนุน
กิจกรรมจังหวดัปลอดบหุร่ี

โครงการเยาวชนสดใส 
ไร้ควนับหุร่ี

478,080 บาท
(เงินนอกงบประมาณ)

สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.1 เพิม่ระดับการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
การเฝูาระวงัยา
เสพติด

มาตรการที ่2 สนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครในการ
ปอูงกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด

โครงการอบรมครู ก เพือ่พฒันาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครด้านยาและสารเสพติด

763,945 บาท
(เงินนอกงบประมาณ)

สนอ.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.2 การปอูงกันและควบคุม
ปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุข
ภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.2 สร้างความ
ภาคภมูิใจใน
ตนเองและความ
เข้มแข็งทาง
จิตใจแก่เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
การปอูงกันการ
ใช้ยาและสาร
เสพติด

มาตรการที ่4 สนับสนุน
กิจกรรมจังหวดัปลอดบหุร่ี

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบหุร่ี 1,005,200 บาท
(ด าเนินการ)

สนอ./สนข.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.2 การปอูงกันและควบคุม
ปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุข
ภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.2 สร้างความ
ภาคภมูิใจใน
ตนเองและความ
เข้มแข็งทาง
จิตใจแก่เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
การปอูงกันการ
ใช้ยาและสาร
เสพติด

มาตรการที ่5 สนับสนุน
กิจกรรม ลด ละ เลิก การ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

โครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วงวนัส าคัญต่าง ๆ

1,090,000 บาท
(เงินนอกงบประมาณ)

สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.2 การปอูงกันและควบคุม
ปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุข
ภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.2 สร้างความ
ภาคภมูิใจใน
ตนเองและความ
เข้มแข็งทาง
จิตใจแก่เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
การปอูงกันการ
ใช้ยาและสาร
เสพติด

มาตรการที ่4 สนับสนุน
กิจกรรมจังหวดัปลอดบหุร่ี

โครงการลดละเลิกการบริโภคยาสูบส าหรับบคุลากร
ของกรุงเทพมหานคร

340,900 บาท
(เงินนอกงบประมาณ)

สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมีสุขภาวะทีดี่

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.2 สร้างความ
ภาคภมูิใจใน
ตนเองและความ
เข้มแข็งทาง
จิตใจแก่เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
การปอูงกันการ
ใช้ยาและสาร
เสพติด

มาตรการที ่4 สนับสนุน
กิจกรรมจังหวดัปลอดบหุร่ี

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบหุร่ี 1,005,200 บาท
(ด าเนินการ)

สนอ./สนข.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.4 การพฒันาระบบบริการ
สุขภาพทีท่นัสมัย
สนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะทีดี่

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.3 บ าบดัรักษา
ฟืน้ฟ ูติดตาม
ดูแลผู้เสพผู้ติด
ยา/สารเสพติด
ใหส้ามารถ
กลับไปด าเนิน
ชีวติได้ตามปกติ
ในสังคม

มาตรการที ่2 พฒันา
กระบวนการในการติดตาม 
ดูแล ช่วยเหลือ และพฒันา
คุณภาพชีวติใหก้ับผู้ผ่าน
การบ าบดัฟืน้ฟสูมรรถภาพ

มาตรการที ่3 พฒันา
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ครอบครัว และสังคม
 ในการบ าบดัฟืน้ฟู
สมรรถภาพ

โครงการพฒันาการบ าบดัฟืน้ฟผูู้ติดยาเสพติดในชุมชน 149,200 บาท
(ด าเนินการ)

สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.4 การพฒันาระบบบริการ
สุขภาพทีท่นัสมัย
สนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะทีดี่

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.3 บ าบดัรักษา
ฟืน้ฟ ูติดตาม
ดูแลผู้เสพผู้ติด
ยา/สารเสพติด
ใหส้ามารถ
กลับไปด าเนิน
ชีวติได้ตามปกติ
ในสังคม

มาตรการที ่1 พฒันาการ
บริการด้านการบ าบดัฟืน้ฟู
สมรรถภาพทีเ่ข้าถึงง่าย มี
คุณภาพ และประสิทธภิาพ

โครงการพฒันาประสิทธภิาพการบ าบดัฟืน้ฟผูู้เสพผู้
ติดยาเสพติด

590,500 บาท
(เงินนอกงบประมาณ)

สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.4 การพฒันาระบบบริการ
สุขภาพทีท่นัสมัย
สนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะทีดี่

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.3 บ าบดัรักษา
ฟืน้ฟ ูติดตาม
ดูแลผู้เสพผู้ติด
ยา/สารเสพติด
ใหส้ามารถ
กลับไปด าเนิน
ชีวติได้ตามปกติ
ในสังคม

มาตรการที ่2 พฒันา
กระบวนการในการติดตาม 
ดูแล ช่วยเหลือ และพฒันา
คุณภาพชีวติใหก้ับผู้ผ่าน
การบ าบดัฟืน้ฟสูมรรถภาพ

มาตรการที ่3 พฒันา
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ครอบครัว และสังคม
 ในการบ าบดัฟืน้ฟู
สมรรถภาพ

โครงการพฒันาประสิทธภิาพระบบการติดตามดูแล
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบดัฟืน้ฟู

184,500 บาท
(เงินนอกงบประมาณ)

สนอ.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.5 การส่งเสริมใหชุ้มชนเปน็
ฐานในการสร้างสุขภาวะ
ทีดี่ในทกุพืน้ที่

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.1 เพิม่ระดับการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
การเฝูาระวงัยา
เสพติด

มาตรการที ่1 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ “ชุมชน
ร่วมใจระวงัภยัยาเสพติด”

กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานชุมชน
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร

- สนอ./สนข.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมีสุขภาวะทีดี่

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.2 สร้างความ
ภาคภมูิใจใน
ตนเองและความ
เข้มแข็งทาง
จิตใจแก่เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
การปอูงกันการ
ใช้ยาและสาร
เสพติด

มาตรการที ่4 สนับสนุน
กิจกรรมจังหวดัปลอดบหุร่ี

โครงการพฒันาศูนย์บริการสาธารณสุขสู่การรับรอง
มาตรฐานสถานพยาบาลปลอดบหุร่ี

17,280* บาท
(ไม่ได้ต้ังค าของบประมาณ)

สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

1 ด้านความมั่นคง 1.1 การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

1.1.1 การพฒันาและเสริมสร้าง
คนในทกุภาคส่วนใหม้ี
ความเข้มแข็ง มีความ
พร้อมตระหนักในเร่ือง
ความมั่นคง และมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหา

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.1 เพิม่ระดับการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
การเฝูาระวงัยา
เสพติด

มาตรการที ่4 สนับสนุน
การจัดกิจกรรมเฝูาระวงัภยั
และยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ

กิจกรรมสนับสนุนการเฝูาระวงัภยัและยาเสพติดใน
สถานประกอบการ

- สนอ.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.5 เสริมสร้างการปอูงกันและการ
รักษาการใช้สารในทางทีผิ่ด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางทีผิ่ดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางทีเ่ปน็
อันตราย

3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา 
(การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตเวช
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และ
บริการการติดตามผลการรักษา) 
ส าหรับผู้ทีใ่ช้สารเสพติด

1 ด้านความมั่นคง 1.1 การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

1.1.1 การพฒันาและเสริมสร้าง
คนในทกุภาคส่วนใหม้ี
ความเข้มแข็ง มีความ
พร้อมตระหนักในเร่ือง
ความมั่นคง และมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหา

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.2 เด็กและเยาวชน
ไม่เสพยาเสพติด 
ผู้เสพผู้ติดทกุคน
เข้าสู่ระบบการ
บ าบดัรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ทีม่ีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสม

1.2.2.1 เพิม่ระดับการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
การเฝูาระวงัยา
เสพติด

มาตรการที ่1 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ “ชุมชน
ร่วมใจระวงัภยัยาเสพติด”

โครงการชุมชนร่วมใจระวงัภยัยาเสพติดในชุมชน 492,400 บาท สนอ./สนข.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.6 ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในป ี2563

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวติจากการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนน

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.3 ปลอดอุบติัเหตุ 1.3.1. ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพ
ถนนและจุด
เส่ียงอันตราย

ตรวจสอบและปรับปรุง
สภาพถนน

ติดต้ังปาูยจราจร บงัคับ เตือน แนะน า 125,000,000 สจส.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.6 ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในป ี2564

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวติจากการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนน

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.3 ปลอดอุบติัเหตุ 1.3.1. ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพ
ถนนและจุด
เส่ียงอันตราย

ตรวจสอบและปรับปรุง
สภาพถนน

ติดต้ังปาูยจราจร ชนิดแขวนเหนือผิดจราจร 100,000,000 สจส.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.6 ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในป ี2565

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวติจากการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนน

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.3 ปลอดอุบติัเหตุ 1.3.1. ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพ
ถนนและจุด
เส่ียงอันตราย

ตรวจสอบและปรับปรุง
สภาพถนน

ติดต้ังปาูยแนะน าเส้นทางชนิดแขนยื่นบริเวณจุดเบีย่ง
การจราจรหรือทางร่วมแยก

60,000,000 สจส.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.6 ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในป ี2566

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวติจากการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนน

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.3 ปลอดอุบติัเหตุ 1.3.1. ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพ
ถนนและจุด
เส่ียงอันตราย

ตรวจสอบและปรับปรุง
สภาพถนน

ปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจรบริเวณทางข้ามหน้า
โรงเรียน

50,000,000 สจส.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.6 ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในป ี2567

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวติจากการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนน

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.3 ปลอดอุบติัเหตุ 1.3.1. ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพ
ถนนและจุด
เส่ียงอันตราย

ตรวจสอบและปรับปรุง
สภาพถนน

ปรับปรุงและขยายจุดติดต้ังสัญญาณไฟจราจร
กระพริบเตือนบริเวณทางข้าม สัญญาณไฟจราจร
ควบคุมช่องเดินรถสลับทศิทาง

120,000,000 สจส.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.6 ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในป ี2568

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวติจากการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนน

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.3 ปลอดอุบติัเหตุ 1.3.1. ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพ
ถนนและจุด
เส่ียงอันตราย

ตรวจสอบและปรับปรุง
สภาพถนน

ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนบริเวณทางข้าม
และบริเวณจุดอันตรายทางแยก ทางโค้ง จุดกลับรถ

60,000,000 สจส.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.6 ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในป ี2569

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวติจากการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนน

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.3 ปลอดอุบติัเหตุ 1.3.1. ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพ
ถนนและจุด
เส่ียงอันตราย

ตรวจสอบและปรับปรุง
สภาพถนน

ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนจุดอันตรายแบบ
โซล่าเซล

15,000,000 สจส.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.6 ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในป ี2570

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวติจากการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนน

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.3 ปลอดอุบติัเหตุ 1.3.1. ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพ
ถนนและจุด
เส่ียงอันตราย

ตรวจสอบและปรับปรุง
สภาพถนน

ติดต้ัง ปรับปรุง และขยายจุดติดต้ังอุปกรณ์ความ
ปลอดภยัด้านการจราจร

80,000,000 สจส.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.6 ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในป ี2571

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวติจากการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนน

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.3 ปลอดอุบติัเหตุ 1.3.1. ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพ
ถนนและจุด
เส่ียงอันตราย

ตรวจสอบและปรับปรุง
สภาพถนน

ก่อสร้างคันชะลอความเร็ว ติดต้ังปาูยเตือน คันชะลอ
ความเร็วกระพริบแสงด้วยพลังงานแสงอาทติย์ และ
เส้นเคร่ืองหมายชะลอความเร็วในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร

38,000,000 สจส.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.6 ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในป ี2572

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวติจากการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนน

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.3 ปลอดอุบติัเหตุ 1.3.1. ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพ
ถนนและจุด
เส่ียงอันตราย

ตรวจสอบและปรับปรุง
สภาพถนน

โครงการจัดท าเคร่ืองหมายจราจรบนพืน้ทางด้วยวสัดุ
เทอร์โมพลาสติก

150,000,000 สจส.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.6 ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในป ี2573

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวติจากการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนน

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.3 ปลอดอุบติัเหตุ 1.3.1. ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพ
ถนนและจุด
เส่ียงอันตราย

ตรวจสอบและปรับปรุง
สภาพถนน

โครงการจัดท าเคร่ืองหมายจราจรบนพืน้ทางด้วยวสัดุ
โคลด์พลาสติก

30,000,000 สจส.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.6 ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในป ี2574

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวติจากการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนน

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.3 ปลอดอุบติัเหตุ 1.3.1. ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพ
ถนนและจุด
เส่ียงอันตราย

ตรวจสอบและปรับปรุง
สภาพถนน

โครงการจัดท าเคร่ืองหมายจราจรบนขอบทาง 18,000,000 สจส.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.6 ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในป ี2575

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวติจากการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนน

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.3 ปลอดอุบติัเหตุ 1.3.1. ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพ
ถนนและจุด
เส่ียงอันตราย

สร้างระบบวเิคราะหแ์ละ
คาดการณ์การเกิดอุบติัเหตุ
ทางถนน

โครงการพฒันาระบบการวเิคราะหข์้อมูลด้าน
การจราจรและความปลอดภยั

83,390,000 สจส.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.6 ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในป ี2576

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวติจากการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนน

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.3 ปลอดอุบติัเหตุ 1.3.1. ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.3.1.1 ปรับปรุงสภาพ
ถนนและจุด
เส่ียงอันตราย

สร้างระบบวเิคราะหแ์ละ
คาดการณ์การเกิดอุบติัเหตุ
ทางถนน

โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทความปลอดภยัทาง
ถนนนื้นทีก่รุงเทพมหานคร

292,600,000 สจส.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.6 ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในป ี2577

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวติจากการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนน

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.3 ปลอดอุบติัเหตุ 1.3.1. ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.3.1.2 ลดการกระท า
ผิดกฎจราจร

ติดต้ังระบบตรวจจับผู้ท าผิด
กฎจราจรอิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดหาพร้อมติดต้ังระบบกล้องโทรทศัน์วงจร
ปดิ (CCTV) เพือ่ตรวจสอบการฝุาฝืนกฎหมายของ
ยานพาหนะบนทางเทา้ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร

55,610,000 สจส.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.6 ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในป ี2578

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวติจากการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนน

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.3 ปลอดอุบติัเหตุ 1.3.1. ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.3.1.2 ลดการกระท า
ผิดกฎจราจร

จัดกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภยัและวนิัยจราจร

โครงการรณรงค์เสริมสร้างวนิัยและจิตส านึกของ
ประชาชนเพือ่ลดอุบติั

30,000,000 สจส.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.6 ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในป ี2579

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวติจากการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนน

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.3 ปลอดอุบติัเหตุ 1.3.1. ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.3.1.2 ลดการกระท า
ผิดกฎจราจร

จัดกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภยัและวนิัยจราจร

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจร 12,000,000 สจส.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.6 ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในป ี2580

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวติจากการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนน

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.3 ปลอดอุบติัเหตุ 1.3.1. ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.3.1.2 ลดการกระท า
ผิดกฎจราจร

ดูแลความปลอดภยัและ
อ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรใหก้ับประชาชน

โครงการเสริมสร้างความปลอดภยัในการเดินทาง
ใหก้ับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

177,090,000 สจส.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.6 ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในป ี2581

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวติจากการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนน

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.3 ปลอดอุบติัเหตุ 1.3.1. ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.3.1.2 ลดการกระท า
ผิดกฎจราจร

ดูแลความปลอดภยัและ
อ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรใหก้ับประชาชน

โครงการติดต้ังปาูยแนะน าเส้นทางสถานพยาบาล 10,000,000 สจส.

3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวติทีม่ี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพ
ส าหรับทกุคนในทกุวยั

3.6 ลดจ านวนการตายและ
บาดเจ็บจากอุบติัเหตุทาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในป ี2563

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวติจากการบาดเจ็บ
จากอุบติัเหตุทางถนน

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.3 ปลอดอุบติัเหตุ 1.3.1. ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.3.1.2 ลดการกระท า
ผิดกฎจราจร

ดูแลความปลอดภยัและ
อ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรใหก้ับประชาชน

โครงการจัดหาพร้อมติดต้ังระบบเสริมสร้างความ
ปลอดภยัในการเดินทางใหก้ับประชาชนบริเวณแหล่ง
ชุมชนและสถานทีส่ าคัญ

95,000,000 สจส.

4 สร้างหลักประกันวา่ทกุคนมี
การศึกษาทีม่ีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเทา่เทยีม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวติ

4.2 สร้างหลักประกันวา่เด็กชาย
และเด็กหญิงทกุคนเข้าถึงการ
พฒันา การดูแล และการจัด
การศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั ทีม่ีคุณภาพ เพือ่ให้
เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม
ส าหรับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ภายในป ี2573

4.2.1 สัดส่วนของเด็กอายุต่ ากวา่ 5 ป ีที่
มีพฒันาการทางด้านสุขภาพ การ
เรียนรู้ และพฒันาการทาง
บคุลิกภาพตามวยั จ าแนกตามเพศ

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.2 การพฒันาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

3.2.1 ช่วงการต้ังครรภ/์ปฐมวยั 3 มหานครส าหรับ
ทกุคน

3.1 การจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
สวสัดิการและการ
สงเคราะหแ์ละการ
ดูแลสุขภาพใหก้ับ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
และผู้ด้อยโอกาส

3.1.2 ผู้สูงอายุและคน
พกิารสามารถใช้
ชีวติได้สะดวก

3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
 และ
ผู้ด้อยโอกาส
สามารถ
ด ารงชีวติได้
อย่างมีศักด์ิศรี

ส่งเสริมใหเ้ด๋กก่อนวยัเรียน
มีพฒันาการสมวยั

โครงการพฒันาศูนย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน
กรุงเทพมหานคร

6,176,300 อยู่ระหวา่งการด าเนินการประสาน
วทิยากรและสถานที ่เพือ่เตรียมการจัด
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏบิติัการการดูแล
เฝูาระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยั

สพส./สนข.

4 สร้างหลักประกันวา่ทกุคนมี
การศึกษาทีม่ีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเทา่เทยีม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวติ

4.4 เพิม่จ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่
ทีม่ีทกัษะทีจ่ าเปน็ รวมถึง
ทกัษะทางเทคนิคและอาชีพ
ส าหรับการจ้างงาน การมีงาน
ทีดี่ และการเปน็
ผู้ประกอบการ ภายในป ี2573

4.4.1 สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่ทีม่ี
ทกัษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร จ าแนก
ตามประเภททกัษะ

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.3 ปฏรูิปกระบวนการเรียนรู้
ทีต่อบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่
 ๒๑

3.3.1 การปรับเปล่ียนระบบการ
เรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการ
พฒันาทกัษะสาหรับ
ศตวรรษที ่๒๑

3 มหานครส าหรับ
ทกุคน

3.3 การศึกษาส าหรับ
ทกุคน

3.3.2 การกระจาย
โอกาสทางการ
ศึกษาอย่างเทา่
เทยีมและเสมอ
ภาค

3.3.2.1 โรงเรียนใน
สังกัด
กรุงเทพมหานคร
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน
วชิาหลักจาก
การทดสอบ
ระดับชาติขั้น
พืน้ฐาน มี
คะแนนเฉล่ีย
เพิม่ขึ้น

มาตรการที ่1 พฒันาการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์ (STEM & Robotics)

4,995,000 อยู่ระหวา่งการขอรายชื่อครูและนักเรียน
เข้าร่วมโครงการ (เปาูหมายโครงการ 
ข้าราชการครูและนักเรียน จ านวน 426 
คน)

สนศ.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

4 สร้างหลักประกันวา่ทกุคนมี
การศึกษาทีม่ีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเทา่เทยีม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวติ

4.5 ขจัดความเหล่ีอมล้ าทางเพศ
ในการศึกษา และสร้าง
หลักประกันวา่กลุ่มที่
เปราะบางซ่ึงรวมถึงผู้พกิาร 
ชนพืน้เมือง และเด็ก เข้าถึง
การศึกษาและการฝึกอาชีพ
ทกุระดับอย่างเทา่เทยีม 
ภายในป ี2573

4.5.1 ดัชนีความเทา่เทยีมกัน (ผู้หญิง/ 
ผู้ชาย/ ในเขต/ นอกเขต/ ความมั่ง
ค่ังสูง-ต่ า) และอื่นๆ เช่น สถานะ
ความพกิาร คนพืน้เมือง และความ
ขัดแย้งทีส่ามารถน ามาเปน็ข้อมูลที่
ใช้ได้)

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.2 การพฒันาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

3.2.2 ช่วงวยัเรียน/วยัรุ่น 3 มหานครส าหรับ
ทกุคน

3.3 การศึกษาส าหรับ
ทกุคน

3.3.1 แรงงานนอก
ระบบ ผู้มีรายได้
น้อยและ
ประชาชนทัว่ไปมี
อาชีพและรายได้
ทีม่ั่นคง

3.3.1.1 เด็กทีอ่าศัยอยู่
ใน
กรุงเทพมหานคร
ทกุคนจะต้อง
ได้รับการศึกษา
ตามความ
ต้องการ

มาตรการที ่1 ส ารวจเด็ก
ในพืน้ที ่กทม. ใหไ้ด้รับ
การศึกษาตามช่วงอายุ

กิจกรรมส ารวจและติดตามการเข้าเรียนของเด็กใน
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร

อยู่ระหวา่งขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่
กรอกข้อมูลนักเรียนรายบคุคลในระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา (ปกีารศึกษา 
2562 มีจ านวนโรงเรียน 437 โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 281,029 คน )

สนศ.

4 สร้างหลักประกันวา่ทกุคนมี
การศึกษาทีม่ีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเทา่เทยีม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวติ

4.5 ขจัดความเหล่ีอมล้ าทางเพศ
ในการศึกษา และสร้าง
หลักประกันวา่กลุ่มที่
เปราะบางซ่ึงรวมถึงผู้พกิาร 
ชนพืน้เมือง และเด็ก เข้าถึง
การศึกษาและการฝึกอาชีพ
ทกุระดับอย่างเทา่เทยีม 
ภายในป ี2573

4.5.1 ดัชนีความเทา่เทยีมกัน (ผู้หญิง/ 
ผู้ชาย/ ในเขต/ นอกเขต/ ความมั่ง
ค่ังสูง-ต่ า) และอื่นๆ เช่น สถานะ
ความพกิาร คนพืน้เมือง และความ
ขัดแย้งทีส่ามารถน ามาเปน็ข้อมูลที่
ใช้ได้)

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.2 การพฒันาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

3.2.2 ช่วงวยัเรียน/วยัรุ่น 3 มหานครส าหรับ
ทกุคน

3.3 การศึกษาส าหรับ
ทกุคน

3.3.1 แรงงานนอก
ระบบ ผู้มีรายได้
น้อยและ
ประชาชนทัว่ไปมี
อาชีพและรายได้
ทีม่ั่นคง

3.3.1.2 โรงเรียนใน
สังกัด
กรุงเทพมหานคร
ทกุแหง่สามารถ
ใหบ้ริการ
การศึกษา
ส าหรับผู้เรียน
ในกลุ่มทีม่ีความ
ต้องการพเิศษ

มาตรการที ่1 ส ารวจข้อมูล
ของเด็กทีม่ีความต้องการ
พเิศษ เพือ่เตรียมความ
พร้อมในการรองรับการ
ใหบ้ริการการศึกษา

โครงการพฒันาการจัดการศึกษาพเิศษในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร

3,907,000 อยู่ระหวา่งการจัดท าค าส่ังการประชุม
เชิงปฏบิติัการ เร่ือง "การจัดการศึกษา
พเิศษในโรงเรียนสังกัดรุงเทพมหานคร)
(ข้อมูลการศึกษาพเิศษ (เรียนร่วม) ปี
การศึกษา 2562: 139 โรงเรียน ใน 48 
เขต นักเรียนรวม 4,422 คน)

สนศ.

4 สร้างหลักประกันวา่ทกุคนมี
การศึกษาทีม่ีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเทา่เทยีม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวติ

4.7 สร้างหลักประกันวา่ผู้เรียนทกุ
คนได้รับความรู้และทกัษะที่
จ าเปน็ส าหรับส่งเสริมการ
พฒันาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง 
การศึกษาส าหรับการพฒันา
อย่างยั่งยืนและการมีวถิีชีวติที่
ยั่งยืน สิทธมินุษยชน ความ
เสมอภาคระหวา่งเพศ การ
ส่งเสริมวฒันธรรมแหง่ความ
สงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง 
การเปน็พลเมืองของโลก และ
ความนิยมในความ
หลากหลายทางวฒันธรรมและ
ในส่วนร่วมของวฒันะธรรมต่อ
การพฒันาทีย่ั่งยืน ภายในป ี
2573

4.7.1 มีการด าเนินการเกี่ยวกับ
(i) การศึกษาเพือ่ความเปน็พลเมือง
โลก และ (ii) การจัดการศึกษาเพือ่
การพฒันาทีย่ั่งยืน รวมถึงความ
เสมอภาคทางเพศ และสิทธิ
มนุษยชน ซ่ึงถูกใหค้วามส าคัญทกุ
ระดับใน
(a) นโยบายการศึกษาของประเทศ
(b) หลักสูตร
(c) ระดับการศึกษาของครู และ
(d) การประเมินผลนักเรียน

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.3 ปฏรูิปกระบวนการเรียนรู้
ทีต่อบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่
 ๒๑

3.3.1 การปรับเปล่ียนระบบการ
เรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการ
พฒันาทกัษะสาหรับ
ศตวรรษที ่๒๑

3 มหานครส าหรับ
ทกุคน

3.3 การศึกษาส าหรับ
ทกุคน

3.3.2 การกระจาย
โอกาสทางการ
ศึกษาอย่างเทา่
เทยีมและเสมอ
ภาค

3.3.2.1 โรงเรียนใน
สังกัด
กรุงเทพมหานคร
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน
วชิาหลักจาก
การทดสอบ
ระดับชาติขั้น
พืน้ฐาน มี
คะแนนเฉล่ีย
เพิม่ขึ้น

มาตรการที ่1 พฒันาการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

โครงการจัดท าแผนพฒันาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กรุงเทพมหานคร ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2564-2569)

5,500,000 อยู่ระหวา่งขั้นตอนการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลแผนพฒันา
การศึกษาขั้นพืน้ฐานกรุงเทพมหานคร 
ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2560-2563)  และ 
คณะกรรมการจัดท าแผนพฒันา
การศึกษาขั้นพืน้ฐานกรุงเทพมหานคร 
ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2564-2569)

สนศ.

4 สร้างหลักประกันวา่ทกุคนมี
การศึกษาทีม่ีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเทา่เทยีม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวติ

4.a สร้างและยกระดับอุปกรณืและ
เคร่ืองมือทางการศึกษาที่
อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พกิาร และ
เพศภาวะ และใหม้ี
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
ทีป่ลอดภยั ปราศจากความ
รุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธผิลส าหรับทกุคน

4.a.1 สัดส่วนของโรงเรียนทีม่ีการเข้าถึง 
(a) ไฟฟาู  (b) อินเทอร์เน็ตทีใ่ช้ใน
การเรียนการสอน (c) เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ทีใ่ช้ในการเรียนการ
สอน (d) โครงสร้างพืน้ฐาน และ
วสัดุอุปกรณ์ทีไ่ด้รับการปรับให้
เหมาะสมกับนักเรียนทีม่ีความ
บกพร่องทางร่างกาย (e) ส่ิง
อ านวยความสะดวกด้านสุขอนามัย
พืน้ฐานทีแ่บง่ตามเพศ และ (f) ส่ิง
อ านวยความสะดวกด้านการท า
ความสะอาดมือพืน้ฐาน (ตาม
นิยามตัวชี้วดัของ WASH ในเร่ือง 
น้ า สุขอนามัย และสุขลักษณะ)

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.3 ปฏรูิปกระบวนการเรียนรู้
ทีต่อบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่
 ๒๑

3.3.3 การเพิม่ประสิทธภิาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทกุระดับ ทกุประเภท

7 การบริหารจัด
การเมืองมหานคร

7.5 เทคโนโลยี
สารสนเทศ

7.5.1 กรุงเทพมหานคร
มีการบริหาร
จัดการด้าน
การเงินการคลัง
และ
การงบประมาณที่
เปน็
มาตรฐานสากล
และเกื้อหนุนต่อ
การพฒันา
กรุงเทพมหานคร
ในระยะยาว

7.5.1.3 โครงสร้าง
พืน้ฐานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารมี
ประสิทธภิาพ
เพือ่รองรับการ
บริการ
ประชาชนและ
การปฏบิติังาน
ของ
กรุงเทพมหานคร

มาตรการที ่1 พฒันาและ
ปรับปรุงเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศหลัก
ของกรุงเทพมหานครใหม้ี
ประสิทธภิาพและ
ครอบคลุมทกุส่วนราชการ

โครงการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

10,700,000 (โครงการต่อเนื่อง 
63-66)

อยู่ในระหวา่งการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต
งวดที ่2  (เปาูหมายโครงการ โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบ
อินเตอร์เน็ตได้มาตรฐานและเพยีงพอต่อ
การใช้งานด้านการเรียนการสอนทัง้ 437
 โรงเรียน ความเร็วแต่ละโรงเรียนไม่น้อย
กวา่ 100 mbps)

สนศ.

4 สร้างหลักประกันวา่ทกุคนมี
การศึกษาทีม่ีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเทา่เทยีม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวติ

4.b ขยายจ านวนทนุการศึกษาใน
ทัว่โลกทีใ่หส้ าหรับประเทศ
ก าลังพฒันาโดยเฉพาะ
ประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด รัฐ
ก าลังพฒันาทีเ่ปน็เกาะขนาด
เล็ก และประเทศในแอฟริกา 
ในการสมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการ
ฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ด้านเทคนิค วศิวกรรม
 และวทิยาศาสตร์ในประเทศ
พฒันาแล้วและประเทศก าลัง
พฒันาอื่นๆ ภายในป ี2563

4.b.1 มูลค่าเงินช่วยเหลือเพือ่การพฒันา
อย่างเปน็ทางการ (Official 
Development Assistance-ODA)
 ส าหรับทนุการศึกษา ตามสาขา
และประเภทการศึกษา

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.3 ปฏรูิปกระบวนการเรียนรู้
ทีต่อบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่
 ๒๑

3.3.3 การเพิม่ประสิทธภิาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทกุระดับ ทกุประเภท

3 มหานครส าหรับ
ทกุคน

3.3 การศึกษาส าหรับ
ทกุคน

3.3.2 การกระจาย
โอกาสทางการ
ศึกษาอย่างเทา่
เทยีมและเสมอ
ภาค

3.3.2.2 ข้าราชการครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา
ของ
กรุงเทพมหานคร
มีความเปน็มือ
อาชีพ

มาตรการที ่1 พฒันา
สมรรถนะข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา
 กทม.

โครงการทนุเอราวณั 27,900,000 รับสมัครผู้มีคุณสมบติัเข้ารับการคัดเลือก
 โครงการทนุเอราวณัประจ าปกีารศึกษา
 2563 /ผลการด าเนินงานปกีารศึกษา 
2562 มีผู้ได้รับทนุ 87 ราย)

สนศ.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

4 สร้างหลักประกันวา่ทกุคนมี
การศึกษาทีม่ีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเทา่เทยีม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวติ

4.c เพิม่จ านวนครูทีม่ีคุณภาพ 
รวมถึงการด าเนินการผ่าน
ทางความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศในการฝึกอบรมครูใน
ประเทศก าลังพฒันา เฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศพฒันา
น้อยทีสุ่ด และรัฐก าลังพฒันาที่
เปน็เกาะขนาดเล็ก ภายในป ี
2573

4.c.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อน
ประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c)
 มัธยมศึกษาตอนต้น และ (d) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีอ่ย่างน้อย
ได้รับการฝึกอบรม (เช่น การ
ฝึกอบรมการสอน) ซ่ึงเรียกร้องให้
ด าเนินการก่อนหรือระหวา่งช่วงที่
ท าการสอน ในระดับทีส่อดคล้อง
กับประเทศ

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.3 ปฏรูิปกระบวนการเรียนรู้
ทีต่อบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่
 ๒๑

3.3.2 การเปล่ียนโฉมบทบาท 
‘ครู’ ใหเ้ปน็ครูยุคใหม่

3 มหานครส าหรับ
ทกุคน

3.3 การศึกษาส าหรับ
ทกุคน

3.3.2 การกระจาย
โอกาสทางการ
ศึกษาอย่างเทา่
เทยีมและเสมอ
ภาค

3.3.2.1 โรงเรียนใน
สังกัด
กรุงเทพมหานคร
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน
วชิาหลักจาก
การทดสอบ
ระดับชาติขั้น
พืน้ฐาน มี
คะแนนเฉล่ีย
เพิม่ขึ้น

มาตรการที ่1 พฒันาการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 1,902,800 อยู่ระหวา่งขั้นตอนการท าหนังสือเชิญ
วทิยากร จ านวน 12 คน และรวบรวม
รายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรม (เปาูหมาย
โครงการ มีครูเข้าร่วมจ านวน 438 คน 
และศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา 
จ านวน 15 คน)

สนศ.

4 สร้างหลักประกันวา่ทกุคนมี
การศึกษาทีม่ีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเทา่เทยีม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวติ

4.c เพิม่จ านวนครูทีม่ีคุณภาพ 
รวมถึงการด าเนินการผ่าน
ทางความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศในการฝึกอบรมครูใน
ประเทศก าลังพฒันา เฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศพฒันา
น้อยทีสุ่ด และรัฐก าลังพฒันาที่
เปน็เกาะขนาดเล็ก ภายในป ี
2573

4.c.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อน
ประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c)
 มัธยมศึกษาตอนต้น และ (d) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีอ่ย่างน้อย
ได้รับการฝึกอบรม (เช่น การ
ฝึกอบรมการสอน) ซ่ึงเรียกร้องให้
ด าเนินการก่อนหรือระหวา่งช่วงที่
ท าการสอน ในระดับทีส่อดคล้อง
กับประเทศ

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.3 ปฏรูิปกระบวนการเรียนรู้
ทีต่อบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่
 ๒๑

3.3.2 การเปล่ียนโฉมบทบาท 
‘ครู’ ใหเ้ปน็ครูยุคใหม่

3 มหานครส าหรับ
ทกุคน

3.3 การศึกษาส าหรับ
ทกุคน

3.3.2 การกระจาย
โอกาสทางการ
ศึกษาอย่างเทา่
เทยีมและเสมอ
ภาค

3.3.2.1 โรงเรียนใน
สังกัด
กรุงเทพมหานคร
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน
วชิาหลักจาก
การทดสอบ
ระดับชาติขั้น
พืน้ฐาน มี
คะแนนเฉล่ีย
เพิม่ขึ้น

มาตรการที ่2 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการ
สึกษาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวชิาการ

โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการส่งเสริมการสนับสนุน
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

1,074,600 อยู่ระหวา่งขั้นตอนจัดท าหนังสือเชิญ
วทิยากรและประชุมคณะท างาน
พจิารณาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(เปาูหมายโครงการ ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
 จ านวน 920 คน)

สนศ.

4 สร้างหลักประกันวา่ทกุคนมี
การศึกษาทีม่ีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเทา่เทยีม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวติ

4.c เพิม่จ านวนครูทีม่ีคุณภาพ 
รวมถึงการด าเนินการผ่าน
ทางความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศในการฝึกอบรมครูใน
ประเทศก าลังพฒันา เฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศพฒันา
น้อยทีสุ่ด และรัฐก าลังพฒันาที่
เปน็เกาะขนาดเล็ก ภายในป ี
2573

4.c.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อน
ประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c)
 มัธยมศึกษาตอนต้น และ (d) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีอ่ย่างน้อย
ได้รับการฝึกอบรม (เช่น การ
ฝึกอบรมการสอน) ซ่ึงเรียกร้องให้
ด าเนินการก่อนหรือระหวา่งช่วงที่
ท าการสอน ในระดับทีส่อดคล้อง
กับประเทศ

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.3 ปฏรูิปกระบวนการเรียนรู้
ทีต่อบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่
 ๒๑

3.3.2 การเปล่ียนโฉมบทบาท 
‘ครู’ ใหเ้ปน็ครูยุคใหม่

3 มหานครส าหรับ
ทกุคน

3.3 การศึกษาส าหรับ
ทกุคน

3.3.2 การกระจาย
โอกาสทางการ
ศึกษาอย่างเทา่
เทยีมและเสมอ
ภาค

3.3.2.2 ข้าราชการครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา
ของ
กรุงเทพมหานคร
มีความเปน็มือ
อาชีพ

มาตรการที ่1 พฒันา
สมรรถนะข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา
 กทม.

โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ

5,192,400 อยู่ระหวา่งการส ารวจรายชื่อข้าราชการ
ครู ผู้สอนภาษาอังกฤษ และขออนุมัติ
เงินงวด (เปาูหมายโครงการ ข้าราชการ
ครูและผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 300 คน)

สนศ.

4 สร้างหลักประกันวา่ทกุคนมี
การศึกษาทีม่ีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเทา่เทยีม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวติ

4.c เพิม่จ านวนครูทีม่ีคุณภาพ 
รวมถึงการด าเนินการผ่าน
ทางความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศในการฝึกอบรมครูใน
ประเทศก าลังพฒันา เฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศพฒันา
น้อยทีสุ่ด และรัฐก าลังพฒันาที่
เปน็เกาะขนาดเล็ก ภายในป ี
2573

4.c.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อน
ประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c)
 มัธยมศึกษาตอนต้น และ (d) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีอ่ย่างน้อย
ได้รับการฝึกอบรม (เช่น การ
ฝึกอบรมการสอน) ซ่ึงเรียกร้องให้
ด าเนินการก่อนหรือระหวา่งช่วงที่
ท าการสอน ในระดับทีส่อดคล้อง
กับประเทศ

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.3 ปฏรูิปกระบวนการเรียนรู้
ทีต่อบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่
 ๒๑

3.3.2 การเปล่ียนโฉมบทบาท 
‘ครู’ ใหเ้ปน็ครูยุคใหม่

3 มหานครส าหรับ
ทกุคน

3.3 การศึกษาส าหรับ
ทกุคน

3.3.2 การกระจาย
โอกาสทางการ
ศึกษาอย่างเทา่
เทยีมและเสมอ
ภาค

3.3.2.3 นักเรียนมี
ทกัษะความรู้
และ
ความสามารถ
เพิม่ขึ้น

มาตรการที ่1 ส่งเสริมและ
พฒันาใหผู้้เรียนมี
พฒันาการสมวยั

โครงการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวยัในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

3,711,200 ด าเนินการจัดกิจกรรมที ่1 ประชุมเชิง
ปฏบิติัการ เร่ือง แนวทางการจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวยั โดยมีครูเข้า
ร่วมจ านวน 36 คน ศึกษานิเทศก์ประจ า
กลุ่ม 14 คน รวม 50 คน (เปาูหมายครู
ปฐมวยัและบคุลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน
1,367 คน ศึกษานิเทศก์ จ านวน 60 คน)

สนศ.

5 บรรลุความเสมอภาคระหวา่งเพศ
และใหอ้ านาจของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทกุคน

5.2 ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและ
เด็ก

5.2.1 สัดส่วนของผู้หญิงและ
เด็กหญิง อายุ 15 ปขีึ้นไป 
ทีเ่คยอยู่ร่วมกับคู่ของตน
ได้รับความรุนแรงทาง
ร่างกาย ทางเพศ 
หรือทางจิตใจโดยคู่ของตนใน
ปจัจุบนั หรือคู่ของตนก่อนหน้า

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.3 การเสริมสร้างพลังทาง
สังคม

4.3.4 ส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศและบทบาทของ
สตรีในการสร้างสรรค์สังคม

3 มหานครส าหรับ
ทกุคน

3.1 การจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
สวสัดิการและการ
สงเคราะหแ์ละการ
ดูแลสุขภาพใหก้ับ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
และผู้ด้อยโอกาส

3.1.2 ผู้สูงอายุและคน
พกิารสามารถใช้
ชีวติได้สะดวก

3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
 และ
ผู้ด้อยโอกาส
สามารถ
ด ารงชีวติได้
อย่างมีศักด์ิศรี

ใหค้วามช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสใหร้อดพน้จาก
การใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว

โครงการการจัดกิจกรรม “การขับเคล่ือนงานและ
เสริมสร้างพลังชุมชนด้านการปอังกันและแก้ไขปญัหา
ความรุนแรงในครอบครัวด้านสาธารณสุข”

3,000,000 บาท 
(เงินนอกงบประมาณ)

สนอ.

5 บรรลุความเสมอภาคระหวา่งเพศ
และใหอ้ านาจของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทกุคน

5.2 ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและ
เด็ก

5.2.1 สัดส่วนของผู้หญิงและ
เด็กหญิง อายุ 15 ปขีึ้นไป 
ทีเ่คยอยู่ร่วมกับคู่ของตน
ได้รับความรุนแรงทาง
ร่างกาย ทางเพศ 
หรือทางจิตใจโดยคู่ของตนใน
ปจัจุบนั หรือคู่ของตนก่อนหน้า

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.3 การเสริมสร้างพลังทาง
สังคม

4.3.4 ส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศและบทบาทของ
สตรีในการสร้างสรรค์สังคม

3 มหานครส าหรับ
ทกุคน

3.1 การจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
สวสัดิการและการ
สงเคราะหแ์ละการ
ดูแลสุขภาพใหก้ับ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
และผู้ด้อยโอกาส

3.1.2 ผู้สูงอายุและคน
พกิารสามารถใช้
ชีวติได้สะดวก

3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
 และ
ผู้ด้อยโอกาส
สามารถ
ด ารงชีวติได้
อย่างมีศักด์ิศรี

ใหค้วามช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสใหร้อดพน้จาก
การใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว

โครงการสัมมนาและดูงานเครือข่ายผู้ปฏบิติังานด้าน
การปอังกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรงในครอบครัว
ด้านสาธารณสุข

632,700 บาท 
(เงินนอกงบประมาณ)

สนอ.

5 บรรลุความเสมอภาคระหวา่งเพศ
และใหอ้ านาจของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทกุคน

5.2 ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและ
เด็ก

5.2.1 สัดส่วนของผู้หญิงและ
เด็กหญิง อายุ 15 ปขีึ้นไป 
ทีเ่คยอยู่ร่วมกับคู่ของตน
ได้รับความรุนแรงทาง
ร่างกาย ทางเพศ 
หรือทางจิตใจโดยคู่ของตนใน
ปจัจุบนั หรือคู่ของตนก่อนหน้า

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.3 การเสริมสร้างพลังทาง
สังคม

4.3.4 ส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศและบทบาทของ
สตรีในการสร้างสรรค์สังคม

3 มหานครส าหรับ
ทกุคน

3.1 การจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
สวสัดิการและการ
สงเคราะหแ์ละการ
ดูแลสุขภาพใหก้ับ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
และผู้ด้อยโอกาส

3.1.2 ผู้สูงอายุและคน
พกิารสามารถใช้
ชีวติได้สะดวก

3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
 และ
ผู้ด้อยโอกาส
สามารถ
ด ารงชีวติได้
อย่างมีศักด์ิศรี

ใหค้วามช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสใหร้อดพน้จาก
การใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว

กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกกระท าและ/
หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ในครอบครัวของศูนย์จัดการปอูงกันและแก้ไขปญัหา
ความรุนแรงในครอบครัว (ศจร.)

ไม่ใช้งบประมาณ สนอ.

6 สร้างหลักประกันเร่ืองน้ าและการ
สุขาภบิาลใหม้ีการจัดการอย่าง
ยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับ
ทกุคน

6.1 เข้าถึงน้ าด่ืมปลอดภยั
ราคาหาซ้ือได้

6.1.1 ร้อยละของประชากรทีใ่ช้บริการน้ า
ด่ืมทีไ่ด้รับ
การจัดการอย่างปลอดภยั

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.2 การปอูงกันและควบคุม
ปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุข
ภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.5 ประชาชนได้รับ
บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินเมื่อเกิด
อุบติัเหตุและ
เจ็บปวุยขั้นวกิฤติ

1.6.5.1 ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร
มีความเชื่อมั่น
ในความ
ปลอดภยัของ
อาหารที่
รับประทาน

ตรวจเฝูาระวงัคุณภาพ
อาหารในสถานประกอบการ

โครงการเฝูาระวงัความปลอดภยัของน้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุทีป่ดิสนิทและน้ าแข็งในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร

464,100 (เงินอุดหนุน) สนอ.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

6 สร้างหลักประกันเร่ืองน้ าและการ
สุขาภบิาลใหม้ีการจัดการอย่าง
ยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับ
ทกุคน

6.1 เข้าถึงน้ าด่ืมปลอดภยั
ราคาหาซ้ือได้

6.1.1 ร้อยละของประชากรทีใ่ช้บริการน้ า
ด่ืมทีไ่ด้รับ
การจัดการอย่างปลอดภยั

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.2 การปอูงกันและควบคุม
ปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุข
ภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.5 ประชาชนได้รับ
บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินเมื่อเกิด
อุบติัเหตุและ
เจ็บปวุยขั้นวกิฤติ

1.6.5.1 ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร
มีความเชื่อมั่น
ในความ
ปลอดภยัของ
อาหารที่
รับประทาน

ตรวจเฝูาระวงัคุณภาพ
อาหารในสถานประกอบการ

โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภยั 19,780,500 สนอ.

6 สร้างหลักประกันเร่ืองน้ าและการ
สุขาภบิาลใหม้ีการจัดการอย่าง
ยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับ
ทกุคน

6.1 เข้าถึงน้ าด่ืมปลอดภยั
ราคาหาซ้ือได้

6.1.1 ร้อยละของประชากรทีใ่ช้บริการน้ า
ด่ืมทีไ่ด้รับ
การจัดการอย่างปลอดภยั

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

3.5 การเสริมสร้างใหค้นไทยมี
สุขภาวะทีดี่

3.5.2 การปอูงกันและควบคุม
ปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุข
ภาวะ

1 มหานครปลอดภยั 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภยั

1.6.1 กรุงเทพมหานคร
มีความปลอดภยั
ต่อการใช้งาน
อาคารสาธารณะ
 ปลอดจาก
อุบติัภยัจากส่ิง
ปลูกสร้าง และ
โครงสร้าง
พืน้ฐานทีม่ั่นคง
ปลอดภยั

1.6.1.5 ส่งเสริม
สุขาภบิาล
ส่ิงแวดล้อม 
อาคารสถานที่
และอาชีวอนา
มัยของ
ผู้ประกอบการ
อาชีพ เพือ่ใหม้ี
สุขอนามัยทีดี่ 
ปลอดโรค 
ปลอดภยั

สถานประกอบการทีม่ีความ
เส่ียงสูงได้มาตรฐานด้านอา
ชีวอนามัย

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏบิติังานด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบการ
กลุ่มเส่ียงในเขตกรุงเทพมหานคร

581,800 (เงินนอกงบประมาณ) สนอ.

6 สร้างหลักประกันเร่ืองน้ าและการ
สุขาภบิาลใหม้ีการจัดการอย่าง
ยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับ
ทกุคน

6.3 ปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยการ
ลดมลพษิ ขจัดการทิง้ขยะ 
และลดการปล่อยสารเคมี
อันตรายและวตัถุอันตราย ลด
สัดส่วนน้ าเสียทีไ่ม่ผ่าน
กระบวนการลงคร่ึงหนึ่ง และ
เพิม่การน ากลับมาใช้ใหม่และ
การใช้ซ้ าทีป่ลอดภยัอย่าง
ยั่งยืนทัว่โลกภายในป ี2574

6.3.3 ร้อยละของการน าน้ าเสียทีผ่่านการ
บ าบดักลับมาใช้ประโยชน์ (กรม
ควบคุมมลพษิขอเพิม่ตัวชี้วดั)

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.5 พฒันาความมั่นคงน้ า 
พลังงาน และเกษตรที่
เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

5.5.2 เพิม่ผลิตภาพของน้ าทัง้
ระบบในการใช้น้ าอย่าง
ประหยัด รู้คุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพิม่จากการใช้
น้ า ใหท้ดัเทยีมกับระดับ
สากล

1 มหานครปลอดภยั 1.1 ปลอดมลพษิ 1.1.1 แหล่งน้ า
สาธารณะทัง้
แม่น้ าสายหลัก
และคูคลองต่าง ๆ
  มีคุณภาพน้ าอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
คุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที ่4

1.1.1.3 บริหารจัดการ
ระบบบ าบดัน้ า
เสียอย่างครบ
วงจรและยั่งยืน

สนับสนุนการน าน้ าและ
ผลผลิตจากการบ าบดัน้ า
เสียกลับมาใช้ประโยชน์

โครงการน าน้ าทีผ่่านการบ าบดักลับมาใช้ประโยชน์ ไม่ใช้งบประมาณ อยู๋ระหวา่งการแจกจ่ายน้ าทีผ่่านการ
บ าบดัใหก้ับหน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้
ประโยชน์ คิดเปน็ร้อยละ 8.38 ของ
ปริมาณน้ าทีบ่ าบดัได้

สนน./สสล./สปภ./สนข.

6 สร้างหลักประกันเร่ืองน้ าและการ
สุขาภบิาลใหม้ีการจัดการอย่าง
ยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับ
ทกุคน

6.3 ปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยการ
ลดมลพษิ ขจัดการทิง้ขยะ 
และลดการปล่อยสารเคมี
อันตรายและวตัถุอันตราย ลด
สัดส่วนน้ าเสียทีไ่ม่ผ่าน
กระบวนการลงคร่ึงหนึ่ง และ
เพิม่การน ากลับมาใช้ใหม่และ
การใช้ซ้ าทีป่ลอดภยัอย่าง
ยั่งยืนทัว่โลกภายในป ี2574

6.3.1 ร้อยละของน้ าเสียทีไ่ด้รับการบ าบดั
ได้อย่างปลอดภยั (กรมควบคุม
มลพษิขอปรับเปล่ียนตัวชี้วดัเปน็
ป ี2573 มีปริมาณน้ าทีร่ะบบบ าบดั
น้ าเสียสามารถบ าบดัได้ร้อยละ 
63.5 ของปริมาณน้ าเสียทีเ่กิดขึ้น)

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.1 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี
เขียว

5.1.3 อนุรักษ์และฟืน้ฟแูม่น้ าล า
คลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติทัว่ประเทศ

1 มหานครปลอดภยั 1.1 ปลอดมลพษิ 1.1.1 แหล่งน้ า
สาธารณะทัง้
แม่น้ าสายหลัก
และคูคลองต่าง ๆ
  มีคุณภาพน้ าอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
คุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที ่4

1.1.1.2 พฒันาและเพิม่
ประสิทธภิาพ
ระบบรวบรวม
และระบบ
บ าบดัน้ าเสียรวม

ก่อสร้างระบบบ าบดัน้ าเสีย
รวมและเพิม่ประสิทธภิาพ
ระบบรวบรวมน้ าเสีย

โครงการบ าบดัน้ าเสียมีนบรีุ 219,000,000 อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง สนน.

6 สร้างหลักประกันเร่ืองน้ าและการ
สุขาภบิาลใหม้ีการจัดการอย่าง
ยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับ
ทกุคน

6.3 ปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยการ
ลดมลพษิ ขจัดการทิง้ขยะ 
และลดการปล่อยสารเคมี
อันตรายและวตัถุอันตราย ลด
สัดส่วนน้ าเสียทีไ่ม่ผ่าน
กระบวนการลงคร่ึงหนึ่ง และ
เพิม่การน ากลับมาใช้ใหม่และ
การใช้ซ้ าทีป่ลอดภยัอย่าง
ยั่งยืนทัว่โลกภายในป ี2574

6.3.1 ร้อยละของน้ าเสียทีไ่ด้รับการบ าบดั
ได้อย่างปลอดภยั (กรมควบคุม
มลพษิขอปรับเปล่ียนตัวชี้วดัเปน็
ป ี2573 มีปริมาณน้ าทีร่ะบบบ าบดั
น้ าเสียสามารถบ าบดัได้ร้อยละ 
63.5 ของปริมาณน้ าเสียทีเ่กิดขึ้น)

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.1 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี
เขียว

5.1.3 อนุรักษ์และฟืน้ฟแูม่น้ าล า
คลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติทัว่ประเทศ

1 มหานครปลอดภยั 1.1 ปลอดมลพษิ 1.1.1 แหล่งน้ า
สาธารณะทัง้
แม่น้ าสายหลัก
และคูคลองต่าง ๆ
  มีคุณภาพน้ าอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
คุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที ่4

1.1.1.2 พฒันาและเพิม่
ประสิทธภิาพ
ระบบรวบรวม
และระบบ
บ าบดัน้ าเสียรวม

ก่อสร้างระบบบ าบดัน้ าเสีย
รวมและเพิม่ประสิทธภิาพ
ระบบรวบรวมน้ าเสีย

โครงการบ าบดัน้ าเสียธนบรีุ 1,197,550,000 อยู่ระหวา่งการจัดท าแบบรูปรายการ
ก่อสร้าง

สนน.

7 สร้างหลักประกันวา่ทกุคนเข้าถึง
พลังงานสมัยใหม่ในราคาทีส่ามารถ
ซ้ือหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน

7.3 เพิม่อัตราการปรับปรุง
ประสิทธภิาพการใช้พลังาน
ของโลกใหเ้พิม่ขึ้น 2 เทา่ 
ภายในป ี2573

7.3.1 ลดความเข้มของการใช้พลังงาน 
(Energy Intensity ; EI) ลดการใช้
พลังงานลง 56,142 ktoe หรือ
ลดลงร้อยละ 30 ภายในป ี2579 
เมื่อเทยีบกับป ี2553

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.5 พฒันาความมั่นคงน้ า 
พลังงาน และเกษตรที่
เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

5.5.4 เพิม่ประสิทธภิาพการใช้
พลังงานโดยลดความ
เข้มข้นของการใช้พลังงาน

2 มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย

2.4 การใช้พลังงานทีม่ี
ประสิทธภิาพและ
พลังงานทางเลือก

2.4.1 การจราจรมี
ความคล่องตัวไม่
แออัด

2.4.1.1 ลดการใช้
พลังงานของ
หน่วยงานใน
กรุงเทพมหานคร

ปรับพฤติกรรมของ
ข้าราชการและลูกจ้างใหใ้ช้
พลังงานอย่างประหยัดและ
มีประสิทธภิาพ

โครงการใหบ้ริการทีดี่ทีสุ่ดในปงีบประมาณ พ.ศ. 
2563 โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟาูภายในศาลา
วา่การกรุงเทพ มหานคร (เสาชิงช้า) ของส านักงาน
ประชาสัมพนัธ์

รณรงค์ใหบ้คุลากรในส านักงานประหยัด
การใช้พลังงานไฟฟาูในหน่วยงาน เช่น 
ปดิไฟ ปดิเคร่ืองปรับอากาศ ปดิ
คอมพวิเตอร์ ในช่วงเวลาพกักลางวนั 
และช่วงเช้าก่อนเร่ิมปฏบิติังานก็เปดิไฟ
เพยีงบางส่วน

สปส.สนป.

7 สร้างหลักประกันวา่ทกุคนเข้าถึง
พลังงานสมัยใหม่ในราคาทีส่ามารถ
ซ้ือหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน

7.3 เพิม่อัตราการปรับปรุง
ประสิทธภิาพการใช้พลังาน
ของโลกใหเ้พิม่ขึ้น 2 เทา่ 
ภายในป ี2573

7.3.1 ลดความเข้มของการใช้พลังงาน 
(Energy Intensity ; EI) ลดการใช้
พลังงานลง 56,142 ktoe หรือ
ลดลงร้อยละ 30 ภายในป ี2579 
เมื่อเทยีบกับป ี2553

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.5 พฒันาความมั่นคงน้ า 
พลังงาน และเกษตรที่
เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

5.5.4 เพิม่ประสิทธภิาพการใช้
พลังงานโดยลดความ
เข้มข้นของการใช้พลังงาน

2 มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย

2.4 การใช้พลังงานทีม่ี
ประสิทธภิาพและ
พลังงานทางเลือก

2.4.1 การจราจรมี
ความคล่องตัวไม่
แออัด

2.4.1.1 ลดการใช้
พลังงานของ
หน่วยงานใน
กรุงเทพมหานคร

ปรับพฤติกรรมของ
ข้าราชการและลูกจ้างใหใ้ช้
พลังงานอย่างประหยัดและ
มีประสิทธภิาพ

โครงการลดการใช้ไฟฟาูภายในศาลาวา่การ
กรุงเทพมหานคร

อยู่ระหวา่งปฏบิติัตามมาตรการลดการใช้
ไฟฟาู ปจัจุบนัลดการใช้ไฟฟาูได้ร้อยละ 
24.39

สปส.สนป.

8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน 
การจ้างงานเต็มที ่และมีผลิตภาพ 
และการมีงานทีเ่หมาะสมส าหรับ
ทกุคน

8.1 ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีต่่อเนื่อง 
ครอบคลุมและยั่งยืน มีการ
จ้างงานเต็มทีแ่ละมีผลิตภาพ
และการมีงานทีส่มควรส าหรับ
ทกุคน

8.1.1 อัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปแีละ
รายได้ทีแ่ทจ้ริงต่อประชากรผู้มีงาน
ท า

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

2.3 สร้างความหลากหลาย
ด้านการทอ่งเทีย่ว

2.3.1 ทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรค์
และวฒันธรรม

6 มหานครแหง่
เศรษฐกิจและการ
เรียนรู้

6.2 เมืองแหง่
นักทอ่งเทีย่วระดับ
โลก

6.2.1 กรุงเทพมหานคร
มีความสามารถ
ในการแข่งขันทาง
ธรุกิจ

6.2.1.4 แหล่งทอ่งเทีย่ว
และทรัพยากร
การทอ่งเทีย่ว
ในพืน้ทีข่อง
กรุงเทพมหานคร
 ได้รับการ
ส่งเสริมพฒันา 
อนุรักษ์ และ
ฟืน้ฟใูหม้ี
ศักยภาพพร้อม
ทีจ่ะรองรับ
นักทอ่งเทีย่วได้
อย่างมีคุณภาพ

ส่งเสริม/พฒันา อนุรักษ์ 
ฟืน้ฟแูหล่งทอ่งเทีย่วหรือ
ย่านประวติัศาสตร์เก่าให้
เปน็แหล่งทอ่งเทีย่วที่
น่าสนใจ

กิจกรรมการอนุรักษ์ ฟืน้ฟแูละพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว
ใหไ้ด้มาตรฐานของส านักวฒันธรรม กีฬา และการ
ทอ่งเทีย่ว

ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหวา่งด าเนินการในการคัดสรร
แหล่งทอ่งเทีย่ว เพือ่ด าเนินการอนุรักษ์ 
ฟืน้ฟ ูและพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วใหไ้ด้
มาตรฐานของส านักวฒันธรรม กีฬา 
และการทอ่งเทีย่ว

สวท.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน 
การจ้างงานเต็มที ่และมีผลิตภาพ 
และการมีงานทีเ่หมาะสมส าหรับ
ทกุคน

8.1 ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีต่่อเนื่อง 
ครอบคลุมและยั่งยืน มีการ
จ้างงานเต็มทีแ่ละมีผลิตภาพ
และการมีงานทีส่มควรส าหรับ
ทกุคน

8.1.1 อัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปแีละ
รายได้ทีแ่ทจ้ริงต่อประชากรผู้มีงาน
ท า

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

2.3 สร้างความหลากหลาย
ด้านการทอ่งเทีย่ว

2.3.1 ทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรค์
และวฒันธรรม

6 มหานครแหง่
เศรษฐกิจและการ
เรียนรู้

6.3 เมืองแหง่การจัด
ประชุม นิทรรศการ
 และการจัดงาน
นานาชาติ

6.3.1 กรุงเทพมหานคร
เปน็เมืองทีน่่า
ทอ่งเทีย่วระดับโลก

6.3.1.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
กรุงเทพมหานคร
เปน็ศูนย์กลาง 
การจัดประชุม
นิทรรศการ 
การแสดงสินค้า
และการ
ทอ่งเทีย่วเพือ่
สร้างแรง
บนัดาลใจหรือ
การใหร้างวลั
แก่พนักงาน 
(MICE)

สนับสนุนหน่วยงานจัด
ประชุมและนิทรรศการที่
กรุงเทพมหานครหรือ
หน่วยงานในพืน้ที่
ด าเนินการร้องขอ

โครงการสนับสนุนการจัดประชุมนิทรรศการ และ
การทอ่งเทีย่วเพือ่เปน็รางวลั (MICE) ของ
กรุงเทพมหานคร

8,281,800 ด าเนินการสนับสนุนการจัดประชุม
นิทรรศการและการทอ่งเทีย่วเพือ่เปน็
รางวลั (MICE) ของกรุงเทพมหานคร
เรียบร้อยแล้ว 2 งาน คือ 1) ASEAN 
Tourism Forum 2020  ณ ประเทศ
บรูไนดารุสซาราม 2) UFI Global 
Congress

สวท.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

4 มหานครกระชับ 4.1 กรุงเทพมหานคร
เติบโตอย่างเปน็
ระเบยีบตามผัง
เมืองรวม

4.1.1 คนกรุงเทพฯ ทีม่ี
ความแตกต่าง
หลากหลายทาง
วฒันธรรม
สามารถ อยู่
ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข

4.1.1.1 ส่งเสริมการ
ขยายตัวในการ
ใช้ประโยชน์
ทีดิ่นเต็ม
ประสิทธภิาพ
ตามผังเมือง
รวมและเพิม่
ความหนาแน่น
ประชากรในเขต
เมืองชั้นในและ
เขตเมืองชั้นกลาง

จัดท าผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครฉบบัใหม่
ใหแ้ล้วเสร็จ

โครงการศึกษาและวางแผนพฒันาพืน้ทีท่ีม่ีศักยภาพ
รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)

24,300,000 ลงนามในสัญญาจ้าง บริษัท โชติจินดา 
คอนซัลแตนท ์จ ากัด เมื่อวนัที ่22 
พฤศจิกยน 2562 ด าเนินการทัง้ส้ิน 10 
เดือน ครบก าหนดสัญญา 22 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้รับจ้าง
ด าเนินการตามสัญญาจ้าง โดยกลุ่มที่
ปรึกษาฯส่งเล่มรายงานการศึกษาขั้นต้น 
(Inception Report)ในวนัที ่20 ธนัวาคม
 2562

สวพ.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

4 มหานครกระชับ 4.1 กรุงเทพมหานคร
เติบโตอย่างเปน็
ระเบยีบตามผัง
เมืองรวม

4.1.1 คนกรุงเทพฯ ทีม่ี
ความแตกต่าง
หลากหลายทาง
วฒันธรรม
สามารถ อยู่
ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข

4.1.1.1 ส่งเสริมการ
ขยายตัวในการ
ใช้ประโยชน์
ทีดิ่นเต็ม
ประสิทธภิาพ
ตามผังเมือง
รวมและเพิม่
ความหนาแน่น
ประชากรในเขต
เมืองชั้นในและ
เขตเมืองชั้นกลาง

ส ารวจ จัดเก็บรวบรวมและ
บรูณาการการใช้ฐานข้อมูล
เพือ่การบริหารจัดการเมือง

โครงการส ารวจจัดเก็บข้อมูลทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างใน
กรุงเทพมหานคร

563,800,000 อยู่ระหวา่งคณะกรรมการก าหนด TOR 
ปรับแก้รายละเอียดขอบเขตของงานและ
ราคากลาง

สวพ.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

กลุ่มโครงการปรับปรุงถนน ทางเทา้ สะพาน อุโมงค์ 
และทอ่ระบายน้ าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จ านวน 34
 โครงการ

1,204,722,992 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

โครงการปรับปรุงและเสริมก าลังสะพานข้ามคลอง 
ในพืน้ทีรั่บผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบรูณะถนน 3
 ส่วนก่อสร้างและบรูณะ 1

43,230,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

โครงการปรับปรุงผิวจราจรและทางเทา้ซอยลาดพร้าว
 71 ช่วงจากถนนลาดพร้าวถึงถนนสังคมสงเคราะห ์
พืน้ทีเ่ขตวงัทองหลาง

11,630,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

โครงการปรับปรุงผิวจราจร และทางเทา้ถนนลาดปลา
เค้า ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนประเสริฐมนูกิจ 
พืน้ทีเ่ขตบางเขนและเขตลาดพร้าว

29,420,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

ปรับปรุงทางเทา้ถนนสารสิน ช่วงจากถนนราชด าริ 
ถึงถนนวทิยุ พืน้ทีเ่ขตปทมุวนั

4,984,000 สนย.
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9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญกรุง ช่วงจากถนนสาทร
ใต้ ถึง ถนนพระรามที ่3 พืน้ทีเ่ขตสาทรและเขตบาง
คอแหลม

21,936,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

งานปรับปรุงถนนทบัยาว ช่วงจากคลองล าพะองถึง
คลองเจ๊ก พืน้ทีเ่ขตลาดกระบงั

27,929,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

โครงการปรับปรุงถนนหลวงเพง่ ช่วงจากคลองพระยา
เพชรถึงคลองกาหลง (สุดเขตกรุงเทพมหานคร) พืน้ที่
เขตลาดกระบงั

26,439,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

งานปรับปรุงคันหนิและทางเทา้ถนนอ่อนนุช ช่วงจาก
คลองบางนางจีน ถึงถนนศรีนครินทร์ พืน้ทีเ่ขตสวน
หลวงและเขตประเวศ

32,182,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

โครงการปรับปรุงถนนทววีฒันา-กาญจนภเิษก ช่วง
จากถนนพทุธฒณฑลสาย 3 ถึงซอยทววีฒันา - กาญ
จนภเิษก 30 พืน้ทีเ่ขตทววีฒันา

24,610,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

งานปรับปรุงถนนถนนพทุธมณฑลสาย 2 บริเวณ
ด้านขวาทางจากถนนเพชรเกษม (กม.2+300) พืน้ที่
เขตบางแค

2,970,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

งานปรับปรุงถนนเทอดไท ช่วงจากแยกพฒันาการถึง
สะพานข้ามคลองสาธารณะประโยชน์ พืน้ทีเ่ขตบางแค

2,948,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

ปรับปรุงทางเทา้เจริญนคร ช่วงจากแยกบคุคโล ถึง
สะพานข้ามคลองดาวคะนอง พืน้ทีเ่ขตธนบรีุ

6,900,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

ปรับปรุงคันหนิลัทางเทา้ถนนรัชดาภเิษก ช่วงจาก
สถานีบริการน้ ามันเชลล์ ถึงสะพานข้ามคลองน้ าแก้ว 
พืน้ทีเ่ขตจตุจักร

29,346,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

ปรับปรุงคันหนิและทางเทา้ถนนกรุงเทพ-นนทบรีุ 
ช่วงจากแยกเตาปนู ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พืน้ที่
เขตบางซ่ือ

29,966,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

ปรับปรุงผิวจราจรถนนราชินี ช่วงจากถนนกัลยาณ
ไมตรี ถึงถนนหลักเมือง พืน้ทีเ่ขตพระนคร

7,500,000 สนย.
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9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

ปรับปรุงภมูิทศัน์ริมคลองมหานาคช่วงจากสะพาน
นริศด ารัส ถึงสะพานเจริญราษฎร์ พืน้ทีเ่ขตปอูม
ปราบศัตรูพา่ย

9,970,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

งานปรับปรุงถนนจตุโชติ ช่วงที ่1 จากถนนสุขาภบิาล
 5 ถึงซอยจตุโชติ 1 และช่วงที ่2 ก่อสร้างถนน
เชื่อมต่อถนนจตุโชติกับจุดกลับรถใต้ทางพเิศษฉลอง
รัช พืน้ทีเ่ขตสายไหม

16,515,012 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

โครงการปรับปรุงถนนบางเชือกหนัง ช่วงจากถนน
พทุธมณฑลสาย 1 ถึงถนนตัดใหม่พืน้ทีเ่ขตตล่ิงชัน

36,762,100 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

งานปรับปรุงคันหนิและทางเทา้ถนนบางแค จากถนน
เพชรเกษมถึงถนนกัลปพฤกษ์ พืน้ทีเ่ขตบางแค

5,892,680 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

โครงการปรับปรุงทางเทา้ถนนประชาอุทศิ ช่วงจาก
ถนนสุขสวสัด์ิถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พืน้ทีเ่ขต
ราษฎร์บรูณะและเขตทุง่ครุ

34,500,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

ปรับปรุงถนนสมานมิตรพฒันา ช่วงจากคลองศาลเจ้า
 ถึงจุดทีป่รับปรุงแล้ว พืน้ทีเ่ขตบางขุนเทยีน

18,100,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

6 ด้านการปรับสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

6.1 ภาครัฐทีย่ึดประชาชน
เปน็ศูนย์กลาง ตอบสนอง
ความต้องการ และ
ใหบ้ริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส

6.1.1 การใหบ้ริการสาธารณะ
ของภาครัฐได้
มาตรฐานสากลและเปน็
ระดับแนวหน้าของภมูิภาค

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ถนนพหลโยธนิ ช่วงจากหา้
แยกลาดพร้าวถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภมูิ พืน้ทีเ่ขต
จตุจักรและเขตพญาไท

38,242,200 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

6 ด้านการปรับสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

6.1 ภาครัฐทีย่ึดประชาชน
เปน็ศูนย์กลาง ตอบสนอง
ความต้องการ และ
ใหบ้ริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส

6.1.1 การใหบ้ริการสาธารณะ
ของภาครัฐได้
มาตรฐานสากลและเปน็
ระดับแนวหน้าของภมูิภาค

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

งานปรับปรุงทางเดิน - วิง่ ภายในสวนจตุจักร สวน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ และสวนวชิรเบญจทศั พืน้ที่
เขตจตุจักร

40,940,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

โครงการจ้างงานทีป่รึกษาขุดค้นทางโบราณคดี  
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระ
ลาน และถนนมหาราช

10,000,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน 8,000,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

6 ด้านการปรับสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

6.1 ภาครัฐทีย่ึดประชาชน
เปน็ศูนย์กลาง ตอบสนอง
ความต้องการ และ
ใหบ้ริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส

6.1.1 การใหบ้ริการสาธารณะ
ของภาครัฐได้
มาตรฐานสากลและเปน็
ระดับแนวหน้าของภมูิภาค

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช 8,000,000 สนย.
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ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

โครงการปรับปรุงสะพานพระราม 8 33,213,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองพระโขนง 34,698,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

6 ด้านการปรับสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

6.1 ภาครัฐทีย่ึดประชาชน
เปน็ศูนย์กลาง ตอบสนอง
ความต้องการ และ
ใหบ้ริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส

6.1.1 การใหบ้ริการสาธารณะ
ของภาครัฐได้
มาตรฐานสากลและเปน็
ระดับแนวหน้าของภมูิภาค

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

งานปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์ - 
ถนนพฒันาการ พืน้ทีเ่ขตสวนหลวง

482,590,200 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

6 ด้านการปรับสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

6.1 ภาครัฐทีย่ึดประชาชน
เปน็ศูนย์กลาง ตอบสนอง
ความต้องการ และ
ใหบ้ริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส

6.1.1 การใหบ้ริการสาธารณะ
ของภาครัฐได้
มาตรฐานสากลและเปน็
ระดับแนวหน้าของภมูิภาค

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

งานปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกบางพลัด พืน้ทีเ่ขต
บางพลัด

33,411,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

6 ด้านการปรับสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

6.1 ภาครัฐทีย่ึดประชาชน
เปน็ศูนย์กลาง ตอบสนอง
ความต้องการ และ
ใหบ้ริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส

6.1.1 การใหบ้ริการสาธารณะ
ของภาครัฐได้
มาตรฐานสากลและเปน็
ระดับแนวหน้าของภมูิภาค

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณวงัหลัง เขตบางกอก
น้อย

68,533,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

โครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติ 431,000,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

งานปรับปรุงจุดกลับรถถนนราษฎร์อุทศิ บริเวณ
โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน จ านวน 1 แหง่ พืน้ทีเ่ขต
มีนบรีุ

12,489,000 สนย.

9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยืน
 และส่งเสริมนวตักรรม

9.1 อุตสาหกรรมสีเขียว 9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองทีอ่าศัย
อยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจาก
ถนนทีส่ามารถใช้งานได้ทกุฤดู

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อม
ไทย เชื่อมโลก

2.4.1 เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ

1 มหานครปลอดภยั 1.5 ปลอดอุบติัภยัจาก
ส่ิงก่อสร้าง

1.5.1 กรุงเทพมหานคร
สามารถลดความ
เส่ียงและฟืน้คืน
จากภยัพบิติั

1.5.1.2 ลดจ านวน
อุบติัภยัอันเกิด
จากส่ิงก่อสร้าง
ประเภท
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนน/ทางเทา้/คัน
หนิ/สะพาน/อุโมงค์/ทอ่
ระบายน้ าใหอ้ยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

โครงการปรับปรุงซอยโยธนิพฒันา 3 พืน้ทีเ่ขตบงึกุ่ม
และเขตบางกะปิ

95,878,000 สนย.

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.1 สร้างหลักประกันวา่ทกุคนจะ
เข้าถึงทีอ่ยู่อาศัยและการ
บริการพืน้ฐานทีพ่อเพยีงให้
ปลอดภยั และในราคาที่
สามารถจ่ายได้ และยกระดับ
ชุมชนแออัด ภายในป ี2573

11.1.1 สัดส่วนของประชากรในเขตเมืองที่
อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ทีอ่ยู่อาศัย
นอกระบบ หรือทีท่ีไ่ม่เหมาะสม

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.1 การลดความเหล่ือมล้ า 
สร้างความเปน็ธรรมใน
ทกุมิติ

4.1.6 ลงทนุทางสังคมแบบมุ่ง
เปาูเพือ่ช่วยเหลือกลุ่มคน
ยากจนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง

3 มหานครส าหรับ
ทกุคน

3.1 การจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
สวสัดิการและการ
สงเคราะหแ์ละการ
ดูแลสุขภาพใหก้ับ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
และผู้ด้อยโอกาส

3.1.2 ผู้สูงอายุและคน
พกิารสามารถใช้
ชีวติได้สะดวก

3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
 และ
ผู้ด้อยโอกาส
สามารถ
ด ารงชีวติได้
อย่างมีศักด์ิศรี

จัดสวสัดิการด้านทีอ่ยู่อาศัย
ใหแ้ก่ผู้ด้อยโอกาสที่
ต้องการความช่วยเหลือ

โครงการศึกษาสภาพปญัหาสถานการณ์ และความ
ต้องการทีอ่ยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
เพือ่จัดท าแผนพฒันาทีอ่ยู่อาศัยส าหรับประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร

7,000,000 ด าเนินการศึกษา วจิัย รวบรวมข้อมูล 
ปญัหา สถานการณ์และความต้องการที่
อยู่อาศัยของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครเพือ่จัดท าแผนพฒันาที่
อยู่อาศัยส าหรับประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร และเพือ่ใช้เปน็กรอบ
แนวทางในการพฒันาทีอ่ยู่อาศัยระยะ
ยาว ขณะนี้อยู่ระหวา่งขั้นตอนการจัด
ประชุมคณะกรรมการ TOR

สพส.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.3 ยกระดับการพฒันาเมือง และ
ขีดความสามารถใหค้รอบคลุม
 และยั่งยืน เพือ่การวางแผน 
และการบริหารจัดการการต้ัง
ถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วน
ร่วม บรูณาการและยั่งยืนใน
ทกุประเทศ ภายใน ป ี2573

11.3.2 ร้องละของเมืองทีม่ีโครงสร้างจาก
การมีส่วนร่วมโดยตรงของภาค
ประชาสังคมในการวางแผน และ
การจัดการซ่ึงด าเนินการ เปน็
ประจ าและเปน็ประชาธปิไตย

1 ด้านความมั่นคง 1.1 การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

1.1.1 การพฒันาและเสริมสร้าง
คนในทกุภาคส่วนใหม้ี
ความเข้มแข็ง มีความ
พร้อมตระหนักในเร่ือง
ความมั่นคง และมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหา

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.1 กรุงเทพมหานคร
มีระดับเสียง 
ค่าเฉล่ีย 24 
ชั่วโมง (Leq) อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน

1.2.1.1 เสริมสร้าง
ความปลอดภยั
เพือ่ลดความ
ล่อแหลมของ
สภาพแวดล้อม
ต่อการเกิด
อาชญากรรม

1. ส ารวจและประเมินพืน้ที่
เส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม

โครงการบรูณาการการด าเนินงานปอูงกันการก่อ
อาชญากรรม

ไม่ใช้งบประมาณ 1.ส านักเทศกิจและส านักงานเขตได้
ส ารวจพืน้ทีเ่ส่ียง และพืน้ทีอ่ันตรายทีท่ า
ใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัต่อชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน ซ่ึงเปน็พืน้ที่
เปาูหมายทีจ่ะด าเนินการลดเง่ือนไข 
(ปจัจัย) ความล่อแหลมต่อการเกิด
อาชญากรรม ในปงีบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยผลการส ารวจพบวา่พืน้ทีเ่ส่ียง
 มีจ านวนทัง้ส้ิน  614 จุด/พืน้ที ่ 
2. ปรับปรุง/เพิม่เติมสภาพแวดล้อมเพือ่
เพิม่ความปลอดภยั และลดปจัจัยเส่ียง
อย่างเหมาะสมตามสภาพของพืน้ที ่อาท ิ
 การติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV)  ติดต้ัง
ไฟฟาูส่องสวา่งใหค้รอบคลุมทัว่พืน้ที่
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในบริเวณ
สถานทีสุ่่มเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม 
หรือเหตุการณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ เพือ่ช่วย
ในการเฝูาระวงั  ปอูงกัน และปอูงปราม 
ตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ เพือ่ใหเ้กิด
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของ
ประชาชน

สนท./สนข.

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.3 ยกระดับการพฒันาเมืองและ
ขีดความสามารถใหค้รอบคลุม
และยั่งยืน เพือ่การวางแผน
และการบริหารจัดการการต้ัง
ถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วน
ร่วมและบรูณาการและยั่งยืน
ในทกุประเทส ภายในป ี2573

11.3.2 ร้อยละของเมืองทีม่ีโครงสร้างจาก
การมีส่วนร่วมโดยตรงของภาค
ประชาสังคมในการวางแผนและ
การจัดการซ่ึงด าเนินการเปน็
ประจ า และเปน็ประชาธปิไตย

6 ด้านการปรับสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ 
ส่งเสริมใหป้ระชาชนและ
ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาประเทศ

6.3.2 ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาประเทศ

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.1 กรุงเทพมหานคร
มีระดับเสียง 
ค่าเฉล่ีย 24 
ชั่วโมง (Leq) อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน

1.2.1.1 เสริมสร้าง
ความปลอดภยั
เพือ่ลดความ
ล่อแหลมของ
สภาพแวดล้อม
ต่อการเกิด
อาชญากรรม

สนับสนุนงานด้านความ
ปลอดภยั

กิจกรรมการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน 
เพือ่สร้างเครือข่ายข่าวของกรุงเทพมหานคร

-  - อยู่ระหวา่งด าเนินการตามแผนงาน สปท.สนป.

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.3 ยกระดับการพฒันาเมืองและ
ขีดความสามารถใหค้รอบคลุม
และยั่งยืน เพือ่การวางแผน
และการบริหารจัดการการต้ัง
ถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วน
ร่วมและบรูณาการและยั่งยืน
ในทกุประเทส ภายในป ี2573

11.3.2 ร้อยละของเมืองทีม่ีโครงสร้างจาก
การมีส่วนร่วมโดยตรงของภาค
ประชาสังคมในการวางแผนและ
การจัดการซ่ึงด าเนินการเปน็
ประจ า และเปน็ประชาธปิไตย

6 ด้านการปรับสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ 
ส่งเสริมใหป้ระชาชนและ
ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาประเทศ

6.3.3 ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจและสนับสนุน
บทบาทชุมชนทอ้งถิ่นให้
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นเปน็หน่วยงานทีม่ี
สมรรถนะสูง ต้ังอยู่บน
หลักธรรมาภบิาล

5  มหานคร
ประชาธปิไตย

5.3 กระจายอ านาจสู่
ประชาชน

5.3.1 ประชาชน
กรุงเทพฯ มีส่วน
ร่วมในการเสนอ
นโยบายและ
ตรวจสอบการ
ท างานของ
กรุงเทพมหานคร 
โดยการใช้ระบบ
งบประมาณแบบ
มีส่วนร่วม

5.3.1.2 เพิม่อ านาจ
หน้าทีข่อง
กรุงเทพมหานคร
ในการท า
กิจการสาธารณะ

เพิม่ขีดความสามารถในการ
ด าเนินการตามภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนตาม
กฎหมาย
กระจายอ านาจฯ

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินการตามภารกิจ
ทีไ่ด้รับการถ่ายโอนตามแผนใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

58,600.- อยู่ระหวา่งขั้นตอนการเตรียมการศึกษา
ข้อมูลโครงการ

สปท.สนป.

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.3 ยกระดับการพฒันารเมือง
และขีดความสามารถให้
ครอบคลุมและยั่งยืนเพือ่การ
วางแผนและการบริหาร
จัดการการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์อย่างมีส่วนร่วมบรูณา
การและยั่งยืนในทกุประเทศ
ภายในป ี2573

11.3.2 ร้อยละของเมืองทีม่ีโครงสร้างจาก
การมีส่วนร่วมโดยตรงจากภาค
ประชาสังคมในการวางแผนและ
การจัดการซ่ึงด าเนินการเปน็
ประจ าและเปน็ประชาธปิไตย

6 ด้านการปรับสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

6.7 กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทต่าง ๆ และมีเทา่ที่
จ าเปน็

6.7.1 ภาครัฐจัดใหม้ีกฎหมายที่
สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ ที่
เปล่ียนแปลง

5  มหานคร
ประชาธปิไตย

5.1 พลเมืองกรุงเทพฯ 
ขับเคล่ือนวสัิยทศัน์

5.1.1 กรุงเทพมหานคร
มีองค์การบริหาร
จัดการระบบ
สาธารณูปโภค
มหานคร

5.1.1.1 ปรับปรุง
ระเบยีบ
กฎหมายให้
รองรับการ
พฒันาเมือง
มหานคร

เร่งรัด ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ข้อบญัญัติหรือ
ระเบยีบทีไ่ม่เอื้อต่อการ
พฒันา/การบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคมหานคร

โครงการศึกษาวเิคราะหก์ฎหมาย ข้อบญัญัติ หรือ
ระเบยีบทีเ่กี่ยวข้องกับการพฒันา/การบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคมหานคร

อยู่ระหวา่งจัดท าเอกสารและเชิญประชุม
 คร้ังแรกเดือนมกราคม 2563

สกค.สนป.

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.7 จัดใหม้ีการเข้าถึงพืน้ที่
สาธารณะสีเขียวทีป่ลอดภยั 
ครอบคลุมทัว่หน้า โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มี
ความ บกพร่องทางร่างกาย
ภายในป ี2573

11.7.1 ส่วนแบง่เฉล่ียของพืน้ทีเ่มืองทีถู่ก
สร้างขึ้นใหเ้ปน็สถานทีท่ีใ่ช้ 
ประโยชน์สาธารณะส าหรับทกุคน 
จ าแนกตามอายุ เพศ และ บคุคล
ทีม่ีความบกพร่องทางร่างกาย

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.4 พฒันาพืน้ทีเ่มือง ชนบท 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเปน็เมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

5.4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟืน้ฟู
 และพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
มรดกทางสถาปตัยกรรม
และศิลปวฒันธรรม อัต
ลักษณ์ และวถิีชีวติพืน้ถิ่น
บนฐานธรรมชาติ และ
ฐานวฒันธรรมอย่างยั่งยืน

4 มหานครกระชับ 4.1 กรุงเทพมหานคร
เติบโตอย่างเปน็
ระเบยีบตามผัง
เมืองรวม

4.1.1 คนกรุงเทพฯ ทีม่ี
ความแตกต่าง
หลากหลายทาง
วฒันธรรม
สามารถ อยู่
ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข

4.1.1.1 ส่งเสริมการ
ขยายตัวในการ
ใช้ประโยชน์
ทีดิ่นเต็ม
ประสิทธภิาพ
ตามผังเมือง
รวมและเพิม่
ความหนาแน่น
ประชากรในเขต
เมืองชั้นในและ
เขตเมืองชั้นกลาง

จัดท าแผนพฒันาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานทัง้
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการทีส่อดคล้อง
กับ ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร

โครงการจ้างทีป่รึกษาโครงการเพิม่ประสิทธภิาพการ
ปฏบิติังานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกที่
เหมาะสมกรณีมาตรการควบคุมเขตพืน้ทีซ้่อนทบั 
(Overlay Zoning)

15,500,000 จ้างทีป่รึกษาจัดท ารายงานการศึกษา
วเิคราะหแ์นวทางและวธิกีารในการน า
มาตรการการควบคุมเขตพืน้ทีซ้่อนทบั 
ลงนามสัญญาในวนัที ่29 พฤศจิกายน 
2562 อยู่ระหวา่งทีป่รึกษาด าเนินการ
ตามสัญญาจ้าง

สวพ.

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.7 จัดใหม้ีการเข้าถึงพืน้ที่
สาธารณะสีเขียวทีป่ลอดภยั 
ครอบคลุมทัว่หน้า โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มี
ความ บกพร่องทางร่างกาย
ภายในป ี2573

11.7.1 ส่วนแบง่เฉล่ียของพืน้ทีเ่มืองทีถู่ก
สร้างขึ้นใหเ้ปน็สถานทีท่ีใ่ช้ 
ประโยชน์สาธารณะส าหรับทกุคน 
จ าแนกตามอายุ เพศ และ บคุคล
ทีม่ีความบกพร่องทางร่างกาย

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.4 พฒันาพืน้ทีเ่มือง ชนบท 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเปน็เมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

5.4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟืน้ฟู
 และพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
มรดกทางสถาปตัยกรรม
และศิลปวฒันธรรม อัต
ลักษณ์ และวถิีชีวติพืน้ถิ่น
บนฐานธรรมชาติ และ
ฐานวฒันธรรมอย่างยั่งยืน

6 มหานครแหง่
เศรษฐกิจและการ
เรียนรู้

6.2 เมืองแหง่
นักทอ่งเทีย่วระดับ
โลก

6.2.1 กรุงเทพมหานคร
มีความสามารถ
ในการแข่งขันทาง
ธรุกิจ

6.2.1.4 แหล่งทอ่งเทีย่ว
และทรัพยากร
การทอ่งเทีย่ว
ในพืน้ทีข่อง
กรุงเทพมหานคร
 ได้รับการ
ส่งเสริมพฒันา 
อนุรักษ์ และ
ฟืน้ฟใูหม้ี
ศักยภาพพร้อม
ทีจ่ะรองรับ
นักทอ่งเทีย่วได้
อย่างมีคุณภาพ

ส่งเสริม/พฒันา อนุรักษ์ 
ฟืน้ฟ ูและสนับสนุนนทรัพ
ยากรการทอ่งเทีย่ว
กรุงเทพมหานครใหไ้ด้
มาตรฐาน

โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ทางสัญจรบนโครงสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพาน
พระปกเกล้า

70,869,000 อยู่ระหวา่งด าเนินการก่อสร้าง ดังนี้
1.ด าเนินการงานกระถางคอนกรีตเสริม
เหล็ก
2.ด าเนินการติดต้ังผนัง GRC
3.ด าเนินการงานระบบน้ าและสุขาภบิาล
4.ด าเนินการพืน้ทีก่รวดล้าง
5.ด าเนินการราวจับสแตนเลสและตา
ข่ายลวดสลิง
6.ด าเนินการงานไฟฟาูแสงสวา่งและไฟ
ฉุกเฉิน
7. ติดต้ังผนังกระจกนิรภยัลิฟต์
ลงพืน้ทีต่รวจรับงานงวดที ่8 เมื่อวนัที ่12
 มีนาคม 2563

สวพ.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.7 จัดใหม้ีการเข้าถึงพืน้ที่
สาธารณะสีเขียวทีป่ลอดภยั 
ครอบคลุมทัว่หน้า โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มี
ความ บกพร่องทางร่างกาย
ภายในป ี2573

11.7.1 ส่วนแบง่เฉล่ียของพืน้ทีเ่มืองทีถู่ก
สร้างขึ้นใหเ้ปน็สถานทีท่ีใ่ช้ 
ประโยชน์สาธารณะส าหรับทกุคน 
จ าแนกตามอายุ เพศ และ บคุคล
ทีม่ีความบกพร่องทางร่างกาย

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.4 พฒันาพืน้ทีเ่มือง ชนบท 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเปน็เมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

5.4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟืน้ฟู
 และพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
มรดกทางสถาปตัยกรรม
และศิลปวฒันธรรม อัต
ลักษณ์ และวถิีชีวติพืน้ถิ่น
บนฐานธรรมชาติ และ
ฐานวฒันธรรมอย่างยั่งยืน

4 มหานครกระชับ 4.1 กรุงเทพมหานคร
เติบโตอย่างเปน็
ระเบยีบตามผัง
เมืองรวม

4.1.2 กรุงเทพมหานคร
ชั้นในและชั้นกลาง
 มีการใช้
ประโยชน์ทีดิ่น
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
สอดคล้องกับ
ระบบ
สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

4.1.2.1 ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ทีดิ่น
ในศูนย์ชุมชน
ย่อยของเขต
เมืองชั้นนอก

จัดท าแผนแม่บทการพฒันา
ศูนย์ชุมชนย่อยและ
ด าเนินการพฒันาในพืน้ที่
น าร่อง

โครงการพฒันาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบรีุและพืน้ที่
ต่อเนื่อง

21,900,000 จ้างทีป่รึกษาจัดท าผังแม่บทการพฒันา
และผังพฒันาพืน้ทีเ่ฉพาะศูนย์ชุมชนชาน
เมืองมีนบรีุและพืน้ทีต่่อเนื่อง ลงนาม
สัญญาเมื่อวนัที ่28 พฤศจิกายน 2562 
และอยู่ระหวา่งทีป่รึกษาด าเนินการตาม
สัญญา

สวพ.

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.7 จัดใหม้ีการเข้าถึงพืน้ที่
สาธารณะสีเขียวทีป่ลอดภยั 
ครอบคลุมทัว่หน้า โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มี
ความ บกพร่องทางร่างกาย
ภายในป ี2573

11.7.1 ส่วนแบง่เฉล่ียของพืน้ทีเ่มืองทีถู่ก
สร้างขึ้นใหเ้ปน็สถานทีท่ีใ่ช้ 
ประโยชน์สาธารณะส าหรับทกุคน 
จ าแนกตามอายุ เพศ และ บคุคล
ทีม่ีความบกพร่องทางร่างกาย

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.4 พฒันาพืน้ทีเ่มือง ชนบท 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเปน็เมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

5.4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟืน้ฟู
 และพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
มรดกทางสถาปตัยกรรม
และศิลปวฒันธรรม อัต
ลักษณ์ และวถิีชีวติพืน้ถิ่น
บนฐานธรรมชาติ และ
ฐานวฒันธรรมอย่างยั่งยืน

4 มหานครกระชับ 4.1 กรุงเทพมหานคร
เติบโตอย่างเปน็
ระเบยีบตามผัง
เมืองรวม

4.1.1 คนกรุงเทพฯ ทีม่ี
ความแตกต่าง
หลากหลายทาง
วฒันธรรม
สามารถ อยู่
ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข

4.1.1.1 ส่งเสริมการ
ขยายตัวในการ
ใช้ประโยชน์
ทีดิ่นเต็ม
ประสิทธภิาพ
ตามผังเมือง
รวมและเพิม่
ความหนาแน่น
ประชากรในเขต
เมืองชั้นในและ
เขตเมืองชั้นกลาง

การพฒันาพืน้ทีป่ดิล้อมใน
เขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง

โครงการพฒันาเมืองเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการใช้
ประโยชน์ทีดิ่นของกรุงเทพมหานคร

300,000 การศึกษาและวเิคราะหแ์ผนแม่บทและ
พืน้ทีเ่ปาูหมายการจัดรูปทีดิ่นเพือ่พฒันา
พืน้ทีข่องกรุงเทพมหานคร ศึกษาข้อมูล
พืน้ที ่และข้อมูลพืน้ฐานของโครงการ

สวพ.

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.7 จัดใหม้ีการเข้าถึงพืน้ที่
สาธารณะสีเขียวทีป่ลอดภยั 
ครอบคลุมทัว่หน้า โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มี
ความ บกพร่องทางร่างกาย
ภายในป ี2573

11.7.1 ส่วนแบง่เฉล่ียของพืน้ทีเ่มืองทีถู่ก
สร้างขึ้นใหเ้ปน็สถานทีท่ีใ่ช้ 
ประโยชน์สาธารณะส าหรับทกุคน 
จ าแนกตามอายุ เพศ และ บคุคล
ทีม่ีความบกพร่องทางร่างกาย

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.4 พฒันาพืน้ทีเ่มือง ชนบท 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเปน็เมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

5.4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟืน้ฟู
 และพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
มรดกทางสถาปตัยกรรม
และศิลปวฒันธรรม อัต
ลักษณ์ และวถิีชีวติพืน้ถิ่น
บนฐานธรรมชาติ และ
ฐานวฒันธรรมอย่างยั่งยืน

4 มหานครกระชับ 4.1 กรุงเทพมหานคร
เติบโตอย่างเปน็
ระเบยีบตามผัง
เมืองรวม

4.1.2 กรุงเทพมหานคร
ชั้นในและชั้นกลาง
 มีการใช้
ประโยชน์ทีดิ่น
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
สอดคล้องกับ
ระบบ
สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

4.1.2.1 ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ทีดิ่น
ในศูนย์ชุมชน
ย่อยของเขต
เมืองชั้นนอก

ติดตามตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีดิ่น

โครงการส ารวจ ติดตาม ตรวจสอบการละเมิดผัง
เมืองรวมกรุงเทพมหานครบริเวณทีดิ่นประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

 -  ออกตรวจสอบพืน้ทีเ่ปาูหมาย พืน้ทีเ่ขต
บางแค และบนัทกึข้อมูล ชื่อสถานที ่
รูปภาพอาคารหรือสถานที่

สวพ.

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.6 ลดผลกระทบทางลบต่อ
ส่ิงแวดล้อมต่อหวัประชากรใน
เขตเมือง รวมถึงการใหค้วาม
สนใจเปน็พเิศษต่อคุณภาพ
อากาศ และการจัดการของ
เสียของเทศบาล และการ
จัดการของเสียอื่นๆ ภายในป ี
2573

11.6.2 ระดับค่าเฉล่ียทัง้ปขีองฝุุนละออง
ขนาดเล็ก (เช่น PM2.5 และ 
PM10) ในเขตเมือง (ถ่วงน้าหนัก
กับประชากร)

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.4 พฒันาพืน้ทีเ่มือง ชนบท 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเปน็เมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

5.4.3 จัดการมลพษิทีม่ี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสารเคมีในภาค
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ควบคุมมลพษิอากาศทีเ่กิด
จากยานพาหนะ

โครงการถนนอากาศสะอาด 2,994,400 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนแต่งต้ังคณะกรรม
ประกวดถนนอากาศสะอาดจะขยายผล
การด าเนินโครงการถนนอากาศสะอาด
จากปทีีผ่่านมา โดยส านักงานเขตต้อง
ด าเนินกิจกรรมถนนอากาศสะอาด 
อย่างน้อยเขตละ 6 กิจกรรม และจะ
ประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบ 
อย่างน้อย 6 ถนน (กลุ่มเขตละ 1 ถนน)

สสล.
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ตรวจวดัคุณภาพอากาศติดต้ังบนเสาเหล็กแบบ
เคล่ือนที่

- ตรวจวดัคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะฝุุน
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ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร

สสล.
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1.1.3.3 ควบคุมฝุุนจาก
กิจกรรมการ
ก่อสร้าง

ควบคุมฝุุนละอองระหวา่ง
การก่อสร้างเบือ้งต้นตาม
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และกฎหมายส่ิงแวดล้อม
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ควบคุมการปฏบิติัตามมาตรการทีก่ าหนดไวใ้น
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมระหวา่ง
การก่อสร้างอาคารในกรุงเทพมหานคร

484,600 อยู่ระหวา่งเตรียมการสัมมนาวชิาการ
เกี่ยวกับแนวทางการก ากับดูแลการ
ปฏบิติัตามมาตรการ EIA และอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ EIA

สสล.

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.7 จัดใหม้ีการเข้าถึงพืน้ที่
สาธารณะสีเขียวทีป่ลอดภยั 
ครอบคลุมทัว่หน้า โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มี
ความบกพร่องทางร่างกาย
ภายในป ี2573

11.7.1 ส่วนแบง่เฉล่ียของพืน้ทีเ่มืองทีถู่ก
สร้างขึ้นใหเ้ปน็สถานทีท่ีใ่ช้
ประโยชน์สาธารณะส าหรับทกุคน 
จ าแนกตามอายุ เพศ และ บคุคลที่
มีความบกพร่องทางร่างกาย

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.4 พฒันาพืน้ทีเ่มือง ชนบท 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเปน็เมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

5.4.3 จัดการมลพษิทีม่ี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสารเคมีในภาค
เกษตรทัง้ระบบใหเ้ปน็ไป
ตามมาตรฐานสากลและ
ค่ามาตรฐานสากล

2 มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย

2.2 พืน้ทีส่าธารณะ 
พืน้ทีสี่เขียว
กระจายทัว่ทกุพืน้ที่

2.2.1 กรุงเทพมหานคร
จัดระเบยีบเมือง 
ปรับปรุง
ทศันียภาพของ
เมืองใหแ้ลดูสะอาด

2.2.1.1 พฒันาพืน้ทีสี่
เขียวส าหรับ
พกัผ่อนหย่อน
ใจและสร้าง
ความร่มร่ืน
เพิม่ขึ้นกระจาย
ทัว่ในพืน้ที่

1. ตรวจสอบและประเมิน
ศักยภาพพืน้ทีสี่เขียวเพือ่
สภาพแวดล้อมทีดี่ของเมือง
และก าหนดแนวทางการ
พฒันาใหเ้หมาะสมในแต่ละ
พืน้ที่
2. พฒันาพืน้ทีสี่เขียวเพือ่
การพกัผ่อนหย่อนใจและ
ปรับปรุงภมูิทศัน์ใหร่้มร่ืน
สวยงามเหมาะสมกับเมือง
และชุมชน

โครงการถนนสายอัตลักษณ์ด้วยพนัธุไ์ม้ - สสล.

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.7 จัดใหม้ีการเข้าถึงพืน้ที่
สาธารณะสีเขียวทีป่ลอดภยั 
ครอบคลุมทัว่หน้า โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มี
ความบกพร่องทางร่างกาย
ภายในป ี2573

11.7.1 ส่วนแบง่เฉล่ียของพืน้ทีเ่มืองทีถู่ก
สร้างขึ้นใหเ้ปน็สถานทีท่ีใ่ช้
ประโยชน์สาธารณะส าหรับทกุคน 
จ าแนกตามอายุ เพศ และ บคุคลที่
มีความบกพร่องทางร่างกาย

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.4 พฒันาพืน้ทีเ่มือง ชนบท 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเปน็เมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

5.4.3 จัดการมลพษิทีม่ี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสารเคมีในภาค
เกษตรทัง้ระบบใหเ้ปน็ไป
ตามมาตรฐานสากลและ
ค่ามาตรฐานสากล

2 มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย

2.2 พืน้ทีส่าธารณะ 
พืน้ทีสี่เขียว
กระจายทัว่ทกุพืน้ที่

2.2.1 กรุงเทพมหานคร
จัดระเบยีบเมือง 
ปรับปรุง
ทศันียภาพของ
เมืองใหแ้ลดูสะอาด

2.2.1.1 พฒันาพืน้ทีสี่
เขียวส าหรับ
พกัผ่อนหย่อน
ใจและสร้าง
ความร่มร่ืน
เพิม่ขึ้นกระจาย
ทัว่ในพืน้ที่

1. ตรวจสอบและประเมิน
ศักยภาพพืน้ทีสี่เขียวเพือ่
สภาพแวดล้อมทีดี่ของเมือง
และก าหนดแนวทางการ
พฒันาใหเ้หมาะสมในแต่ละ
พืน้ที่
2. พฒันาพืน้ทีสี่เขียวเพือ่
การพกัผ่อนหย่อนใจและ
ปรับปรุงภมูิทศัน์ใหร่้มร่ืน
สวยงามเหมาะสมกับเมือง
และชุมชน

โครงการประเมินศักยภาพในการพฒันาพืน้ทีต่าม
ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิม่พืน้ทีสี่
เขียวของกรุงเทพมหานครเพือ่น าพฒันาใหบ้ริการ
ประชาชน

- สสล.

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.7 จัดใหม้ีการเข้าถึงพืน้ที่
สาธารณะสีเขียวทีป่ลอดภยั 
ครอบคลุมทัว่หน้า โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มี
ความบกพร่องทางร่างกาย
ภายในป ี2573

11.7.1 ส่วนแบง่เฉล่ียของพืน้ทีเ่มืองทีถู่ก
สร้างขึ้นใหเ้ปน็สถานทีท่ีใ่ช้
ประโยชน์สาธารณะส าหรับทกุคน 
จ าแนกตามอายุ เพศ และ บคุคลที่
มีความบกพร่องทางร่างกาย

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.4 พฒันาพืน้ทีเ่มือง ชนบท 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเปน็เมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

5.4.3 จัดการมลพษิทีม่ี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสารเคมีในภาค
เกษตรทัง้ระบบใหเ้ปน็ไป
ตามมาตรฐานสากลและ
ค่ามาตรฐานสากล

2 มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย

2.2 พืน้ทีส่าธารณะ 
พืน้ทีสี่เขียว
กระจายทัว่ทกุพืน้ที่

2.2.1 กรุงเทพมหานคร
จัดระเบยีบเมือง 
ปรับปรุง
ทศันียภาพของ
เมืองใหแ้ลดูสะอาด

2.2.1.1 พฒันาพืน้ทีสี่
เขียวส าหรับ
พกัผ่อนหย่อน
ใจและสร้าง
ความร่มร่ืน
เพิม่ขึ้นกระจาย
ทัว่ในพืน้ที่

1. ตรวจสอบและประเมิน
ศักยภาพพืน้ทีสี่เขียวเพือ่
สภาพแวดล้อมทีดี่ของเมือง
และก าหนดแนวทางการ
พฒันาใหเ้หมาะสมในแต่ละ
พืน้ที่
2. พฒันาพืน้ทีสี่เขียวเพือ่
การพกัผ่อนหย่อนใจและ
ปรับปรุงภมูิทศัน์ใหร่้มร่ืน
สวยงามเหมาะสมกับเมือง
และชุมชน

โครงการพฒันาพืน้ทีสี่เขียวในรูปแบบสวน - สสล.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.7 จัดใหม้ีการเข้าถึงพืน้ที่
สาธารณะสีเขียวทีป่ลอดภยั 
ครอบคลุมทัว่หน้า โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มี
ความบกพร่องทางร่างกาย
ภายในป ี2573

11.7.1 ส่วนแบง่เฉล่ียของพืน้ทีเ่มืองทีถู่ก
สร้างขึ้นใหเ้ปน็สถานทีท่ีใ่ช้
ประโยชน์สาธารณะส าหรับทกุคน 
จ าแนกตามอายุ เพศ และ บคุคลที่
มีความบกพร่องทางร่างกาย

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.4 พฒันาพืน้ทีเ่มือง ชนบท 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเปน็เมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

5.4.3 จัดการมลพษิทีม่ี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสารเคมีในภาค
เกษตรทัง้ระบบใหเ้ปน็ไป
ตามมาตรฐานสากลและ
ค่ามาตรฐานสากล

2 มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย

2.2 พืน้ทีส่าธารณะ 
พืน้ทีสี่เขียว
กระจายทัว่ทกุพืน้ที่

2.2.1 กรุงเทพมหานคร
จัดระเบยีบเมือง 
ปรับปรุง
ทศันียภาพของ
เมืองใหแ้ลดูสะอาด

2.2.1.1 พฒันาพืน้ทีสี่
เขียวส าหรับ
พกัผ่อนหย่อน
ใจและสร้าง
ความร่มร่ืน
เพิม่ขึ้นกระจาย
ทัว่ในพืน้ที่

1. ตรวจสอบและประเมิน
ศักยภาพพืน้ทีสี่เขียวเพือ่
สภาพแวดล้อมทีดี่ของเมือง
และก าหนดแนวทางการ
พฒันาใหเ้หมาะสมในแต่ละ
พืน้ที่
2. พฒันาพืน้ทีสี่เขียวเพือ่
การพกัผ่อนหย่อนใจและ
ปรับปรุงภมูิทศัน์ใหร่้มร่ืน
สวยงามเหมาะสมกับเมือง
และชุมชน

โครงการพฒันาพืน้ทีสี่เขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบ
ระบบธรรมชาติ

- สสล.

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.7 จัดใหม้ีการเข้าถึงพืน้ที่
สาธารณะสีเขียวทีป่ลอดภยั 
ครอบคลุมทัว่หน้า โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มี
ความบกพร่องทางร่างกาย
ภายในป ี2573

11.7.1 ส่วนแบง่เฉล่ียของพืน้ทีเ่มืองทีถู่ก
สร้างขึ้นใหเ้ปน็สถานทีท่ีใ่ช้
ประโยชน์สาธารณะส าหรับทกุคน 
จ าแนกตามอายุ เพศ และ บคุคลที่
มีความบกพร่องทางร่างกาย

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.4 พฒันาพืน้ทีเ่มือง ชนบท 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเปน็เมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

5.4.3 จัดการมลพษิทีม่ี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสารเคมีในภาค
เกษตรทัง้ระบบใหเ้ปน็ไป
ตามมาตรฐานสากลและ
ค่ามาตรฐานสากล

2 มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย

2.2 พืน้ทีส่าธารณะ 
พืน้ทีสี่เขียว
กระจายทัว่ทกุพืน้ที่

2.2.1 กรุงเทพมหานคร
จัดระเบยีบเมือง 
ปรับปรุง
ทศันียภาพของ
เมืองใหแ้ลดูสะอาด

2.2.1.1 พฒันาพืน้ทีสี่
เขียวส าหรับ
พกัผ่อนหย่อน
ใจและสร้าง
ความร่มร่ืน
เพิม่ขึ้นกระจาย
ทัว่ในพืน้ที่

1. ตรวจสอบและประเมิน
ศักยภาพพืน้ทีสี่เขียวเพือ่
สภาพแวดล้อมทีดี่ของเมือง
และก าหนดแนวทางการ
พฒันาใหเ้หมาะสมในแต่ละ
พืน้ที่
2. พฒันาพืน้ทีสี่เขียวเพือ่
การพกัผ่อนหย่อนใจและ
ปรับปรุงภมูิทศัน์ใหร่้มร่ืน
สวยงามเหมาะสมกับเมือง
และชุมชน

โครงการพฒันาสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร 35,000,000 สสล.

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.7 จัดใหม้ีการเข้าถึงพืน้ที่
สาธารณะสีเขียวทีป่ลอดภยั 
ครอบคลุมทัว่หน้า โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มี
ความบกพร่องทางร่างกาย
ภายในป ี2573

11.7.2 ส่วนแบง่เฉล่ียของพืน้ทีเ่มืองทีถู่ก
สร้างขึ้นใหเ้ปน็สถานทีท่ีใ่ช้
ประโยชน์สาธารณะส าหรับทกุคน 
จ าแนกตามอายุ เพศ และ บคุคลที่
มีความบกพร่องทางร่างกาย

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.4 พฒันาพืน้ทีเ่มือง ชนบท 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเปน็เมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

5.4.3 จัดการมลพษิทีม่ี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสารเคมีในภาค
เกษตรทัง้ระบบใหเ้ปน็ไป
ตามมาตรฐานสากลและ
ค่ามาตรฐานสากล

2 มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย

2.2 พืน้ทีส่าธารณะ 
พืน้ทีสี่เขียว
กระจายทัว่ทกุพืน้ที่

2.2.1 กรุงเทพมหานคร
จัดระเบยีบเมือง 
ปรับปรุง
ทศันียภาพของ
เมืองใหแ้ลดูสะอาด

2.2.1.2 ส่งเสริม อนุรักษ์
 ฟืน้ฟ ูรักษา
และปอูงกัน ลด
การสูญเสีย
พืน้ทีสี่เขียวและ
พืน้ทีท่าง
ธรรมชาติรักษา
ใหค้งอยู่อย่าง
ยั่งยืนและเกิด
เปน็ระบบนิเวศ
ทีส่มบรูณ์

1. สร้างองค์ความรู้ 
จิตส านึกและความตระหนัก
ใหก้่ภาคส่วนต่าง ๆ ต่อ
ความส าคัญของพืน้ทีสี่เขียว
ของเมือง
2. ผลักดันใหท้กุภาคส่วนมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟืน้ฟแูละ
รักษาพืน้ทีสี่เขียว
3. พฒันาและยกระดับขีด
ความสามารถบคุคลากร
กรุงเทพมหานครในการ
จัดการพืน้ทีสี่เขียวเมืองให้
เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ
และยั่งยืน
4. พฒันาและปรับปรุง
ฐานข้อมูลพืน้ทีสี่เขียวของ
กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
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- สสล.

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.7 จัดใหม้ีการเข้าถึงพืน้ที่
สาธารณะสีเขียวทีป่ลอดภยั 
ครอบคลุมทัว่หน้า โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มี
ความบกพร่องทางร่างกาย
ภายในป ี2573
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ประโยชน์สาธารณะส าหรับทกุคน 
จ าแนกตามอายุ เพศ และ บคุคลที่
มีความบกพร่องทางร่างกาย

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.4 พฒันาพืน้ทีเ่มือง ชนบท 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเปน็เมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

5.4.3 จัดการมลพษิทีม่ี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสารเคมีในภาค
เกษตรทัง้ระบบใหเ้ปน็ไป
ตามมาตรฐานสากลและ
ค่ามาตรฐานสากล

2 มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย

2.2 พืน้ทีส่าธารณะ 
พืน้ทีสี่เขียว
กระจายทัว่ทกุพืน้ที่

2.2.1 กรุงเทพมหานคร
จัดระเบยีบเมือง 
ปรับปรุง
ทศันียภาพของ
เมืองใหแ้ลดูสะอาด
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พืน้ทีสี่เขียวและ
พืน้ทีท่าง
ธรรมชาติรักษา
ใหค้งอยู่อย่าง
ยั่งยืนและเกิด
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1. สร้างองค์ความรู้ 
จิตส านึกและความตระหนัก
ใหก้่ภาคส่วนต่าง ๆ ต่อ
ความส าคัญของพืน้ทีสี่เขียว
ของเมือง
2. ผลักดันใหท้กุภาคส่วนมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟืน้ฟแูละ
รักษาพืน้ทีสี่เขียว
3. พฒันาและยกระดับขีด
ความสามารถบคุคลากร
กรุงเทพมหานครในการ
จัดการพืน้ทีสี่เขียวเมืองให้
เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ
และยั่งยืน
4. พฒันาและปรับปรุง
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11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.7 จัดใหม้ีการเข้าถึงพืน้ที่
สาธารณะสีเขียวทีป่ลอดภยั 
ครอบคลุมทัว่หน้า โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มี
ความบกพร่องทางร่างกาย
ภายในป ี2573

11.7.2 ส่วนแบง่เฉล่ียของพืน้ทีเ่มืองทีถู่ก
สร้างขึ้นใหเ้ปน็สถานทีท่ีใ่ช้
ประโยชน์สาธารณะส าหรับทกุคน 
จ าแนกตามอายุ เพศ และ บคุคลที่
มีความบกพร่องทางร่างกาย

5 ด้านการสร้างการเติบโต
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5.4 พฒันาพืน้ทีเ่มือง ชนบท 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเปน็เมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

5.4.3 จัดการมลพษิทีม่ี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสารเคมีในภาค
เกษตรทัง้ระบบใหเ้ปน็ไป
ตามมาตรฐานสากลและ
ค่ามาตรฐานสากล

2 มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย

2.2 พืน้ทีส่าธารณะ 
พืน้ทีสี่เขียว
กระจายทัว่ทกุพืน้ที่

2.2.1 กรุงเทพมหานคร
จัดระเบยีบเมือง 
ปรับปรุง
ทศันียภาพของ
เมืองใหแ้ลดูสะอาด
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 ฟืน้ฟ ูรักษา
และปอูงกัน ลด
การสูญเสีย
พืน้ทีสี่เขียวและ
พืน้ทีท่าง
ธรรมชาติรักษา
ใหค้งอยู่อย่าง
ยั่งยืนและเกิด
เปน็ระบบนิเวศ
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ความสามารถบคุคลากร
กรุงเทพมหานครในการ
จัดการพืน้ทีสี่เขียวเมืองให้
เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ
และยั่งยืน
4. พฒันาและปรับปรุง
ฐานข้อมูลพืน้ทีสี่เขียวของ
กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมใหค้วามสามารถรู้ สร้างความ
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และสารเคมีในภาค
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พืน้ทีสี่เขียว
กระจายทัว่ทกุพืน้ที่

2.2.1 กรุงเทพมหานคร
จัดระเบยีบเมือง 
ปรับปรุง
ทศันียภาพของ
เมืองใหแ้ลดูสะอาด

2.2.1.2 ส่งเสริม อนุรักษ์
 ฟืน้ฟ ูรักษา
และปอูงกัน ลด
การสูญเสีย
พืน้ทีสี่เขียวและ
พืน้ทีท่าง
ธรรมชาติรักษา
ใหค้งอยู่อย่าง
ยั่งยืนและเกิด
เปน็ระบบนิเวศ
ทีส่มบรูณ์

1. สร้างองค์ความรู้ 
จิตส านึกและความตระหนัก
ใหก้่ภาคส่วนต่าง ๆ ต่อ
ความส าคัญของพืน้ทีสี่เขียว
ของเมือง
2. ผลักดันใหท้กุภาคส่วนมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟืน้ฟแูละ
รักษาพืน้ทีสี่เขียว
3. พฒันาและยกระดับขีด
ความสามารถบคุคลากร
กรุงเทพมหานครในการ
จัดการพืน้ทีสี่เขียวเมืองให้
เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ
และยั่งยืน
4. พฒันาและปรับปรุง
ฐานข้อมูลพืน้ทีสี่เขียวของ
กรุงเทพมหานคร

โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ - สสล.

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.7 จัดใหม้ีการเข้าถึงพืน้ที่
สาธารณะสีเขียวทีป่ลอดภยั 
ครอบคลุมทัว่หน้า โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มี
ความบกพร่องทางร่างกาย
ภายในป ี2573

11.7.2 ส่วนแบง่เฉล่ียของพืน้ทีเ่มืองทีถู่ก
สร้างขึ้นใหเ้ปน็สถานทีท่ีใ่ช้
ประโยชน์สาธารณะส าหรับทกุคน 
จ าแนกตามอายุ เพศ และ บคุคลที่
มีความบกพร่องทางร่างกาย

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.4 พฒันาพืน้ทีเ่มือง ชนบท 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเปน็เมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

5.4.3 จัดการมลพษิทีม่ี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสารเคมีในภาค
เกษตรทัง้ระบบใหเ้ปน็ไป
ตามมาตรฐานสากลและ
ค่ามาตรฐานสากล

2 มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย

2.2 พืน้ทีส่าธารณะ 
พืน้ทีสี่เขียว
กระจายทัว่ทกุพืน้ที่

2.2.1 กรุงเทพมหานคร
จัดระเบยีบเมือง 
ปรับปรุง
ทศันียภาพของ
เมืองใหแ้ลดูสะอาด

2.2.1.2 ส่งเสริม อนุรักษ์
 ฟืน้ฟ ูรักษา
และปอูงกัน ลด
การสูญเสีย
พืน้ทีสี่เขียวและ
พืน้ทีท่าง
ธรรมชาติรักษา
ใหค้งอยู่อย่าง
ยั่งยืนและเกิด
เปน็ระบบนิเวศ
ทีส่มบรูณ์

1. สร้างองค์ความรู้ 
จิตส านึกและความตระหนัก
ใหก้่ภาคส่วนต่าง ๆ ต่อ
ความส าคัญของพืน้ทีสี่เขียว
ของเมือง
2. ผลักดันใหท้กุภาคส่วนมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟืน้ฟแูละ
รักษาพืน้ทีสี่เขียว
3. พฒันาและยกระดับขีด
ความสามารถบคุคลากร
กรุงเทพมหานครในการ
จัดการพืน้ทีสี่เขียวเมืองให้
เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ
และยั่งยืน
4. พฒันาและปรับปรุง
ฐานข้อมูลพืน้ทีสี่เขียวของ
กรุงเทพมหานคร

โครงการส ารวจรวบรวมพืน้ทีสี่เขียวตามนิยามของ
ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิม่พืน้ทีสี่
เขียวของกรุงเทพมหานคร

- สสล.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.b ภายในป ี2563 เพิม่จ านวน
เมืองและกระบวนการต้ังถิ่น
ฐานของมนุษย์ทีเ่ลือกใช้และ
ด าเนินการตามนโยบายและ
แผนทีบ่รูณาการ เพือ่น าไปสู่
ความครอบคลุม ความมี
ประสิทธภิาพการใช้ทรัพยากร
การลดผลกระทบและปรับตัว
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ มีภมูิต้านทางต่อ
ภยัพบิติั และใหพ้ฒันาและ
ด าเนินการตาม

11.b.1 สัดส่วนของเมืองทีม่ีกลยุทธล์ดความ
เส่ียง และการฟืน้ฟใูหสู่้สภาพปรกติ
 มีความสอดคล้องกับกรอบการ
ท างานระหวา่งประเทศทีไ่ด้รับความ
เหน็ชอบ (อาท ิผู้ประสบ
ความส าเร็จในการวางแผนการลด
ความเส่ียงภยัพบิติั Hyogo 
Framework for Action 
2005-2015) ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่ม
คนเปราะบาง และกลุ่มคนชายขอบ
 ตามแผนทีก่ าหนดไว ้มีการน าไป
ด าเนินการ และติดตามผล

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

#N/A #N/A 1 มหานครปลอดภยั 1.1 ปลอดมลพษิ 1.1.2 แหล่งน้ า
สาธารณะทัง้
แม่น้ าสายหลัก
และคูคลองต่าง ๆ
  มีคุณภาพน้ าอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
คุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที ่4

1.1.2.3 การจัดการมูล
ฝอยที่
ปลายทางอย่าง
มีประสิทธภิาพ

1. เพิม่ประสิทธภิาพการ
จัดการมูลฝอยของเสียอัน
ตราบมูลฝอยติดเชื้อ ไขมัน
และส่ิงปฏกิูลถูกต้องตาม
หลักวชิาการ
2. เพิม่ประสิทธภิาพการ
บ าบดั แปรรูป มูลฝอย 
ไขมันและส่ิงปฏกิูลเพือ่น า
กลับมาใช้ประโยชน์ทีศู่ยน์
ก าจัดมูลฝอย

โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อทีศู่นย์
ก าจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช (2563 - 2566)

1,000,000 สสล.

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.b ภายในป ี2563 เพิม่จ านวน
เมืองและกระบวนการต้ังถิ่น
ฐานของมนุษย์ทีเ่ลือกใช้และ
ด าเนินการตามนโยบายและ
แผนทีบ่รูณาการ เพือ่น าไปสู่
ความครอบคลุม ความมี
ประสิทธภิาพการใช้ทรัพยากร
การลดผลกระทบและปรับตัว
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ มีภมูิต้านทางต่อ
ภยัพบิติั และใหพ้ฒันาและ
ด าเนินการตาม

11.b.1 สัดส่วนของเมืองทีม่ีกลยุทธล์ดความ
เส่ียง และการฟืน้ฟใูหสู่้สภาพปรกติ
 มีความสอดคล้องกับกรอบการ
ท างานระหวา่งประเทศทีไ่ด้รับความ
เหน็ชอบ (อาท ิผู้ประสบ
ความส าเร็จในการวางแผนการลด
ความเส่ียงภยัพบิติั Hyogo 
Framework for Action 
2005-2015) ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่ม
คนเปราะบาง และกลุ่มคนชายขอบ
 ตามแผนทีก่ าหนดไว ้มีการน าไป
ด าเนินการ และติดตามผล

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

#N/A #N/A 1 มหานครปลอดภยั 1.1 ปลอดมลพษิ 1.1.2 แหล่งน้ า
สาธารณะทัง้
แม่น้ าสายหลัก
และคูคลองต่าง ๆ
  มีคุณภาพน้ าอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
คุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที ่4

1.1.2.3 การจัดการมูล
ฝอยที่
ปลายทางอย่าง
มีประสิทธภิาพ

1. เพิม่ประสิทธภิาพการ
จัดการมูลฝอยของเสียอัน
ตราบมูลฝอยติดเชื้อ ไขมัน
และส่ิงปฏกิูลถูกต้องตาม
หลักวชิาการ
2. เพิม่ประสิทธภิาพการ
บ าบดั แปรรูป มูลฝอย 
ไขมันและส่ิงปฏกิูลเพือ่น า
กลับมาใช้ประโยชน์ทีศู่ยน์
ก าจัดมูลฝอย

โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก าจัด
มูลฝอยสายไหมและน าไปฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภบิาล (2563 - 2568

1,000,000 สสล.

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.b ภายในป ี2563 เพิม่จ านวน
เมืองและกระบวนการต้ังถิ่น
ฐานของมนุษย์ทีเ่ลือกใช้และ
ด าเนินการตามนโยบายและ
แผนทีบ่รูณาการ เพือ่น าไปสู่
ความครอบคลุม ความมี
ประสิทธภิาพการใช้ทรัพยากร
การลดผลกระทบและปรับตัว
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ มีภมูิต้านทางต่อ
ภยัพบิติั และใหพ้ฒันาและ
ด าเนินการตาม

11.b.1 สัดส่วนของเมืองทีม่ีกลยุทธล์ดความ
เส่ียง และการฟืน้ฟใูหสู่้สภาพปรกติ
 มีความสอดคล้องกับกรอบการ
ท างานระหวา่งประเทศทีไ่ด้รับความ
เหน็ชอบ (อาท ิผู้ประสบ
ความส าเร็จในการวางแผนการลด
ความเส่ียงภยัพบิติั Hyogo 
Framework for Action 
2005-2015) ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่ม
คนเปราะบาง และกลุ่มคนชายขอบ
 ตามแผนทีก่ าหนดไว ้มีการน าไป
ด าเนินการ และติดตามผล

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

#N/A #N/A 1 มหานครปลอดภยั 1.1 ปลอดมลพษิ 1.1.2 แหล่งน้ า
สาธารณะทัง้
แม่น้ าสายหลัก
และคูคลองต่าง ๆ
  มีคุณภาพน้ าอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
คุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที ่4

1.1.2.3 การจัดการมูล
ฝอยที่
ปลายทางอย่าง
มีประสิทธภิาพ

1. เพิม่ประสิทธภิาพการ
จัดการมูลฝอยของเสียอัน
ตราบมูลฝอยติดเชื้อ ไขมัน
และส่ิงปฏกิูลถูกต้องตาม
หลักวชิาการ
2. เพิม่ประสิทธภิาพการ
บ าบดั แปรรูป มูลฝอย 
ไขมันและส่ิงปฏกิูลเพือ่น า
กลับมาใช้ประโยชน์ทีศู่ยน์
ก าจัดมูลฝอย

โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก าจัด
มูลฝอยอ่อนนุชและน าไปฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภบิาล (2563 - 2568)

1,000,000 สสล.

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.b ภายในป ี2563 เพิม่จ านวน
เมืองและกระบวนการต้ังถิ่น
ฐานของมนุษย์ทีเ่ลือกใช้และ
ด าเนินการตามนโยบายและ
แผนทีบ่รูณาการ เพือ่น าไปสู่
ความครอบคลุม ความมี
ประสิทธภิาพการใช้ทรัพยากร
การลดผลกระทบและปรับตัว
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ มีภมูิต้านทางต่อ
ภยัพบิติั และใหพ้ฒันาและ
ด าเนินการตาม

11.b.1 สัดส่วนของเมืองทีม่ีกลยุทธล์ดความ
เส่ียง และการฟืน้ฟใูหสู่้สภาพปรกติ
 มีความสอดคล้องกับกรอบการ
ท างานระหวา่งประเทศทีไ่ด้รับความ
เหน็ชอบ (อาท ิผู้ประสบ
ความส าเร็จในการวางแผนการลด
ความเส่ียงภยัพบิติั Hyogo 
Framework for Action 
2005-2015) ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่ม
คนเปราะบาง และกลุ่มคนชายขอบ
 ตามแผนทีก่ าหนดไว ้มีการน าไป
ด าเนินการ และติดตามผล

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

#N/A #N/A 1 มหานครปลอดภยั 1.1 ปลอดมลพษิ 1.1.2 แหล่งน้ า
สาธารณะทัง้
แม่น้ าสายหลัก
และคูคลองต่าง ๆ
  มีคุณภาพน้ าอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
คุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที ่4

1.1.2.3 การจัดการมูล
ฝอยที่
ปลายทางอย่าง
มีประสิทธภิาพ

1. เพิม่ประสิทธภิาพการ
จัดการมูลฝอยของเสียอัน
ตราบมูลฝอยติดเชื้อ ไขมัน
และส่ิงปฏกิูลถูกต้องตาม
หลักวชิาการ
2. เพิม่ประสิทธภิาพการ
บ าบดั แปรรูป มูลฝอย 
ไขมันและส่ิงปฏกิูลเพือ่น า
กลับมาใช้ประโยชน์ทีศู่ยน์
ก าจัดมูลฝอย

โครงการเพิม่ศักยภาพผู้ปฏบิติังานด้านการจัดการส่ิง
ปฏกิูลอย่างถูกสุขลักษณะการกฎหมายการสาธารณสุข

736,900 สสล.

11 ท าใหเ้มืองและการต้ังถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภยั ทัว่ถึง 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน

11.b ภายในป ี2563 เพิม่จ านวน
เมืองและกระบวนการต้ังถิ่น
ฐานของมนุษย์ทีเ่ลือกใช้และ
ด าเนินการตามนโยบายและ
แผนทีบ่รูณาการ เพือ่น าไปสู่
ความครอบคลุม ความมี
ประสิทธภิาพการใช้ทรัพยากร
การลดผลกระทบและปรับตัว
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ มีภมูิต้านทางต่อ
ภยัพบิติั และใหพ้ฒันาและ
ด าเนินการตาม

11.b.1 สัดส่วนของเมืองทีม่ีกลยุทธล์ดความ
เส่ียง และการฟืน้ฟใูหสู่้สภาพปรกติ
 มีความสอดคล้องกับกรอบการ
ท างานระหวา่งประเทศทีไ่ด้รับความ
เหน็ชอบ (อาท ิผู้ประสบ
ความส าเร็จในการวางแผนการลด
ความเส่ียงภยัพบิติั Hyogo 
Framework for Action 
2005-2015) ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่ม
คนเปราะบาง และกลุ่มคนชายขอบ
 ตามแผนทีก่ าหนดไว ้มีการน าไป
ด าเนินการ และติดตามผล

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

#N/A #N/A 1 มหานครปลอดภยั 1.1 ปลอดมลพษิ 1.1.2 แหล่งน้ า
สาธารณะทัง้
แม่น้ าสายหลัก
และคูคลองต่าง ๆ
  มีคุณภาพน้ าอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
คุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที ่4

1.1.2.3 การจัดการมูล
ฝอยที่
ปลายทางอย่าง
มีประสิทธภิาพ

1. เพิม่ประสิทธภิาพการ
จัดการมูลฝอยของเสียอัน
ตราบมูลฝอยติดเชื้อ ไขมัน
และส่ิงปฏกิูลถูกต้องตาม
หลักวชิาการ
2. เพิม่ประสิทธภิาพการ
บ าบดั แปรรูป มูลฝอย 
ไขมันและส่ิงปฏกิูลเพือ่น า
กลับมาใช้ประโยชน์ทีศู่ยน์
ก าจัดมูลฝอย

โครงการอบรมเพือ่ส่งเสริมความรู้และเพิม่
ประสิทธภิาพการจัดการไขมันในพืน้ทีเ่ขต

24,200 สสล.

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จ านวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

1 ด้านความมั่นคง 1.2 การปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาทีม่ีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

1.2.2 การติดตาม เฝูาระวงั 
ปอูงกัน และแก้ไขปญัหา
ทีอ่าจอุบติัขึ้นใหม่

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.3 เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความสามารถ
ด้านบคุลากร
และเคร่ืองมือ
ในการจัดการ
สาธารณภยั

ฝึกภาคสนามร่วมกับ
หน่วยงานในประเทศภายใต้
อ านาจหน้าทีข่อง
กรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานอื่นๆในพืน้ที่
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

กิจกรรมบรูณาการการฝึกซ้อมตามแผนปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัร่วมกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหวา่งเสนอ ผว.กทม. เหน็ชอบ
ด าเนินกิจกรรมและประสานส านักงาน
เขตเพือ่ด าเนินการฝึกซ็อม

สปภ.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จ านวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

1 ด้านความมั่นคง 1.2 การปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาทีม่ีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

1.2.2 การติดตาม เฝูาระวงั 
ปอูงกัน และแก้ไขปญัหา
ทีอ่าจอุบติัขึ้นใหม่

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.3 เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความสามารถ
ด้านบคุลากร
และเคร่ืองมือ
ในการจัดการ
สาธารณภยั

ฝึกภาคสนามร่วมกับ
หน่วยงานในประเทศภายใต้
อ านาจหน้าทีข่อง
กรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานอื่นๆในพืน้ที่
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นก้าวหน้า 41,600,600 (งบ กทม.) อยู่ระหวา่งการประกวดราคาเพือ่จัดหา
สถานทีฝึ่กอบรม

สปภ.

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จ านวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

1 ด้านความมั่นคง 1.2 การปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาทีม่ีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

1.2.2 การติดตาม เฝูาระวงั 
ปอูงกัน และแก้ไขปญัหา
ทีอ่าจอุบติัขึ้นใหม่

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.3 เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความสามารถ
ด้านบคุลากร
และเคร่ืองมือ
ในการจัดการ
สาธารณภยั

ฝึกภาคสนามร่วมกับ
หน่วยงานในประเทศภายใต้
อ านาจหน้าทีข่อง
กรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานอื่นๆในพืน้ที่
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นพืน้ฐาน 40,700,000 (งบ กทม.) อยู่ระหวา่งการประกวดราคาเพือ่จัดหา
สถานทีฝึ่กอบรม

สปภ.

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จ านวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

1 ด้านความมั่นคง 1.2 การปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาทีม่ีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

1.2.2 การติดตาม เฝูาระวงั 
ปอูงกัน และแก้ไขปญัหา
ทีอ่าจอุบติัขึ้นใหม่

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.3 เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความสามารถ
ด้านบคุลากร
และเคร่ืองมือ
ในการจัดการ
สาธารณภยั

ฝึกภาคสนามร่วมกับ
หน่วยงานในประเทศภายใต้
อ านาจหน้าทีข่อง
กรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานอื่นๆในพืน้ที่
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการกู้ภยั
ผู้ประสบภยัในอาคาร

4,005,000 (งบ กทม.) อยู่ระหวา่งการประกวดราคาเพือ่จัดหา
สถานทีฝึ่กอบรม

สปภ.

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จ านวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

1 ด้านความมั่นคง 1.2 การปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาทีม่ีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

1.2.2 การติดตาม เฝูาระวงั 
ปอูงกัน และแก้ไขปญัหา
ทีอ่าจอุบติัขึ้นใหม่

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.3 เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความสามารถ
ด้านบคุลากร
และเคร่ืองมือ
ในการจัดการ
สาธารณภยั

ประเมินและจัดระดับความ
เส่ียงสาธารณภยั
(โดยเฉพาะอัคคีภยั)ของ
กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเส่ียงจาก
อัคคีภยัในพืน้ทีรั่บผิดชอบของสถานีดับเพลิง

ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหวา่งการก าหนดชุมชนเปาูหมายที่
จะท าการประเมินและจัดระดับความเส่ียง

สปภ.

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จ านวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

1 ด้านความมั่นคง 1.2 การปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาทีม่ีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

1.2.2 การติดตาม เฝูาระวงั 
ปอูงกัน และแก้ไขปญัหา
ทีอ่าจอุบติัขึ้นใหม่

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.3 เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความสามารถ
ด้านบคุลากร
และเคร่ืองมือ
ในการจัดการ
สาธารณภยั

การกระจายสถานีดับเพลิง
ใหค้รอบคลุมทกุพืน้ที่

โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงบางบอน 4,000,000 (งบ กทม.) อยู่ระหวา่งขั้นตอนการโอนงบประมาณ
ใหส้ านักการโยธาด าเนินการก่อสร้าง

สปภ.

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จ านวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

1 ด้านความมั่นคง 1.2 การปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาทีม่ีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

1.2.2 การติดตาม เฝูาระวงั 
ปอูงกัน และแก้ไขปญัหา
ทีอ่าจอุบติัขึ้นใหม่

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.3 เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความสามารถ
ด้านบคุลากร
และเคร่ืองมือ
ในการจัดการ
สาธารณภยั

การกระจายสถานีดับเพลิง
ใหค้รอบคลุมทกุพืน้ที่

โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงราษฎร์บรูณะ 
(ต่อเนื่องจากป ี62)

8,000,000 (งบ กทม.) อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง ซ่ึงได้โอน
งบประมาณใหส้ านักการโยธาด าเนินการ
แล้ว

สปภ.

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จ านวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

1 ด้านความมั่นคง 1.2 การปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาทีม่ีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

1.2.2 การติดตาม เฝูาระวงั 
ปอูงกัน และแก้ไขปญัหา
ทีอ่าจอุบติัขึ้นใหม่

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.3 เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความสามารถ
ด้านบคุลากร
และเคร่ืองมือ
ในการจัดการ
สาธารณภยั

จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง
และกู้ภยักรุงเทพมหานคร

โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภยั
กรุงเทพมหานคร ระยะที ่1

10,000,000 (งบ กทม.) เฉพาะป ี63 อยู่ระหวา่งโอนงบประมาณใหส้ านักการ
โยธาด าเนินการก่อสร้าง

สปภ.

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จ านวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

1 ด้านความมั่นคง 1.2 การปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาทีม่ีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

1.2.2 การติดตาม เฝูาระวงั 
ปอูงกัน และแก้ไขปญัหา
ทีอ่าจอุบติัขึ้นใหม่

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.4 ลดความ
ล่อแหลมและ
ความ
เปราะบางของ
ชุมชน

ฝึกอาสาสมัครชุมชนในการ
เผชิญอัคคีภยั

กิจกรรมการสร้างพลังเครือข่ายการเฝูาระวงัภยัใน
ชุมชน

ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหวา่งการส ารวจชุมชนเพือ่ก าหนด
ชุมชนเปาูหมายทีจ่ะด าเนินการจัดหา
อาสาสมัคร

สปภ.

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จ านวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

1 ด้านความมั่นคง 1.2 การปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาทีม่ีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

1.2.2 การติดตาม เฝูาระวงั 
ปอูงกัน และแก้ไขปญัหา
ทีอ่าจอุบติัขึ้นใหม่

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.4 ลดความ
ล่อแหลมและ
ความ
เปราะบางของ
ชุมชน

ถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองสา
ธารณภยัเขตเมืองใหก้ับ
ชุมชนในพืน้ทีต่่างๆ

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหวา่งการก าหนดชุมชนเปาูหมายที่
จะด าเนินการใหค้วามรู้และฝึกอบรม
ด้านการปอูงกันสาธารณภยั

สปภ.

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จ านวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

1 ด้านความมั่นคง 1.2 การปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาทีม่ีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

1.2.2 การติดตาม เฝูาระวงั 
ปอูงกัน และแก้ไขปญัหา
ทีอ่าจอุบติัขึ้นใหม่

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.4 ลดความ
ล่อแหลมและ
ความ
เปราะบางของ
ชุมชน

ร่วมตรวจสอบความ
ปลอดภยัและความเส่ียงใน
พืน้ทีเ่ขต

กิจกรรมการร่วมตรวจสอบอาคารสถานประกอบการ
ต่างๆเพือ่สร้างความปลอดดภยัจากอัคคีภยั

ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหวา่งด าเนินการตรวจสอบอาคาร
สถานประกอบการ    ในพืน้ที ่50 เขต
ของกรุงเทพ    มหานคร

สปภ.

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จ านวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

1 ด้านความมั่นคง 1.2 การปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาทีม่ีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

1.2.2 การติดตาม เฝูาระวงั 
ปอูงกัน และแก้ไขปญัหา
ทีอ่าจอุบติัขึ้นใหม่

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.4 ลดความ
ล่อแหลมและ
ความ
เปราะบางของ
ชุมชน

ถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองสา
ธารณภยัเขตเมืองใหก้ับ
ชุมชนในพืน้ทีต่่างๆ

โครงการประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้ด้านการปอูงกันสา
ธารณภยัในสถานศึกษา

18,000,000 (งบ กทม.) อยู่ระหวา่งพจิารณาผลการเสนอราคา
ตามขั้นตอนพสัดุโดยวธิ ีe-bidding

สปภ.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จานวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.1 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี
เขียว

5.1.3 อนุรักษ์และฟืน้ฟแูม่น้ าล า
คลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติทัว่ประเทศ

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.1 กรุงเทพมหานคร
มีความพร้อมใน
การรับมือกับอุ
มกภยัทัง้จาก
น้ าฝนน้ าหนุน
และน้ าหลาก
เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความสามารถ
บคุลากรและ
เคร่ืองมือใน
การจัดการสา
ธารณภยั
โดยเฉพาะ
อุทกภยั

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวปอูงกันน้ าทว่มริม
แม่น้ าเจ้าพระยา

25,000,000 สนน.

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จานวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.1 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี
เขียว

5.1.3 อนุรักษ์และฟืน้ฟแูม่น้ าล า
คลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติทัว่ประเทศ

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.1 กรุงเทพมหานคร
มีความพร้อมใน
การรับมือกับอุ
มกภยัทัง้จาก
น้ าฝนน้ าหนุน
และน้ าหลาก
เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความสามารถ
บคุลากรและ
เคร่ืองมือใน
การจัดการสา
ธารณภยั
โดยเฉพาะ
อุทกภยั

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวปอูงกันน้ าทว่มริม
คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวสัด์ิ

94,320,000 สนน.

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จานวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.1 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี
เขียว

5.1.3 อนุรักษ์และฟืน้ฟแูม่น้ าล า
คลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติทัว่ประเทศ

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.1 กรุงเทพมหานคร
มีความพร้อมใน
การรับมือกับอุ
มกภยัทัง้จาก
น้ าฝนน้ าหนุน
และน้ าหลาก
เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความสามารถ
บคุลากรและ
เคร่ืองมือใน
การจัดการสา
ธารณภยั
โดยเฉพาะ
อุทกภยั

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ า 3,817,460,000 สนน.

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จานวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.1 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี
เขียว

5.1.3 อนุรักษ์และฟืน้ฟแูม่น้ าล า
คลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติทัว่ประเทศ

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.1 กรุงเทพมหานคร
มีความพร้อมใน
การรับมือกับอุ
มกภยัทัง้จาก
น้ าฝนน้ าหนุน
และน้ าหลาก
เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความสามารถ
บคุลากรและ
เคร่ืองมือใน
การจัดการสา
ธารณภยั
โดยเฉพาะ
อุทกภยั

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบคลองระบายน้ า 14,632,000 สนน.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จานวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.1 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี
เขียว

5.1.3 อนุรักษ์และฟืน้ฟแูม่น้ าล า
คลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติทัว่ประเทศ

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.1 กรุงเทพมหานคร
มีความพร้อมใน
การรับมือกับอุ
มกภยัทัง้จาก
น้ าฝนน้ าหนุน
และน้ าหลาก
เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความสามารถ
บคุลากรและ
เคร่ืองมือใน
การจัดการสา
ธารณภยั
โดยเฉพาะ
อุทกภยั

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการระบายน้ าในถนนสาย
หลัก

431,600,000 สนน.

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จานวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.1 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี
เขียว

5.1.3 อนุรักษ์และฟืน้ฟแูม่น้ าล า
คลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติทัว่ประเทศ

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.1 กรุงเทพมหานคร
มีความพร้อมใน
การรับมือกับอุ
มกภยัทัง้จาก
น้ าฝนน้ าหนุน
และน้ าหลาก
เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความสามารถ
บคุลากรและ
เคร่ืองมือใน
การจัดการสา
ธารณภยั
โดยเฉพาะ
อุทกภยั

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแก้มลิง 30,000,000 สนน.

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จานวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.1 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี
เขียว

5.1.3 อนุรักษ์และฟืน้ฟแูม่น้ าล า
คลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติทัว่ประเทศ

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.1 กรุงเทพมหานคร
มีความพร้อมใน
การรับมือกับอุ
มกภยัทัง้จาก
น้ าฝนน้ าหนุน
และน้ าหลาก
เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความสามารถ
บคุลากรและ
เคร่ืองมือใน
การจัดการสา
ธารณภยั
โดยเฉพาะ
อุทกภยั

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพระบบคลอง 300,250,000 สนน.

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จานวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.1 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี
เขียว

5.1.3 อนุรักษ์และฟืน้ฟแูม่น้ าล า
คลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติทัว่ประเทศ

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.1 กรุงเทพมหานคร
มีความพร้อมใน
การรับมือกับอุ
มกภยัทัง้จาก
น้ าฝนน้ าหนุน
และน้ าหลาก
เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความสามารถ
บคุลากรและ
เคร่ืองมือใน
การจัดการสา
ธารณภยั
โดยเฉพาะ
อุทกภยั

โครงการแผนทีค่วามเส่ียงและดัชนีความเส่ียงน้ าทว่ม
กรุงเทพมหานคร ระยะที ่2

4,770,000 สนน.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ต่ออันตรายและภยัพบิติัทาง
ธรรมชาติทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภมูิอากาศในทกุประเทศ

13.1.1 จานวนประเทศทีม่ียุทธศาสตร์การ
ลดความเส่ียงจากภยัพบิติัใน
ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ่น

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.1 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี
เขียว

5.1.3 อนุรักษ์และฟืน้ฟแูม่น้ าล า
คลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติทัว่ประเทศ

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.1 กรุงเทพมหานคร
มีความพร้อมใน
การรับมือกับอุ
มกภยัทัง้จาก
น้ าฝนน้ าหนุน
และน้ าหลาก
เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความสามารถ
บคุลากรและ
เคร่ืองมือใน
การจัดการสา
ธารณภยั
โดยเฉพาะ
อุทกภยั

เพิม่ประสิทธภิาพการเตรียมความพร้อมรับมือกับการ
เปล่ียนแปลง ในกรุงเทพมหานคร

46,000,000 สนน.

13 ปฎบิติัการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสู้
กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

13.3 พฒันาการศึกษา การสร้าง
ความตระหนักรู้ และขีด
ความสามารถของมนุษย์และ
ของสถาบนัในเร่ืองการลด
ปญัหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ การปรับตัว การ
ลดผลกระทบ การเตือนภยั
ล่วงหน้า

13.3.2 จ านวนประเทศทีม่ีการส่ือสารการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
สร้างขีดความสามารถระดับสถาบนั
 ระบบ และบคุคลในการปรับตัว 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการ
พฒันา

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.3 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมทีเ่ปน็มิตร
ต่อสภาพภมูิอากาศ

5.3.2 มีการปรับตัวเพือ่ลดความ
สูญเสียและเสียหายจาก
ภยัธรรมชาติและ
ผลกระทบทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ

2 มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย

2.4 การใช้พลังงานทีม่ี
ประสิทธภิาพและ
พลังงานทางเลือก

2.4.1 การจราจรมี
ความคล่องตัวไม่
แออัด

2.4.1.1 ลดการใช้
พลังงานของ
หน่วยงานใน
กรุงเทพมหานคร

ผลักดันการด าเนินงานตาม
แผนแม่บทกรุงเทพมหานคร
วา่ด้วยการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศ พ.ศ. 2556
 - 2566 ด้านการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธภิาพและการใช้
พลังงานทางเลือก

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือ่ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครวา่ด้วย
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566
 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภิาพและการใช้
พลังงานทางเลือก

100,400 อยู่ระหวา่งขั้นตอนจัดเตรียมการประชุม
คณะกรรมการก ากับและประสานงาน
ร่วมการด าเนินงานโครงการ ฯ

สสล.

15 ปกปอูง ฟืน้ฟ ูและสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 
จัดการปาุไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การ
กลายสภาพเปน็ทะเลทราย หยุด
การเส่ือมโทรมของทีดิ่นและฟืน้
สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

15.1 อนุรักษ์ ฟืน้ฟรูะบบนิเวศบก น้
 าจืด พืน้ทีชุ่่มน้ า

15.1.1 ร้อยละของพืน้ทีป่าุไม้ต่อพืน้ที่
ทัง้หมด

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.1 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสี
เขียว

5.1.4 รักษาและเพิม่พืน้ทีสี่เขียว
ทีเ่ปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

4 มหานครกระชับ 4.1 กรุงเทพมหานคร
เติบโตอย่างเปน็
ระเบยีบตามผัง
เมืองรวม

4.1.1 คนกรุงเทพฯ ทีม่ี
ความแตกต่าง
หลากหลายทาง
วฒันธรรม
สามารถ อยู่
ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข

4.1.1.2 ส่งเสริมการ
ขยายตัวในการ
ใช้ประโยชน์
ทีดิ่นเต็ม
ประสิทธภิาพ
ตามผังเมือง
รวมและเพิม่
ความหนาแน่น
ประชากรในเขต
เมืองชั้นในและ
เขตเมืองชั้นกลาง

จัดท าผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครฉบบัใหม่
ใหแ้ล้วเสร็จ

โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงคร้ังที ่4)

23,545,525 อยู่ระหวา่งประสานและจัดท าข้อมูล
กรรมการผังเมืองจังหวดั ในส่วนของ
ผู้แทนหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับการผัง
เมือง 4 หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวฒิุทางการ
ผังเมืองหรือสาขาวชิาทีเ่กี่ยวข้อง 4 ทา่น
 และบคุคลอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับการผังเมือง
 4 ทา่น รวม 12 ทา่น เสนอกรมโยธาธิ
การและผังเมือง เพือ่เสนอให้
คณะกรรมการผังเมืองแต่งต้ัง /(5)อยู่
ระหวา่งเสนอ ผว.กทม.แต่งต้ัง
คณะกรรมการทีป่รึกษาผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 24 แห่่ง 
พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562

สวพ.

15 ปกปอูง ฟืน้ฟ ูและสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 
จัดการปาุไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การ
กลายสภาพเปน็ทะเลทราย หยุด
การเส่ือมโทรมของทีดิ่นและฟืน้
สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

15.1 อนุรักษ์ ฟืน้ฟรูะบบนิเวศบก 
น้ าจืด พืน้ทีชุ่่มน้ า

15.1.2 สัดส่วนของพืน้ทีส่ าคัญส าหรับความ
 หลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ทางบก
และในน้ าจืด ซ่ึงปกคลุมไปด้วย
พืน้ทีคุ้่มครอง จ าแนก ตามประเทศ
และระบบนิเวศ

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.3 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมทีเ่ปน็มิตร
ต่อสภาพภมูิอากาศ

5.3.2 มีการปรับตัวเพือ่ลดความ
สูญเสียและเสียหายจาก
ภยัธรรมชาติและ
ผลกระทบทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.2 ฟืน้ฟสูภาพปาุ
ชายเลนใหม้ี
ความสมบรูณ์
มากขึ้น

1. ฟืน้ฟปูาุชายเลนกันชนที่
มีความอุดมสมบรูณ์
2. เตรียมความพร้อมใน
การฟืน้ฟปูาุชายเลน

โครงการพฒันาสวนสาธารณะพฤกษศาสตร์ชายฝ่ัง
ทะเลบางขุนเทยีน

- สสล.

15 ปกปอูง ฟืน้ฟ ูและสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 
จัดการปาุไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การ
กลายสภาพเปน็ทะเลทราย หยุด
การเส่ือมโทรมของทีดิ่นและฟืน้
สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

15.1 อนุรักษ์ ฟืน้ฟรูะบบนิเวศบก 
น้ าจืด พืน้ทีชุ่่มน้ า

15.1.2 สัดส่วนของพืน้ทีส่ าคัญส าหรับความ
 หลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ทางบก
และในน้ าจืด ซ่ึงปกคลุมไปด้วย
พืน้ทีคุ้่มครอง จ าแนก ตามประเทศ
และระบบนิเวศ

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.3 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมทีเ่ปน็มิตร
ต่อสภาพภมูิอากาศ

5.3.2 มีการปรับตัวเพือ่ลดความ
สูญเสียและเสียหายจาก
ภยัธรรมชาติและ
ผลกระทบทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ

1 มหานครปลอดภยั 1.4 ปลอดภยัพบิติั 1.4.1 ลดความสูญเสีย
จากอุบติัเหตุ
จราจร

1.4.1.2 ฟืน้ฟสูภาพปาุ
ชายเลนใหม้ี
ความสมบรูณ์
มากขึ้น

1. ฟืน้ฟปูาุชายเลนกันชนที่
มีความอุดมสมบรูณ์
2. เตรียมความพร้อมใน
การฟืน้ฟปูาุชายเลน

โครงการปลูกปาุในใจคนตามศาสตร์พระราชา - สสล.

15 ปกปอูง ฟืน้ฟ ูและสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 
จัดการปาุไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การ
กลายสภาพเปน็ทะเลทราย หยุด
การเส่ือมโทรมของทีดิ่นและฟืน้
สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

15.1 อนุรักษ์ ฟืน้ฟรูะบบนิเวศบก 
น้ าจืด พืน้ทีชุ่่มน้ า

15.1.2 สัดส่วนของพืน้ทีส่ าคัญส าหรับความ
 หลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ทางบก
และในน้ าจืด ซ่ึงปกคลุมไปด้วย
พืน้ทีคุ้่มครอง จ าแนก ตามประเทศ
และระบบนิเวศ

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.3 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมทีเ่ปน็มิตร
ต่อสภาพภมูิอากาศ

5.3.2 มีการปรับตัวเพือ่ลดความ
สูญเสียและเสียหายจาก
ภยัธรรมชาติและ
ผลกระทบทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ

1 มหานครปลอดภยั 1.1 ปลอดมลพษิ 1.1.2 แหล่งน้ า
สาธารณะทัง้
แม่น้ าสายหลัก
และคูคลองต่าง ๆ
  มีคุณภาพน้ าอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
คุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที ่4

1.1.2.1 การจัดการมูล
ฝอยทีต้่นทาง
อย่างมี
ประสิทธภิาพ

1. เพิม่ประสิทธภิาพการคัด
แยกมูลฝอยทีแ่หล่งก าเนิด
ตามหลัก 3Rs
2. เพิม่ประสิทธภิาพ
ส่งเสริมและสนับสนุน การ
มีส่วนร่วม ของภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนใน
การจัดการมูลฝอย 
3. เพิม่ประสิทธภิาพการ
จัดการของเสียอันตราย

โครงการเครือข่ายกรุงเทพสีเขียว 5,000,000 สสล.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

15 ปกปอูง ฟืน้ฟ ูและสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 
จัดการปาุไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การ
กลายสภาพเปน็ทะเลทราย หยุด
การเส่ือมโทรมของทีดิ่นและฟืน้
สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

15.1 อนุรักษ์ ฟืน้ฟรูะบบนิเวศบก 
น้ าจืด พืน้ทีชุ่่มน้ า

15.1.2 สัดส่วนของพืน้ทีส่ าคัญส าหรับความ
 หลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ทางบก
และในน้ าจืด ซ่ึงปกคลุมไปด้วย
พืน้ทีคุ้่มครอง จ าแนก ตามประเทศ
และระบบนิเวศ

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.3 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมทีเ่ปน็มิตร
ต่อสภาพภมูิอากาศ

5.3.2 มีการปรับตัวเพือ่ลดความ
สูญเสียและเสียหายจาก
ภยัธรรมชาติและ
ผลกระทบทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ

1 มหานครปลอดภยั 1.1 ปลอดมลพษิ 1.1.2 แหล่งน้ า
สาธารณะทัง้
แม่น้ าสายหลัก
และคูคลองต่าง ๆ
  มีคุณภาพน้ าอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
คุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที ่4

1.1.2.1 การจัดการมูล
ฝอยทีต้่นทาง
อย่างมี
ประสิทธภิาพ

1. เพิม่ประสิทธภิาพการคัด
แยกมูลฝอยทีแ่หล่งก าเนิด
ตามหลัก 3Rs
2. เพิม่ประสิทธภิาพ
ส่งเสริมและสนับสนุน การ
มีส่วนร่วม ของภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนใน
การจัดการมูลฝอย 
3. เพิม่ประสิทธภิาพการ
จัดการของเสียอันตราย

โครงการส่งเสริมเครือข่ายลดและคัดแยกมูลฝอยภาค
ประชาชน

893,000 สสล.

15 ปกปอูง ฟืน้ฟ ูและสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 
จัดการปาุไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การ
กลายสภาพเปน็ทะเลทราย หยุด
การเส่ือมโทรมของทีดิ่นและฟืน้
สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

15.1 อนุรักษ์ ฟืน้ฟรูะบบนิเวศบก 
น้ าจืด พืน้ทีชุ่่มน้ า

15.1.2 สัดส่วนของพืน้ทีส่ าคัญส าหรับความ
 หลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ทางบก
และในน้ าจืด ซ่ึงปกคลุมไปด้วย
พืน้ทีคุ้่มครอง จ าแนก ตามประเทศ
และระบบนิเวศ

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.3 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมทีเ่ปน็มิตร
ต่อสภาพภมูิอากาศ

5.3.2 มีการปรับตัวเพือ่ลดความ
สูญเสียและเสียหายจาก
ภยัธรรมชาติและ
ผลกระทบทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ

1 มหานครปลอดภยั 1.1 ปลอดมลพษิ 1.1.2 แหล่งน้ า
สาธารณะทัง้
แม่น้ าสายหลัก
และคูคลองต่าง ๆ
  มีคุณภาพน้ าอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
คุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที ่4

1.1.2.1 การจัดการมูล
ฝอยทีต้่นทาง
อย่างมี
ประสิทธภิาพ

1. เพิม่ประสิทธภิาพการคัด
แยกมูลฝอยทีแ่หล่งก าเนิด
ตามหลัก 3Rs
2. เพิม่ประสิทธภิาพ
ส่งเสริมและสนับสนุน การ
มีส่วนร่วม ของภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนใน
การจัดการมูลฝอย 
3. เพิม่ประสิทธภิาพการ
จัดการของเสียอันตราย

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีเพือ่น า
กลับมาใช้ประโยชน์

50,000 สสล.

15 ปกปอูง ฟืน้ฟ ูและสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 
จัดการปาุไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การ
กลายสภาพเปน็ทะเลทราย หยุด
การเส่ือมโทรมของทีดิ่นและฟืน้
สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

15.1 อนุรักษ์ ฟืน้ฟรูะบบนิเวศบก 
น้ าจืด พืน้ทีชุ่่มน้ า

15.1.2 สัดส่วนของพืน้ทีส่ าคัญส าหรับความ
 หลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ทางบก
และในน้ าจืด ซ่ึงปกคลุมไปด้วย
พืน้ทีคุ้่มครอง จ าแนก ตามประเทศ
และระบบนิเวศ

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.3 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมทีเ่ปน็มิตร
ต่อสภาพภมูิอากาศ

5.3.2 มีการปรับตัวเพือ่ลดความ
สูญเสียและเสียหายจาก
ภยัธรรมชาติและ
ผลกระทบทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ

1 มหานครปลอดภยั 1.1 ปลอดมลพษิ 1.1.2 กรุงเทพมหานคร
มีการลดและ
ควบคุมปริมาณ
มูลฝอยที่
แหล่งก าเนิดและ
เพิม่ประสิทธภิาพ
 การจัดการมูล
ฝอยต้ังแต่
แหล่งก าเนิด
จนถึงการก าจัด
อย่างถูกต้องตาม
หลักวชิาการ

1.1.2.1 การจัดการมูล
ฝอยทีต้่นทาง
อย่างมี
ประสิทธภิาพ

1. เพิม่ประสิทธภิาพการคัด
แยกมูลฝอยทีแ่หล่งก าเนิด
ตามหลัก 3Rs
2. เพิม่ประสิทธภิาพ
ส่งเสริมและสนับสนุน การ
มีส่วนร่วม ของภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนใน
การจัดการมูลฝอย 
3. เพิม่ประสิทธภิาพการ
จัดการของเสียอันตราย

โครงการรักษ์เจ้าพระยา 175,400 สสล.

15 ปกปอูง ฟืน้ฟ ูและสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 
จัดการปาุไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การ
กลายสภาพเปน็ทะเลทราย หยุด
การเส่ือมโทรมของทีดิ่นและฟืน้
สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

15.1 อนุรักษ์ ฟืน้ฟรูะบบนิเวศบก 
น้ าจืด พืน้ทีชุ่่มน้ า

15.1.2 สัดส่วนของพืน้ทีส่ าคัญส าหรับความ
 หลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ทางบก
และในน้ าจืด ซ่ึงปกคลุมไปด้วย
พืน้ทีคุ้่มครอง จ าแนก ตามประเทศ
และระบบนิเวศ

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.3 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมทีเ่ปน็มิตร
ต่อสภาพภมูิอากาศ

5.3.2 มีการปรับตัวเพือ่ลดความ
สูญเสียและเสียหายจาก
ภยัธรรมชาติและ
ผลกระทบทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ

1 มหานครปลอดภยั 1.1 ปลอดมลพษิ 1.1.2 แหล่งน้ า
สาธารณะทัง้
แม่น้ าสายหลัก
และคูคลองต่าง ๆ
  มีคุณภาพน้ าอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
คุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที ่4

1.1.2.1 การจัดการมูล
ฝอยทีต้่นทาง
อย่างมี
ประสิทธภิาพ

1. เพิม่ประสิทธภิาพการคัด
แยกมูลฝอยทีแ่หล่งก าเนิด
ตามหลัก 3Rs
2. เพิม่ประสิทธภิาพ
ส่งเสริมและสนับสนุน การ
มีส่วนร่วม ของภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนใน
การจัดการมูลฝอย 
3. เพิม่ประสิทธภิาพการ
จัดการของเสียอันตราย

โครงการจ้างเหมาเอกชนก าจัดมูลฝอยอันตราย ป ี
(2563 - 2568)

1,000,000 สสล.

15 ปกปอูง ฟืน้ฟ ูและสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 
จัดการปาุไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การ
กลายสภาพเปน็ทะเลทราย หยุด
การเส่ือมโทรมของทีดิ่นและฟืน้
สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

15.1 อนุรักษ์ ฟืน้ฟรูะบบนิเวศบก 
น้ าจืด พืน้ทีชุ่่มน้ า

15.1.2 สัดส่วนของพืน้ทีส่ าคัญส าหรับความ
 หลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ทางบก
และในน้ าจืด ซ่ึงปกคลุมไปด้วย
พืน้ทีคุ้่มครอง จ าแนก ตามประเทศ
และระบบนิเวศ

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.3 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมทีเ่ปน็มิตร
ต่อสภาพภมูิอากาศ

5.3.2 มีการปรับตัวเพือ่ลดความ
สูญเสียและเสียหายจาก
ภยัธรรมชาติและ
ผลกระทบทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ

1 มหานครปลอดภยั 1.1 ปลอดมลพษิ 1.1.2 แหล่งน้ า
สาธารณะทัง้
แม่น้ าสายหลัก
และคูคลองต่าง ๆ
  มีคุณภาพน้ าอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
คุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที ่4

1.1.2.2 การจัดการมูล
ฝอยทีก่ลางทาง
อย่างมี
ประสิทธภิาพ

เพิม่ประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการมูลฝอยของ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพการบริหารจัดการ
มูลฝอยและส่ิงปฏกิูล

280,000 สสล.

15 ปกปอูง ฟืน้ฟ ูและสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 
จัดการปาุไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การ
กลายสภาพเปน็ทะเลทราย หยุด
การเส่ือมโทรมของทีดิ่นและฟืน้
สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

15.1 อนุรักษ์ ฟืน้ฟรูะบบนิเวศบก 
น้ าจืด พืน้ทีชุ่่มน้ า

15.1.2 สัดส่วนของพืน้ทีส่ าคัญส าหรับความ
 หลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ทางบก
และในน้ าจืด ซ่ึงปกคลุมไปด้วย
พืน้ทีคุ้่มครอง จ าแนก ตามประเทศ
และระบบนิเวศ

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.3 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมทีเ่ปน็มิตร
ต่อสภาพภมูิอากาศ

5.3.2 มีการปรับตัวเพือ่ลดความ
สูญเสียและเสียหายจาก
ภยัธรรมชาติและ
ผลกระทบทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ

1 มหานครปลอดภยั 1.1 ปลอดมลพษิ 1.1.2 แหล่งน้ า
สาธารณะทัง้
แม่น้ าสายหลัก
และคูคลองต่าง ๆ
  มีคุณภาพน้ าอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
คุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที ่4

1.1.2.2 การจัดการมูล
ฝอยทีก่ลางทาง
อย่างมี
ประสิทธภิาพ

เพิม่ประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการมูลฝอยของ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

โครงการอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพทางวชิาการและ
แนวทางการปฏบิติังานเชิงเทคนิค

334,000 สสล.

15 ปกปอูง ฟืน้ฟ ูและสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 
จัดการปาุไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การ
กลายสภาพเปน็ทะเลทราย หยุด
การเส่ือมโทรมของทีดิ่นและฟืน้
สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

15.1 อนุรักษ์ ฟืน้ฟรูะบบนิเวศบก 
น้ าจืด พืน้ทีชุ่่มน้ า

15.1.2 สัดส่วนของพืน้ทีส่ าคัญส าหรับความ
 หลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ทางบก
และในน้ าจืด ซ่ึงปกคลุมไปด้วย
พืน้ทีคุ้่มครอง จ าแนก ตามประเทศ
และระบบนิเวศ

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.3 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมทีเ่ปน็มิตร
ต่อสภาพภมูิอากาศ

5.3.2 มีการปรับตัวเพือ่ลดความ
สูญเสียและเสียหายจาก
ภยัธรรมชาติและ
ผลกระทบทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ

1 มหานครปลอดภยั 1.1 ปลอดมลพษิ 1.1.2 แหล่งน้ า
สาธารณะทัง้
แม่น้ าสายหลัก
และคูคลองต่าง ๆ
  มีคุณภาพน้ าอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
คุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที ่4

1.1.2.2 การจัดการมูล
ฝอยทีก่ลางทาง
อย่างมี
ประสิทธภิาพ

เพิม่ประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการมูลฝอยของ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

โครงการเพิม่ศักยภาพผู้ปฏบิติังานด้านการจัดการส่ิง
ปฏกิูลอย่างถูกสุขลักษณะตามกฎหมายการ
สาธารณสุข

736,900 สสล.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

15 ปกปอูง ฟืน้ฟ ูและสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 
จัดการปาุไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การ
กลายสภาพเปน็ทะเลทราย หยุด
การเส่ือมโทรมของทีดิ่นและฟืน้
สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

15.1 อนุรักษ์ ฟืน้ฟรูะบบนิเวศบก 
น้ าจืด พืน้ทีชุ่่มน้ า

15.1.2 สัดส่วนของพืน้ทีส่ าคัญส าหรับความ
 หลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ทางบก
และในน้ าจืด ซ่ึงปกคลุมไปด้วย
พืน้ทีคุ้่มครอง จ าแนก ตามประเทศ
และระบบนิเวศ

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

5.3 สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมทีเ่ปน็มิตร
ต่อสภาพภมูิอากาศ

5.3.2 มีการปรับตัวเพือ่ลดความ
สูญเสียและเสียหายจาก
ภยัธรรมชาติและ
ผลกระทบทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ

1 มหานครปลอดภยั 1.1 ปลอดมลพษิ 1.1.2 แหล่งน้ า
สาธารณะทัง้
แม่น้ าสายหลัก
และคูคลองต่าง ๆ
  มีคุณภาพน้ าอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
คุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที ่4

1.1.2.2 การจัดการมูล
ฝอยทีก่ลางทาง
อย่างมี
ประสิทธภิาพ

เพิม่ประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการมูลฝอยของ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร

65,000,000 สสล.

16 ส่งเสริมสังคมทีส่งบสุขและ
ครอบคลุม เพือ่การพฒันาทีย่ั่งยืน 
ใหท้กุคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบนัทีม่ีประสิทธผิล 
รับผิดชอบ และครอบคลุมในทกุ
ระดับ

16.1 ลดความรุนแรงทกุรูปแบบ
และอัตราการตายทีเ่กี่ยวข้อง
ในทกุแหง่ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ

16.1.4 สัดส่วนประชากรทีรู้่สึกปลอดภยั
เมื่อเดินบริเวณพืน้ทีท่ีอ่าศัยเพยีง
ล าพงั

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.1. ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

1.2.1.1 เสริมสร้าง
ความปลอดภยั
เพือ่ลดความ
ล่อแหลมของ
สภาพแวดล้อม
ต่อการเกิด
อาชญากรรม

ติดต้ังกล้องโทรทศัน์ 
วงจรปด (CCTV)

โครงการจัดหาพร้อมติดต้ังกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ 
(CCTV)

342,230,000 สจส.

16 ส่งเสริมสังคมทีส่งบสุขและ
ครอบคลุม เพือ่การพฒันาทีย่ั่งยืน 
ใหท้กุคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบนัทีม่ีประสิทธผิล 
รับผิดชอบ และครอบคลุมในทกุ
ระดับ

16.1 ลดความรุนแรงทกุรูปแบบ
และอัตราการตายทีเ่กี่ยวข้อง
ในทกุแหง่ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ

16.1.4 สัดส่วนประชากรทีรู้่สึกปลอดภยั
เมื่อเดินบริเวณพืน้ทีท่ีอ่าศัยเพยีง
ล าพงั

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.1 ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

1.2.1.1 เสริมสร้าง
ความปลอดภยั
เพือ่ลดความ
ล่อแหลมของ
สภาพแวดล้อม
ต่อการเกิด
อาชญากรรม

สนับสนุน
ดำนคว ามปลอดภยั

ระบบโคมส่องสวา่งอัจฉริยะ (Smart Lighting) และ
ระบบแจ้งเตือนเหตุในเชิงพืน้ที่

16,000,000 สจส.

16 ส่งเสริมสังคมทีส่งบสุขและ
ครอบคลุม เพือ่การพฒันาทีย่ั่งยืน 
ใหท้กุคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบนัทีม่ีประสิทธผิล 
รับผิดชอบ และครอบคลุมในทกุ
ระดับ

16.1 ลดความรุนแรงทกุรูปแบบ
และอัตราการตายทีเ่กี่ยวข้อง
ในทกุแหง่ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ

16.1.4 สัดส่วนประชากรทีรู้่สึกปลอดภยั
เมื่อเดินบริเวณพืน้ทีท่ีอ่าศัยเพยีง
ล าพงั

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.2 การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

4.2.3 จัดระบบเมืองทีเ่อื้อต่อ
การสร้างชีวติและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภยั 
ใหส้ามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวยัและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.1 ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

1.2.1.1 เสริมสร้าง
ความปลอดภยั
เพือ่ลดความ
ล่อแหลมของ
สภาพแวดล้อม
ต่อการเกิด
อาชญากรรม

สนับสนุน
ดำนคว ามปลอดภยั

โครงการบรูณาการ
ขอมูลระบบกลองวงจรปด
(CCTV) และระบบแจง
เตือนเหตุในเชิงพืน้ที่

30,000,000 สจส.

16 ส่งเสริมสังคมทีส่งบสุขและ
ครอบคลุม เพือ่การพฒันาทีย่ั่งยืน 
ใหท้กุคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบนัทีม่ีประสิทธผิล 
รับผิดชอบ และครอบคลุมในทกุ
ระดับ

16.a เสริมความ แข็งแกร่งของ
สถาบนัระดับชาติทีเ่กี่ยวข้อง 
โดยรวมถึงกระท าผ่านทาง
ความร่วมมือ ระหวา่งประเทศ
เพือ่สร้างขีดความสามารถใน
ทกุระดับ โดยเฉพาะใน
ประเทศก าลังพฒันาเพือ่จะ 
ปอูงกันความรุนแรงและต่อสู้
กับการก่อการร้ายและ 
อาชญากรรม

 -  - 1 ด้านความมั่นคง 1.2 การปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาทีม่ีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

1.2.2 การติดตาม เฝูาระวงั 
ปอูงกัน และแก้ไขปญัหา
ทีอ่าจอุบติัขึ้นใหม่

1 มหานครปลอดภยั 1.2 ปลอดอาชญากรรม
และยาเสพติด

1.2.1 ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

1.2.1.1 เสริมสร้าง
ความปลอดภยั
เพือ่ลดความ
ล่อแหลมของ
สภาพแวดล้อม
ต่อการเกิด
อาชญากรรม

 2. สนับสนุนด้านความ
ปลอดภยั (ตรวจพืน้ทีเ่ส่ียง
ต่ออาชญากรรม)

โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการตรวจพืน้ทีเ่ส่ียงต่อ
อาชญากรรม

ไม่ใช้งบประมาณ จัดท าแผนเฝูาระวงั และตรวจตราพืน้ที่
เส่ียง และด าเนินการเฝูาระวงั และตรวจ
ตราตามแผน อย่างน้อย 2 คร้ัง/วนั/พืน้ที่

สนท./สนข.

16 ส่งเสริมสังคมทีส่งบสุขและ
ครอบคลุม เพือ่การพฒันาทีย่ั่งยืน 
ใหท้กุคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบนัทีม่ีประสิทธผิล 
รับผิดชอบ และครอบคลุมในทกุ
ระดับ

16.5 ลดการทจุริตในต าแหน่งหน้าที่
 และการรับสินบนทกุรูปแบบ

16.5.1 ร้อยละของบคุคลทีเ่คย ติดต่อกับ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ อย่างน้อย 1 คร้ัง
 ทีม่ีการให ้สินบนหรือถูกเรียก
สินบน โดยเจ้าหน้าทีข่องรัฐในช่วง 
ระยะเวลา 12 เดือนทีผ่่านมา

6 ด้านการปรับสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลอดการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ

6.6.2 บคุลากรภาครัฐยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซ่ือสัตย์สุจริต

5 มหานคร
ประชาธปิไตย

5.4 การเมืองสีขาว 5.4.1 ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นในความ
ซ่ือสัตย์สุจริตของ
ข้าราชการและผู้
ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานคร

5.4.1.1 ประชาชนมี
ความเชื่อมั่นใน
หน่วยงานและผู้
ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง

ส ารวจความคิดเหน็ของ
ประชาชนต่อความเชื่อมั่น
ในความซ่ือสัตย์สุจริตของ
หน่วยงานและผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง

กิจกรรมศึกษาปจัจัยทีม่ีผลต่อการกระท าทจุริตต่อ
หน้าทีร่าชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ไม่ใช้งบประมาณ ก าหนดรายละเอียด ขอบเขตและ
กลุ่มเปาูหมายการศึกษา อยู่ระหวา่ง
การศึกษา

สกก.

16 ส่งเสริมสังคมทีส่งบสุขและ
ครอบคลุม เพือ่การพฒันาทีย่ั่งยืน 
ใหท้กุคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบนัทีม่ีประสิทธผิล 
รับผิดชอบ และครอบคลุมในทกุ
ระดับ

16.5 ลดการทจุริตในต าแหน่งหน้าที่
 และการรับสินบนทกุรูปแบบ

16.5.1 ร้อยละของบคุคลทีเ่คย ติดต่อกับ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ อย่างน้อย 1 คร้ัง
 ทีม่ีการให ้สินบนหรือถูกเรียก
สินบน โดยเจ้าหน้าทีข่องรัฐในช่วง 
ระยะเวลา 12 เดือนทีผ่่านมา

6 ด้านการปรับสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลอดการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ

6.6.2 บคุลากรภาครัฐยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซ่ือสัตย์สุจริต

7 การบริหารจัด
การเมืองมหานคร

7.3 การบริหาร
ทรัพยากรบคุคล

7.3.1 บคุลากร
กรุงเทพมหานคร
เปน็ผู้ปฏบิติังาน
แบบมืออาชีพมี
ขีดสมรรถนะสูง 
สามารถรองรับ
ภารกิจทีท่า้ทาย
ของ
กรุงเทพมหานคร
ในการก้าวสู่มหา
นครแหง่เอเชีย 
รวมทัง้เปน็ผู้มี
คุณธรรม 
จริยธรรม เปน็ที่
เชื่อมั่นของ
ประชาชน

7.3.1.1 การพฒันา
บคุลากรใหม้ี
ทกัษะความรู้ 
ความสามารถ 
มีความเปน็มือ
อาชีพที่
เหมาะสมกับ
การบริหารมหา
นคร และเปน็ผู้
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม

ส่งเสิรมการใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ
และขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ของกรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมพฒันาและส่งเสริมความรู้ด้านวนิัย
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

384,800 อยู่ระหวา่งขั้นตอนเชิญวทิยากร สกก.



ที่ เปา้หมาย ที่ ระบุ ที่ ระบุ ด้านที่ ด้าน ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ย่อยที่
ประเด็นยุทธศาสตรย์่อย ด้านที่ ด้าน มิติที่ มิติ เปา้หมายที่ เปา้หมาย เปา้ประสงค์ที่ เปา้ประสงค์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรบัผิดชอบ

BMA SDGs Roadmap การด าเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2563)

SDGs-เปา้หมาย SDGs-เปา้ประสงค์ SDGs-ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏบิตัิราชการกรงุเทพมหานคร ประจ าป ีพ.ศ. 2563

16 ส่งเสริมสังคมทีส่งบสุขและ
ครอบคลุม เพือ่การพฒันาทีย่ั่งยืน 
ใหท้กุคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบนัทีม่ีประสิทธผิล 
รับผิดชอบ และครอบคลุมในทกุ
ระดับ

16.5 ลดการทจุริตในต าแหน่งหน้าที่
 และการรับสินบนทกุรูปแบบ

16.5.1 ร้อยละของบคุคลทีเ่คย ติดต่อกับ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ อย่างน้อย 1 คร้ัง
 ทีม่ีการให ้สินบนหรือถูกเรียก
สินบน โดยเจ้าหน้าทีข่องรัฐในช่วง 
ระยะเวลา 12 เดือนทีผ่่านมา

6 ด้านการปรับสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลอดการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ

6.6.2 บคุลากรภาครัฐยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซ่ือสัตย์สุจริต

7 การบริหารจัด
การเมืองมหานคร

7.3 การบริหาร
ทรัพยากรบคุคล

7.3.1 บคุลากร
กรุงเทพมหานคร
เปน็ผู้ปฏบิติังาน
แบบมืออาชีพมี
ขีดสมรรถนะสูง 
สามารถรองรับ
ภารกิจทีท่า้ทาย
ของ
กรุงเทพมหานคร
ในการก้าวสู่มหา
นครแหง่เอเชีย 
รวมทัง้เปน็ผู้มี
คุณธรรม 
จริยธรรม เปน็ที่
เชื่อมั่นของ
ประชาชน

7.3.1.1 การพฒันา
บคุลากรใหม้ี
ทกัษะความรู้ 
ความสามารถ 
มีความเปน็มือ
อาชีพที่
เหมาะสมกับ
การบริหารมหา
นคร และเปน็ผู้
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม

ส่งเสิรมการใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ
และขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ของกรุงเทพมหานคร

โครงการฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างการปฏบิติังานให้
สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตาม พ.ร.บ.ระเบยีบ
บริหารข้าราชการและบคุลากรของกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2554

427,400 อยู่ระหวา่งขั้นตอนเตรียมเอกสาร
ประสานหน่วยงานกลุ่มเปาูหมาย

สกก.

16 ส่งเสริมสังคมทีส่งบสุขและ
ครอบคลุม เพือ่การพฒันาทีย่ั่งยืน 
ใหท้กุคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบนัทีม่ีประสิทธผิล 
รับผิดชอบ และครอบคลุมในทกุ
ระดับ

16.2 ยุติการข่มเหง การแสวงหา
ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง 
การค้ามนุษย์ และความ
รุนแรงและการทรมานทกุ
รูปแบบทีม่ีต่อเด็ก

16.2.1 สัดส่วนของเด็กอายุ 1-17 ป ีทีเ่คย
ถูกท าร้ายทางร่างกาย และ/หรือข่ม
เหงทางจิตใจโดยผู้ดูแลในเดือนที่
ผ่านมา

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.1 การลดความเหล่ือมล้ า 
สร้างความเปน็ธรรมใน
ทกุมิติ

4.1.6 ลงทนุทางสังคมแบบมุ่ง
เปาูเพือ่ช่วยเหลือกลุ่มคน
ยากจนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง

3 มหานครส าหรับ
ทกุคน

3.1 การจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
สวสัดิการและการ
สงเคราะหแ์ละการ
ดูแลสุขภาพใหก้ับ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
และผู้ด้อยโอกาส

3.1.2 ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
และผู้ด้อยโอกาส
สามารถด ารงชีวติ
ได้อย่างมีศักด์ิศรี

3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
 และ
ผู้ด้อยโอกาส
สามารถ
ด ารงชีวติได้
อย่างมีศักด์ิศรี

การปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว

กองทนุปอูงกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว

      - ด าเนินงานประชุมคณะกรรมบริหาร
กองทนุปอูงกันและแก้ไขการใช้ความ
รุนแรงในครอบครัว ปลีะ 2 คร้ัง และ
ด าเนินการสนับสนุนด้านงบประมาณ 
แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ทีด่ าเนินการตามวตัถุประสงค์

สพส.

16 ส่งเสริมสังคมทีส่งบสุขและ
ครอบคลุม เพือ่การพฒันาทีย่ั่งยืน 
ใหท้กุคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบนัทีม่ีประสิทธผิล 
รับผิดชอบ และครอบคลุมในทกุ
ระดับ

16.2 ยุติการข่มเหง การแสวงหา
ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง 
การค้ามนุษย์ และความ
รุนแรงและการทรมานทกุ
รูปแบบทีม่ีต่อเด็ก

16.2.1 สัดส่วนของเด็กอายุ 1-17 ป ีทีเ่คย
ถูกท าร้ายทางร่างกาย และ/หรือข่ม
เหงทางจิตใจโดยผู้ดูแลในเดือนที่
ผ่านมา

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

4.1 การลดความเหล่ือมล้ า 
สร้างความเปน็ธรรมใน
ทกุมิติ

4.1.6 ลงทนุทางสังคมแบบมุ่ง
เปาูเพือ่ช่วยเหลือกลุ่มคน
ยากจนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง

3 มหานครส าหรับ
ทกุคน

3.1 การจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวก 
สวสัดิการและการ
สงเคราะหแ์ละการ
ดูแลสุขภาพใหก้ับ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
และผู้ด้อยโอกาส

3.1.2 ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
และผู้ด้อยโอกาส
สามารถด ารงชีวติ
ได้อย่างมีศักด์ิศรี

3.1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
 และ
ผู้ด้อยโอกาส
สามารถ
ด ารงชีวติได้
อย่างมีศักด์ิศรี

การปอูงกันและแก้ไข
ปญัหาการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว

กิจกรรมการรวบรวมข้อมูลผู้ประสบปญัหาความ
รุนแรงในครอบครัว

   - รวบรวมสถิติการด าเนินงานด้านการ
ช่วยเหลือผู้ประสบปญัหาความรุนแรงใน
ครอบครัว แยกตามช่วงอายุ สาเหตุ 
ลักษณะ ความสัมพนัธ ์และสถานทีเ่กิด
เหตุ

สพส.

17 เสริมความเข้มแข็งใหแ้ก่กลไกการ
ด าเนินงานและฟืน้ฟสูภาพหุน้ส่วน
ความร่วมมือระดับโลกส าหรับการ
พฒันาทีย่ั่งยืน

17.1 เพิม่ส่วนแบง่การส่งออกของ
ประเทศก าลังพฒันาในการ
ส่งออกทัว่โลกใหสู้งขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ โดยเพิม่ส่วนแบง่
ของประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด
ใหสู้งขึ้น 2 เทา่ในป ี2563

17.11.1 ส่วนแบง่ของการส่งออกในระดับ
สากลของประเทศก าลังพฒันาและ
ประเทศด้อยพฒันา

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.5 พฒันาเศรษฐกิจบน
พืน้ฐานผู้ประกอบการยุค
ใหม่

2.5.3 สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 6 มหานครแหง่
เศรษฐกิจและการ
เรียนรู้

6.1 เมืองแหง่โอกาส
ทางธรุกิจและการ
ลงทนุ

6.1.1 ประชาชนจะ
ร่วมกันติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ผลักดันใหน้ า
วสัิยทศัน์
กรุงเทพฯ พ.ศ. 
2575 ไปปฏบิติั
ใหบ้งัเกิดผลส าเร็จ

6.1.1.1 กรุงเทพมหานคร
มีการสนับสนุน
ธรุกิจและการ
ลงทนุ

ส่งเสริมด้านการตลาดและ
การจ าหน่ายสินค้าของ
ผู้ประกอบการ

โครงการประชาสัมพนัธส่์งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์
และแสดงวสัิยทศัน์ของกรุงเทพมหานคร

2,000,000.- น าคณะผู้ประกอบการ Bangkok Brand
 ร่วมออกบธูในงาน International 
Friendship Cities Trade Fair ณ 
มณฑลชานตง ระหวา่งวนัที ่13-18 ต.ค.
62 และมีการจับคู่ธรุกิจแล้ว จ านวน 5 
ราย

สกต.สนป.

17 เสริมความเข้มแข็งใหแ้ก่กลไกการ
ด าเนินงานและฟืน้ฟสูภาพหุน้ส่วน
ความร่วมมือระดับโลกส าหรับการ
พฒันาทีย่ั่งยืน

17.2 สนับสนุนการส่งเสริมหุน้ส่วน
ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ 
ภาครัฐ-เอกชน และประชา
สังคม โดยสร้างบน
ประสบการณ์และกลยุทธด้์าน
ทรัพยากรของหุน้ส่วน

N/A 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ 
ส่งเสริมใหป้ระชาชนและ
ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาประเทศ

6.3.2 ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาประเทศ

5 มหานคร
ประชาธปิไตย

5.2 เมืองธรรมาภบิาล 5.2.1 ประชาชน
กรุงเทพฯ มีส่วน
ร่วมในการเสนอ
นโยบายและ
ตรวจสอบการ
ท างานของ
กรุงเทพมหานคร 
โดยการใช้ระบบ
งบประมาณแบบ
มีส่วนร่วม

5.2.1.1 รับฟงัความ
คิดเหน็ของ
ประชาชนผ่าน 
"สภาประชาชน
กรุงเทพมหานคร
"

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการเสนอ
นโยบายการพฒันาเชิงพืน้ที่
ของส านักงานเขต

โครงการรับฟงัความคิดเหน็ของประชาชนเพือ่
ก าหนดนโยบายการพฒันาเชิงพืน้ทีข่องส านักงานเขต

4,529,800 จัดประชุมเตรียมความพร้อม (Kick-off) 
ในวนัที ่21 มค. 63 อยู่ระหวา่งส่งเร่ืองให้
 สงม.พจิารณาการปรับแผน

สยป.

17 เสริมความเข้มแข็งใหแ้ก่กลไกการ
ด าเนินงานและฟืน้ฟสูภาพหุน้ส่วน
ความร่วมมือระดับโลกส าหรับการ
พฒันาทีย่ั่งยืน

17.2 สนับสนุนการส่งเสริมหุน้ส่วน
ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ 
ภาครัฐ-เอกชน และประชา
สังคม โดยสร้างบน
ประสบการณ์และกลยุทธด้์าน
ทรัพยากรของหุน้ส่วน

N/A 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ 
ส่งเสริมใหป้ระชาชนและ
ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาประเทศ

6.3.2 ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาประเทศ

5 มหานคร
ประชาธปิไตย

5.2 เมืองธรรมาภบิาล 5.2.1 ประชาชน
กรุงเทพฯ มีส่วน
ร่วมในการเสนอ
นโยบายและ
ตรวจสอบการ
ท างานของ
กรุงเทพมหานคร 
โดยการใช้ระบบ
งบประมาณแบบ
มีส่วนร่วม

5.2.1.1 รับฟงัความ
คิดเหน็ของ
ประชาชนผ่าน 
"สภาประชาชน
กรุงเทพมหานคร
"

ส่งเสริมความเข้าใจของ
ภาคประชาชนต่อการเข้า
มามีส่วนร่วมเพือ่การพฒันา
เมือง

โครงการสนับสนุนการจัดท าและทบทวนแผนพฒันา
ชุมชนของชุมชนในแต่ละส านักงานเขต

3,304,300 จัดประชุมเตรียมความพร้อม (Kick-off) 
ในวนัที ่21 มค. 63 อยู่ระหวา่งส่งเร่ืองให้
 สงม.พจิารณาการปรับแผน

สยป.

17 เสริมความเข้มแข็งใหแ้ก่กลไกการ
ด าเนินงานและฟืน้ฟสูภาพหุน้ส่วน
ความร่วมมือระดับโลกส าหรับการ

พฒันาทีย่ั่งยืน

17.2 สนับสนุนการส่งเสริมหุน้ส่วน
ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ 
ภาครัฐ-เอกชน และประชา
สังคม โดยสร้างบน
ประสบการณ์และกลยุทธด้์าน
ทรัพยากรของหุน้ส่วน

N/A 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ 
ส่งเสริมใหป้ระชาชนและ
ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาประเทศ

6.3.2 ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาประเทศ

7 การบริหารจัด
การเมืองมหานคร

7.2 การบริหารแผน
และประเมินผล

7.2.1 กรุงเทพมหานคร
มีระบบติดตาม
และรายงาน
ความก้าวหน้าผล
การด าเนินงาน
ตามแผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี

7.2.1.2 หน่วยงานมี
แผน
ยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับ
แผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร
 ระยะ 20 ปี

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาเมือง

โครงการจัดท าแผนปฏบิติัราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าป ีพ.ศ. 2565

519,000 จัดการรับฟงัความคิดเหน็ของภาค
ประชาสังคมในการก าหนดเปาูหมาย
การพฒันากรุงเทพมหานคร ประจ าป ี
พ.ศ. 2565 เมื่อวนัศุกร์ที ่31 มกราคม 
2563 ณ หอ้งบางกอก อาคารไอราวตัร
พฒันา ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 
ดินแดง เรียบร้อยแล้ว

สยป.


