
การประชุมศนูย์สารสนเทศการขับเคลื่อน 
เป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน 

  
SDGs  

Information  
Center 

ครั้งที่ 1/2563 

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

เวลา 09.30 – 12.00 น. 

 ณ ห้องนพรัตน์ 
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ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2563 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

2.1 เรื่องค าสั่งส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ 3/2563 
      ลงวันที่ 6 มกราคม 2563  เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
      ศูนย์สารสนเทศการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2.3 เรื่องสรุปผล Roadmap การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
      ในระยะสั้น ปี พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

2.2 เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

3.1 เรื่องข้อสังเกตจากการรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 
     ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

2.4 เรื่องการเตรียมข้อมูลเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของ กทม. 
      ลงในระบบ Digital Plan 
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3.2 เรื่องแนวทางการด าเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย 
     การพัฒนาที่ย่ังยืนของ กทม.ในระยะต่อไป 



ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพ่ือทราบ 

2.1 เรื่องค าสั่งส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ 3/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 
      เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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นางพรนิภา  วเิศษสุวรรณ 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
กองสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

เจ้าหน้าทีศู่นย์ 

นางสาววรมณ ี ปทุมชัย 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

BMA  SDGs  Information  Center 

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 
ผู้อ านวยการศูนย์ 

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 

รองผู้อ านวยการศูนย์ 

รองผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมนิผล 
ประธานทีป่รึกษา 

  
SDGs  

Information  
Center 

นางปทติตา  ศาสตรพนัธ์ 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 

เลขานุการ 

ผู้อ านวยการกองสารสนเทศภูมศิาสตร์ 
ทีป่รึกษา 

ศูนยส์ารสนเทศ 

การขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื กทม. 

นายเสกสรรค์  พวกอนิแสง 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
เจ้าหน้าทีศู่นย์ 

นางสาวอุษณา  มณนีวล 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
เจ้าหน้าทีศู่นย์ 

นางสาวอรณชิา  ศาลคุิปต์ 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

กองยุทธศาสตร์เศรษฐกจิ การเงนิ และการคลงั 
เจ้าหน้าทีศู่นย์ 

นางสาวจินตนา  ฉ ่าช่ืน 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
เจ้าหน้าทีศู่นย์ 



ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพ่ือทราบ 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์มีอ านาจหน้าที ่
 

SDGs  
Information  

Center 

1. รวบรวมและติดตามข้อมูล 
    การด าเนินงาน SDGs 
2. ตรวจสอบและประเมิน 
    ความคืบหน้าตัวช้ีวัด SDGs 
3. ประสานและเชื่อมโยงเป้าหมาย 
    SDGs 
4. ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับ 
     มอบหมาย   
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพื่อทราบ 

2.2 เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปี 2563 (ระยะ 1 ปี) 

ปี 2564-2565 
(ระยะกลาง) 

ปี 2566-2575 
(ระยะยาว) 

สยป.พิจารณาโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงาน กทม.ที่สอดคล้องกับ SDGs 

เสนอที่ประชุมศูนย์สารสนเทศพิจารณา 

หน่วยงานของ กทม.พิจารณาโครงการ/กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ SDGs ส่งให้ สยป. 

น าเรียนป.กทม.พิจารณาเห็นชอบ     
แนวทางการขับเคลื่อนและแจ้ง

หน่วยงาน 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพื่อทราบ 

2.3 เรื่อง สรุปผล Roadmap การขับเคลื่อนการด าเนินงานในระยะสั้น ปี พ.ศ. 2563 
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SDGs-เป้าหมาย แผนกทม. ด้านที่ จ านวนแผนงาน/โครงการ เงินกทม. เงินนอกงบประมาณ  เงินอุดหนุนรัฐบาล รวม ร้อยละ 
1 3 2 0 0 7,004,925,700 7,004,925,700 35.76 
2 
  

1 3 0 511,000 0 1,505,400 0.01 
6 1 994,400 0 0 

3 1 60 1,667,409,800 6,074,160 0 1,673,483,960 8.54 
4 
  

3 10 60,359,300 0  0  71,059,300 0.36 
7 1 10,700,000 0  0  

5 3 3 0 3,632,700 0 3,632,700 0.02 
6 1 6 1,436,330,500 581,800 464,100 1,437,376,400 7.34 
7 2 2 0 0 0 0 0.00 
8 6 2 8,281,800 0 0 8,281,800 0.04 
9 
  

1 35 2,925,447,184 0 0 3,513,547,184 17.94 
4 2 588,100,000 0 0 

11 
  
  
  
  
  

1 21 125,495,286 0 0 288,085,886 1.47 
2 11 35,000,000 0 0 
3 1 7,000,000 0 0 
4 4 38,000,000 0 0 
5 2 58,600 0 0 
6 2 82,532,000 0 0 

13 
  

1 21 4,786,032,000 0 0 4,786,132,400 24.43 
2 1 100,400 0 0 

15 
  

1 28 377,199,000 0 0 400,744,525 2.05 
4 1 23,545,525 0 0 

16 
  

1 4 388,230,000 0 0 389,042,200 1.99 
5 1 0 0 0 
7 2 812,200 0 0 

17 5 2 7,384,100 0 0 9,903,100 0.05 

6 1 2,000,000 0 0 

7 1 519,000 0 0 
รวม 230 12,571,531,095 10,799,660 7,005,389,800 19,587,720,555 100.00 

2.3 เรื่อง สรุปผล Roadmap การขับเคลื่อนการด าเนินงานในระยะสั้น ปี พ.ศ. 2563 
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2.3 เรื่อง สรุปผล Roadmap การขับเคลื่อนการด าเนินงานในระยะสั้น ปี พ.ศ. 2563 
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2.3 เรื่อง สรุปผล Roadmap การขับเคลื่อนการด าเนินงานในระยะสั้น ปี พ.ศ. 2563 



2.3 เรื่อง สรุปผล Roadmap การขับเคลื่อนการด าเนินงานในระยะสั้น ปี พ.ศ. 2563 
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ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย  
(SDGs เป้าหมายที่ 2, 3, 6, 9, 11, 13, 15, 16) 

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
(SDGs เป้าหมายที่ 7, 11, 13)  

ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน 
(SDGs เป้าหมายที่ 1, 4, 5, 11) 

ด้านที่ 4 มหานครกระชับ 
(SDGs เป้าหมายที่ 9, 11, 15) 

ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
(SDGs เป้าหมายที่ 11, 16, 17) 

ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
(SDGs เป้าหมายที่ 2, 8, 11, 17) 

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการมหานคร 
(SDGs เป้าหมายที่ 4, 17) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กทม. 
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Indicators 

หน่วยงาน
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

อัตราการเติบโตของการใช้จ่ายในครัวเรือน หรือรายได้ต่อหัวในกลุ่มประชากรที่มีรายได้ 
ต่ ากว่าร้อยละ 40 ต่อประชากรทั้งหมด 

ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 

10.1 เพิ่มการเติบโตทางรายได้ของกลุ่มคนยากไร้ ร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุด 

ส านักพัฒนาสังคม 

ส านักงานปกครองและทะเบียน 
ส านักการคลัง 

ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง  
1. ส่งเสริมรายได้ของผู้ด้อยโอกาส เช่น การฝึกอาชีพ การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชน จัดหาแหล่งทุน        
2. ส ารวจควบคุมแรงงานต่างด้าวให้ท างานถูกกฎหมาย  
3. ส่งเสริมการออมและหาเครือขา่ย CSR เข้าไปด าเนินการในชุมชน 
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Indicators 

หน่วยงาน
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

จ านวนภาคีสมาชิก ข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดลอ้ม 
ด้านสารเคมีที่เป็นอันตรายและสารเคมี อื่นๆ และของ
เสีย ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของพันธกรณี และข้อผูกพัน 
ในการ ถ่ายทอดข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละข้อตกลง 
ที่เกี่ยวข้อง 

สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและ 
การบริโภคที่ยั่งยืน 

12.4 จัดการสารเคมีและของเสีย 

ของเสียอันตรายต่อหัว (สัดส่วนของเสียที่ได้รับการบ าบัด
ของเสีย จ าแนกประเภทการบ าบัด) 

ส านักสิ่งแวดล้อม 

ทุกส านัก 

ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง  
1. การลดขยะเศษอาหาร ลดการผลิตของเสีย และลดการปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษออกสู่ธรรมชาติ  
2. สร้างเครือข่ายร่วมกับห้างสรรพสินค้าในการน าอาหารที่ใกล้หมดอายุไปลดราคา น าเศษอาหารท่ีเหลือไปเป็นอาหารสัตว์  
3. ส่งเสริมให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ/วัสดุที่ย่อยสลายได้ 
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Indicators 

หน่วยงาน
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สัดส่วนของมวลสัตว์น้ า (fish 
stocks) ที่อยู่ในระดับความยั่งยืน
ทางชีวภาพ 

ความก้าวหน้าของประเทศต่างๆ ในระดับการใช้
เครื่องมือ/กลไกระหว่างประเทศเพื่อต่อสู้กับการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงานและไม่มีการ
ควบคุม 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

14.6 ยุติการอุดหนุนประมงเกินขีดจ ากัด IUU 14.4 ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล 

ส านักสิ่งแวดล้อม 
 
ส านักการระบายน  า 
ส านักอนามัย 
ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 

ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง  
1. ส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ ช่วยลดมลพิษจากการปล่อยของเสียลงสู่ทะเล  โดยรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง  
2. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานหรือสถานประกอบการปล่อยของเสียลงสู่ทะเล 
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ด้านที่ SDGs-เป้าหมาย 
จ านวนแผนงาน/

โครงการ 
เงินกทม. เงินนอกงบประมาณ  เงินอุดหนุนรัฐบาล รวม ร้อยละ 

1 มหานคร
ปลอดภัย 

 2, 3, 6, 9, 11, 13, 15, 
16 

178 11,706,143,770 7,166,960 464,100 11,713,774,830 59.80 

2 มหานคร      
สีเขียว 

สะดวกสบาย 

7, 11, 13  14 35,100,400 0 0 35,100,400 0.18 

3 มหานคร
ส าหรับทุกคน 

1, 4, 5, 11  16 67,359,300 3,632,700 7,004,925,700 7,075,917,700 36.12 

4 มหานคร
กระชับ 

 9, 11, 15 7 649,645,525 0 0 649,645,525 3.32 

5 มหานคร
ประชาธิปไตย 

11, 16, 17  5 7,892,700 0 0 7,892,700 0.04 

6 มหานครแห่ง
เศรษฐกิจและ

การเรียนรู้ 

 2, 8, 11, 17 6 93,808,200 0 0 93,808,200 0.48 

7 การบริหาร
จัดการมหานคร 

 4, 17 4 12,031,200 0 0 12,031,200 0.06 

รวม 230 12,571,981,095 10,799,660 7,005,389,800 19,588,170,555 100.00 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลักและสนับสนุนของ SDG แต่ละเป้าหมาย 
(มติที่ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจฯ เมื่อวันพุธท่ี 24 ก.ค.2562) 
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ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ สพส. สนศ. สนค. สนข. 

ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร 
ปรับปรุงโภชนาการและสนับสนุนการท าเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืน 

สนอ. สพส. สนข. 

สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริม
สุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย สนอ. สนพ. สนข. 

สร้างหลักประกันให้ การศึกษามีคุณภาพอย่าง 
เท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาส 
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 

สนศ. สพส. สนข. 

บรรลุ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง สนศ. สนอ. สนข.  

รร.ในสังกัด กทม. 

สร้างหลักประกันให้มีน้ าใช้ และมีการบริหารจัดการน้ า
และสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส าหรับทุกคน สนน. สสล. สนอ.สนข. 
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สร้างหลักประกันให้สามารถเข้าถึงพลังงานอย่างยั่งยืน
ในราคาที่เหมาะสม สสล. สนย. สจส. 

ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและ
ทั่วถึง และการจ้างงานเต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่า
ส าหรับทุกคน 
 

สวท. ทุกส านัก สนข. 

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถต้านทานและรองรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรม 

สนย. สวพ. สสล. สนน.  
สพส. สนข. 

ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในและระหว่างประเทศ สพส. สปท. สนค. สนข. 

สร้างความปลอดภัยและภูมิคุ้มกันให้เมืองและ 
การตั้งถิ่นฐานมนุษย ์ สสล. สนน. สวพ. สนท.  

สนย. สนข. 

ส่งเสริมรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน สสล. ทุกส านัก สนข. 



เร่งรัดด าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ สสล. สนน. สจส. สนย. สวพ. 

สปภ. สยป. สนข. 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล และ
มหาสมุทร อย่างยั่งยืน สสล. สนอ. สนน. สวพ. สยป. 

สนข. 

ปกป้อง ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศน์บนบก
อย่างยั่งยืน สสล. สวพ. สจส. สนน. สนย. 

สวท. สนข. 

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข ทุกคนสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม สร้างสถาบันที่มีความรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพ 

สกค. สกก. สนท. 

 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกด าเนินงานและ
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก 
 

สกต. ทุกส านัก สนข. 
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สพส. 

ด้านการสรา้งโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสงัคม  

1.3 มาตรการคุ้มครองทางสงัคม 

KPIs : รอ้ยละของประชากรท่ีได้รบัความคุ้มครองตามระบบและ
มาตรการคุ้มครองทางสงัคม จ าแนก ตามเพศ และแบ่ง เป็น เดก็              
ผูว้่างงาน ผูสู้งอายุ ผูมี้ความพกพรอ่งทางรา่งกาย หญิงตัง้ครรภ/์แม่ลูกอ่อน 
เหยื่อท่ีได้รบับาดเจบ็จากการท างาน ผูย้ากจนและอยู่ในสถานะเปราะบาง 

 
 
 

สนศ. 
สนค. สนข.  

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

3 มหานครส าหรบัทกุคน 

3.1 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก สวสัดิการและการสงเคราะห ์
และการดแูลสขุภาพให้กบัผูส้งูอาย ุผูพิ้การ และผูด้้อยโอกาส  

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

1. โครงการสร้างหลกัประกนัด้านรายได้แก่ผูส้งูอาย ุ(สพส. และ สนข.) 

6,992,869,000 บาท (เงินอดุหนุนรฐับาล) 

2. โครงการสถานสงเคราะหค์นชราบา้นบางแค 2 (สพส.) 

12,056,700 บาท (เงินอดุหนุนรฐับาล) 
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สนอ. 2.1ยติุความหิวโหยและสร้างหลกัประกนัให้ทุกคนโดยเฉพาะคนท่ี
ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบาง อนัรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารท่ี
ปลอดภยั มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทัง้ปี ภายในปี 2573 

KPIs : ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ  
1. ร้อยละของเดก็อาย ุ0-5 ปี สงูดีสมส่วน 
2. ร้อยละของเดก็อาย ุ6-14 ปี สงูดีสมส่วน 

 
 
 

สพส. 
สนข. 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

1 มหานครปลอดภยั 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภยั 

โครงการการขบัเคล่ือนพระราชบญัญติั 
ควบคมุการส่งเสริมการตลาดอาหาร 
ส าหรบัทารกและเดก็เลก็ พ.ศ. 2560 (สนอ.) 

250,000 บาท 

ด้านการพฒันาและเสริมสรา้ง 
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์

กิจกรรมป้องกนัโรคอ้วนและภาวะ 
ทุพโภชนาการในโรงเรียน (สนอ.) 

ไม่ใช้งบประมาณ 

โครงการวยัท างานสดใส ใส่ใจสขุภาพ 
(สนอ.) 

261,000 บาท (เงินนอกงบประมาณ) 

โครงการกรงุเทพฯ เมืองอาหารปลอดภยั 
(สนอ.) 19,780,500 บาท 
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สนอ. 

ด้านการสรา้งความสามารถ 
ในการแข่งขนั  

2.a ยกระดบัขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร   
ในประเทศก าลงัพฒันา 

KPIs : ดชันีการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรต่อ
ค่าใช้จ่ายภาครฐั 

 
 
 

สพส. 
สนข. 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธรุกิจและการลงทนุ 

โครงการการพฒันาศกัยภาพด้านการเกษตรของกรงุเทพมหานคร (สพส. และ สนข.) 

994,400 บาท 
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3.3 ยติุการแพร่กระจายของเอดส ์วณัโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนท่ีถกู
ละเลย และต่อสู้กบั โรคตบัอกัเสบ โรคติดต่อทาง น ้า และโรคติดต่ออ่ืนๆ ภายในปี 
2573 ยุทธศาสตร์

ชาติ 

1 มหานครปลอดภยั 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ด้านการพฒันาและเสริมสรา้ง 
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์

1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภยั 

KPIs :จ านวนผูติ้ดเช้ือ HIV ราย
ใหม่ต่อประชากรท่ีไม่มีการติด
เช้ือ 1000 คน  

กิจกรรมการป้องกนัการติดเช้ือเอดสจ์ากแม่สู่ลูก  
(สนอ.) 

กิจกรรมการติดตามข้อมลูการให้บริการผูติ้ดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส ์
จาก NAP Program และ Bangkok Smart Monitoring  
System : BSMS  (สนอ.) 

KPIs :อตัราการเกิดโรคมาลาเรียต่อ
ประชากร 1000 คน 

โครงการบรูณาการความร่วมมือ 
ในการพฒันาประสิทธิภาพ 
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 
ในพ้ืนท่ีกรงุเทพมหานคร 

23,192,200 บาท  

ไม่ใช้งบประมาณ 
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สนอ. 
 
 

สนพ. 
สนอ. 



 3.4 ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ 

KPIs : อตัราการฆ่า
ตวัตาย 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

1 มหานครปลอดภยั 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ด้านการพฒันาและเสริมสรา้ง 
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์

1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภยั 

โครงการคดักรองกลุ่มเส่ียง 
ภาวะซึมเศร้า (สนพ.) 

KPIs : อตัราการตายของผูท่ี้เป็นโรคหวัใจ
และหลอดเลือด โรคมะเรง็ โรคเบาหวาน 
หรือโรคระบบทางเดินหายใจเรือ้รงั 

กิจกรรมการคดักรองเบาหวานและความดนัโลหิตสงู 
ในผูร้บับริการและประชาชนอาย ุ15 ปี ข้ึนไป (สนพ.) 

กิจกรรมการพฒันาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การรกัษาวณัโรคของโรงพยาบาลในสงักดั 
ส านักการแพทย ์(สนพ.) 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการป้องกนั 
มลพิษทางอากาศในกลุ่มเส่ียง  

ไม่ใช้งบประมาณ 
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สนอ. 
 
 

สนพ. 
สนอ. 



สนอ. 3.5 เสริมสร้างการป้องกนัและการรกัษาการใช้สารในทางท่ีผิด 
ซ่ึงรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางท่ีผิดและการใช้แอลกอฮอล์
ในทาง  ท่ีเป็นอนัตราย 

 
 

สนพ. 
สนอ. 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

1 มหานครปลอดภยั 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

ด้านการพฒันาและเสริมสรา้ง 
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์

1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภยั 

KPIs : ความครอบคลมุของการรกัษาส าหรบัผูท่ี้ใช้สารเสพติด 

กิจกรรมพฒันาส่ือทกัษะชีวิตเพ่ือสร้างภมิูคุ้มกนั 
ยาและสารเสพติดส าหรบัเดก็และเยาวชน  
(สนอ.) 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

โครงการกรงุเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี 

โครงการชุมชนร่วมใจระวงัภยั 
ยาเสพติดในชุมชน 

492,400 บาท 

โครงการพฒันาการบ าบดัฟ้ืนฟ ู
ผูติ้ดยาเสพติดในชุมชน 

149,200 บาท 
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3.6 ลดจ านวนการตายและบาดเจบ็จากอบุติัเหตทุาง
ถนนทัว่โลกลงคร่ึงหน่ึง ภายในปี 2563 

KPIs : อตัราผูเ้สียชีวิตจากการบาดเจบ็จากอบุติัเหต ุ     
ทางถนน 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

ด้านการสรา้งโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสงัคม  1 มหานครปลอดภยั 

1.3 ปลอดอบุติัเหต ุ โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

โครงการติดตัง้ป้ายจราจร/ปรบัปรงุเครื่องหมายจราจร/สญัญาณไฟจราจร รวม 14 โครงการ 

589,000,000 บาท 

โครงการพฒันาระบบการวิเคราะหข้์อมลูด้านการจราจรและความปลอดภยั 

โครงการจดัหาพร้อมติดตัง้ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือตรวจสอบการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ของยานพาหนะบนทางเท้าในพ้ืนท่ีกรงุเทพมหานคร 

โครงการรณรงคเ์สริมสร้างวินัยและจิตส านึกของประชาชนเพ่ือลดอบุติัเหต ุ

55,610,000 บาท 

83,390,000 บาท 

30,000,000 บาท 
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สนอ. 
 
 

สนพ. 
สนอ. 



สนศ. 
4.2 เดก็ทุกคนเข้าถึงการพฒันา การ
ดแูล และการจดัการศึกษาระดบัก่อน
ประถมศึกษา ส าหรบัเดก็ปฐมวยั ท่ีมีคณุภาพ 
ภายในปี 2573 

KPIs : 4.2.1ร้อยละของเดก็อายุต า่กว่า 5 ปี ท่ี
มีพฒันาการทางด้านสขุภาพ  การเรียนรู้ และ
พฒันาการทางบคุลิกภาพตามวยั จ าแนก
ตามเพศ  

 
 
 

สพส. 
สนข. 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

ด้านการพฒันาและเสริมสรา้ง 
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์

3 มหานครส าหรบัทุกคน 

3.1 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก สวสัดิการ 
และการสงเคราะห์และการดแูลสขุภาพให้กบั 
ผูส้งูอาย ุผูพิ้การ และผูด้้อยโอกาส  

โครงการพฒันาศนูยพ์ฒันาเดก็ 
ก่อนวยัเรียนกรงุเทพมหานคร  
(สพส. และ สนข.) 

6,176,300 บาท 

3.3 การศึกษาส าหรบัทุกคน 

โครงการพฒันาคณุภาพการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร ์(STEM & Robotics) (สนศ.) 

4,995,000 บาท 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผูใ้หญ่ท่ีมีทกัษะ   
ท่ีจ าเป็น รวมถึงทกัษะทางเทคนิคและอาชีพ
ส าหรบัการจ้างงาน การมีงานท่ีดี และการเป็น
ผูป้ระกอบการ ภายในปี 2573  
 
KPIs : 4.4.1 สดัส่วนของเยาวชน/ผูใ้หญ่    
ท่ีมีทกัษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร จ าแนกตามประเภท
ทกัษะ 
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สนศ. 
4.5 ขจดัความเหล่ีอมล า้ทางเพศในการศึกษา และสร้าง
หลกัประกนัว่ากลุ่มท่ีเปราะบางซ่ึงรวมถึงผู้พิการ ชน
พื้นเมือง และเดก็ เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุก
ระดบัอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 

KPIs : 4.5.1 ดชันีความเท่าเทียมกนั (ผู้หญิง/ 
ผู้ชาย/ ในเขต/ นอกเขต/ ความมัง่คัง่สงู-ต า่) 
และอ่ืน ๆ เช่น สถานะความพิการ คนพืน้เมือง 
และความขดัแย้งท่ีสามารถน ามาเป็นข้อมลูท่ี
ใช้ได้ 

 
 
 

สพส. 
สนข. 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

ด้านการพฒันาและเสริมสรา้ง 
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์3 มหานครส าหรบัทุกคน 

3.3 การศึกษาส าหรบัทุกคน 

4,995,000 บาท 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

4.7 ผูเ้รียนทุกคนได้รบัความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบั
ส่งเสริมการพฒันาอย่างยัง่ยืน รวมไปถงึ สิทธิมนุษยชน ความ
เสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวฒันธรรมแห่งความสงบสุข 
และความนิยมในความหลากหลายทางวฒันธรรมต่อการพฒันา
ท่ียัง่ยืน ภายในปี 2573  
 
KPIs : 4.7.1 มีการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาท่ี
ยัง่ยืน ความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิ
มนุษยชน โดยให้ความส าคญัในทุกระดบั
การศึกษา 
 
 

กิจกรรมส ารวจและติดตามการเข้าเรียนของเดก็ 
ในพื้นท่ีกรงุเทพมหานคร (สนศ.) 

ไม่ใช้งบประมาณ 

โครงการพฒันาการจดัการศึกษาพิเศษ 
ในโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร (สนศ.) 

โครงการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา 
ขัน้พื้นฐานกรงุเทพมหานคร ฉบบัท่ี 3  
(พ.ศ. 2564-2569) 

5,500,000 บาท 
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สนศ. 5.2 ลดความรนุแรงต่อผู้หญิงและเดก็ 

KPIs : 5.2.1 สดัส่วนของผูห้ญิงและเดก็หญิง อาย ุ15 ปีขึ้นไป ท่ีเคยอยู่ร่วมกบั
คู่ของตนได้รบัความรนุแรงทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจโดยคู่ของตนใน
ปัจจบุนั หรือคู่ของตนก่อนหน้า 

 
 
 

สนอ. 
สนข. 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

โครงการการจดักิจกรรม “การขบัเคล่ือนงานและ
เสริมสร้างพลงัชุมชนด้านการปัองกนัและแก้ไข
ปัญหาความรนุแรงในครอบครวัด้านสาธารณสุข” 
(สนอ.) 

3,000,000 บาท 

ด้านการสรา้งโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสงัคม  3 มหานครส าหรบัทุกคน 

3.1 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก สวสัดิการ 
และการสงเคราะห์และการดแูลสขุภาพให้กบั 
ผูส้งูอาย ุผูพิ้การ และผูด้้อยโอกาส  

กิจกรรมการช่วยเหลือผูถ้กูกระท าและ/ 
หรือผูไ้ด้รบัผลกระทบจากความรนุแรง 
ในครอบครวัของศนูยจ์ดัการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาความรนุแรงในครอบครวั (ศจร.)” (สนอ.) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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สนน. 6.1 เข้าถึงน ้าด่ืมปลอดภยัราคาหาซ้ือได้ 

KPIs : 6.1.1 ร้อยละของประชากรท่ีใช้บริการน ้าด่ืมท่ีได้รบั 

 
 
 

สสล. 
สนอ. สนข. 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

โครงการเฝ้าระวงัความปลอดภยั 
ของน ้าบริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท 
และน ้าแขง็ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร (สนอ.) 

464,100 บาท (เงินอดุหนุน) 

ด้านการพฒันาและเสริมสรา้ง 
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์

1 มหานครปลอดภยั 

1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภยั 

32 



ยุทธศาสตร์
ชาติ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

โครงการบ าบดัน ้าเสียมีนบุรี (สนน.) 

219,000,000 บาท 

1 มหานครปลอดภยั 

1.1 ปลอดมลพิษ 

6.3 ปรบัปรงุคณุภาพน ้า ลดสดัส่วนน ้าเสียท่ีไม่ผ่านกระบวนการลงคร่ึงหน่ึง 
และเพ่ิมการน ากลบัมาใช้ใหม่และการใช้ซ า้ท่ีปลอดภยัอย่างยัง่ยืนทัว่โลก 

 
KPIs : ร้อยละของน ้าเสียท่ีได้รบัการบ าบดัอย่างปลอดภยั 
 

ด้านการสรา้งการเติบโต 
บนคณุภาพชีวิต 

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

โครงการบ าบดัน ้าเสียธนบุรี (สนน.) 

1,197,550,000 บาท 

โครงการน าน ้าท่ีผ่านการบ าบดักลบั 
มาใช้ประโยชน์ (สนน. สสล. สปภ. และ 
สนข.) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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สนน.  
 
 

สสล. 
สนอ. สนข. 



สสล. 7.3 เพ่ิมอตัราการปรบัปรงุประสิทธิภาพการใช้พลงัานของโลกให้เพ่ิมขึน้ 2 เท่า  
ภายในปี 2573 

KPIs : 7.3.1 ลดความเข้มของการใช้พลงังาน (Energy Intensity ; EI) ลดการใช้
พลงังานลง 56,142 ktoe หรอืลดลงรอ้ยละ 30 ภายในปี 2579 เมื่อเทียบกบัปี 2553 

 
 
 

สนย. 
สจส. 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

ด้านการสรา้งการเติบโต 
บนคณุภาพชีวิต 

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 

2.4 การใช้พลงังานท่ีมีประสิทธิภาพและพลงังานทางเลือก 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

โครงการลดการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการ
กรงุเทพมหานคร (ทกุหน่วยงาน กทม.) 

ไม่ใช้งบประมาณ 

(ลดการใช้พลงังานของหน่วยงานในกรงุเทพมหานคร) 
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8.1 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลมุและยัง่ยืน        
มีการจ้างงานเตม็ท่ีและมีผลิตภาพและการมีงานท่ีสมควรส าหรบัทุกคน 

KPIs : 8.1.1 อตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีและรายได้ท่ีแท้จริงต่อ
ประชากรผูม้ีงานท า 

 
 

ทกุ
หน่วยงาน 

สวท. 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

6.2 เมืองแห่งนักท่องเท่ียวระดบัโลก 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

กิจกรรมการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟแูละพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน (สวท.) 

ไม่ใช้งบประมาณ 

โครงการสนับสนุนการจดัประชมุ
นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพ่ือ
เป็นรางวลั (MICE)  
ของกรงุเทพมหานคร (สวท.) 

8,281,800 บาท 

ด้านการสรา้งโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสงัคม  

6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 

6.3 เมืองแห่งการจดัประชุม นิทรรศการ และการ
จดังานนานาชาติ 
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สนย. 
9.1พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีมีคณุภาพ เช่ือถือได้ ยัง่ยืนและมีความทนทาน 
ซ่ึงรวมถึงโครงสรา้งพืน้ฐานของภมิูภาคและท่ีข้ามเขตแดนเพื่อสนับสนุนการ
พฒันาทาง 

KPIs : 9.1.1 สดัส่วนของประชากรเมืองท่ีอาศยัอยู่ภายในระยะ 2 
กิโลเมตรจากถนนท่ีสามารถใช้งานได้ทุกฤด ู

 
 
 

สวพ. สสล. 
สนน. สพส. 

สนข. 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

1.5 ปลอดอบุติัภยัจากส่ิงก่อสร้าง 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

ปรบัปรงุถนน/ทางเท้า/คนัหิน/สะพาน/อโุมงค/์
ท่อระบายน ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
รวม 34 โครงการ (สนย.) 

1,204,722,992 บาท 

1 มหานครปลอดภยั 

ด้านการสรา้งความสามารถ 
ในการแข่งขนั  

โครงการก่อสร้างอโุมงค ์
ทางเดินลอดหน้าพระลาน 
และถนนมหาราช (สนย.) 

16,000,000 บาท 

โครงการปรบัปรงุสะพานบริเวณต่าง ๆ รวม 4 โครงการ
(สนย.) 

583,912,200 บาท 
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สสล. 11.1 ทุกคนจะเข้าถึงท่ีอยู่อาศยัและการบริการพืน้ฐานท่ีพอเพียงให้ปลอดภยั 
และในราคาท่ีสามารถจ่ายได้ และยกระดบัชุมชนแออดั ภายในปี 2573 

KPIs : 11.1.1สดัส่วนของประชากรในเขตเมืองท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนแออดั      
ท่ีอยู่อาศยันอกระบบ หรอืท่ีท่ีไม่เหมาะสม 

 
 
 

สนน. สวพ. 
สนท. สนย. 

สนข. 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

โครงการศึกษาสภาพปัญหาสถานการณ์ และ
ความต้องการท่ีอยู่อาศยัของประชาชนใน
กรงุเทพมหานคร เพ่ือจดัท าแผนพฒันาท่ีอยู่
อาศยัส าหรบัประชาชนในกรงุเทพมหานคร 
(สพส.) 

ด้านการสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสงัคม  3 มหานครส าหรบัทุกคน 3.1 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก สวสัดิการ 

และการสงเคราะหแ์ละการดแูลสขุภาพให้กบั 
ผูส้งูอาย ุผูพิ้การ และผูด้้อยโอกาส  

7,000,000 บาท 
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11.3 ยกระดบัการพฒันาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยัง่ยนื 
เพื่อการวางแผนและการบริหารจดัการการตัง้ถ่ินฐานของมนุษยอ์ย่างมีส่วน
รว่มและบูรณาการและยัง่ยืนในทุกประเทศ ภายในปี 2573 

KPIs : 11.3.2 รอ้ยละของเมืองท่ีมีโครงสรา้งจากการมีส่วนรว่มโดยตรงของ
ภาคประชาสงัคมในการวางแผนและการจดัการซ่ึงด าเนินการเป็นประจ า และ
เป็นประชาธิปไตย 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

โครงการบรูณาการการด าเนินงานป้องกนั                    
การก่ออาชญากรรม (สนท. และ สนข.) 

ด้านความมัน่คง 

1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 

ไม่ใช้งบประมาณ 

กิจกรรมการสร้างความร่วมมือกบัภาคประชาชน  
เพ่ือสร้างเครือข่ายข่าวของกรงุเทพมหานคร 
(สปท.)  

ไม่ใช้งบประมาณ 

1 มหานครปลอดภยั 
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สสล.  
 
 

สนน. สวพ. 
สนท. สนย. 

สนข. 



11.6 ลดผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อมต่อหวัประชากรในเขตเมือง รวมถึงการ
ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคณุภาพอากาศ และการจดัการของเสียของเทศบาล 
และการจดัการของเสียอ่ืนๆ ภายในปี 2573 

KPIs : 11.6.2 ระดบัค่าเฉล่ียทัง้ปีของฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (เช่น PM2.5 และ PM10) 
ในเขตเมือง (ถ่วงน้าหนักกบัประชากร) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

ด้านการสรา้งการเติบโต 
บนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อม 

ไม่ใช้งบประมาณ 

1 มหานครปลอดภยั 

1.1 ปลอดมลพิษ 

โครงการจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบ ารงุรกัษา 
สถานีตรวจวดัคณุภาพอากาศติดตัง้บนเสา
เหลก็แบบเคล่ือนท่ี (สสล.) 

โครงการถนนอากาศสะอาด 

2,994,400 บาท 

โครงการพฒันาระบบข้อมูลการ 
จดัการคณุภาพอากาศ (ทดสอบระบบ) 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคมุ 
และลดฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  
จากรถราชการหน่วยงานในสงักดั
กรงุเทพมหานคร 

182,800 บาท 

4,900,000 บาท 
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สสล.  
 
 

สนน. สวพ. 
สนท. สนย. 

สนข. 



11.7 จดัให้มีการเข้าถึงพืน้ท่ีสาธารณะสีเขียวท่ีปลอดภยั ครอบคลุมทัว่หน้า 
โดยเฉพาะผูห้ญิง เดก็ คนชรา และผูมี้ความ บกพรอ่งทางรา่งกายภายในปี 
2573  

KPIs : 11.7.1 ส่วนแบ่งเฉล่ียของพืน้ท่ีเมืองท่ีถกูสรา้งขึน้ให้เป็นสถานท่ีท่ีใช้ 
ประโยชน์สาธารณะส าหรบัทกุคน จ าแนกตามอายุ เพศ และ บุคคลท่ีมีความ
บกพรอ่งทางรา่งกาย  

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

ด้านการสรา้งการเติบโต 
บนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อม 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรมให้ความสามารถรู้  
สร้างความเข้าใจ และจิตส านึก 
ในการจดัการพ้ืนท่ีสีเขียวและ 
หลากหลายทางชีวภาพของเมือง 
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (สสล.) 

2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 

2.2 พื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีสีเขียวกระจายทัว่ทุกพ้ืนท่ี 

โครงการ/กิจกรรมพฒันาขีดความสามารถ 
ให้แก่ข้าราชการและบคุลากรกรงุเทพมหานคร 
ในการจดัการพ้ืนท่ีสีเขียวและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของเมือง (สสล.) 

โครงการถนนสายอตัลกัษณ์ 
ด้วยพนัธุไ์ม้ (สสล.) 

โครงการประเมินศกัยภาพในการ 
พฒันาพื้นท่ีตามฐานข้อมลูและ 
ระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิม 
พื้นท่ีสีเขียวของกรงุเทพมหานคร 
เพ่ือน าพฒันาให้บริการประชาชน 
(สสล.) 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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สนน. สวพ. 
สนท. สนย. 

สนข. 



11.7 จดัให้มีการเข้าถึงพืน้ท่ีสาธารณะสีเขียวท่ีปลอดภยั ครอบคลุมทัว่หน้า 
โดยเฉพาะผูห้ญิง เดก็ คนชรา และผูมี้ความ บกพรอ่งทางรา่งกายภายในปี 
2573  

KPIs : 11.7.2 ส่วนแบ่งเฉล่ียของพืน้ท่ีเมืองท่ีถกูสรา้งขึน้ให้เป็นสถานท่ีท่ีใช้ 
ประโยชน์สาธารณะส าหรบัทกุคน จ าแนกตามอายุ เพศ และ บุคคลท่ีมีความ
บกพรอ่งทางรา่งกาย  

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

โครงการจ้างท่ีปรึกษาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบติังานตามผงัเมืองรวมด้วยมาตรการ
กลไกท่ีเหมาะสมกรณีมาตรการควบคมุเขต
พื้นท่ีซ้อนทบั (Overlay Zoning) (สวพ.) 

ด้านการสรา้งการเติบโต 
บนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อม 

4.1 กรงุเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบยีบตามผงัเมืองรวม  

15,000,000 บาท 

4 มหานครกระชบั 

โครงการพฒันาศนูยช์ุมชนชานเมือง
มีนบรีุและพื้นท่ีต่อเน่ือง (สวพ.) 

21,900,000 บาท 

โครงการพฒันาเมืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินของกรงุเทพมหานคร  
(สวพ.) 

โครงการส ารวจ ติดตาม ตรวจสอบ 
การละเมิดผงัเมืองรวมกรงุเทพมหานคร 
บริเวณท่ีดินประเภทอนุรกัษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม (สวพ.) 300,000 บาท 

ไม่ใช้งบประมาณ  
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สสล.  
 
 

สนน. สวพ. 
สนท. สนย. 

สนข. 



11.b ภายในปี 2563 เพ่ิมจ านวนเมืองและกระบวนการตัง้ถ่ินฐานของมนุษยท่ี์
เลือกใช้และด าเนินการตามนโยบายและแผนท่ีบูรณาการ เพื่อน าไปสู่ความ
ครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการใช้ทรพัยากร 

KPIs : 11.b.1 ส่วนของเมืองท่ีมีกลยทุธล์ดความเส่ียง และการฟ้ืนฟใูห้สู่สภาพ
ปรกติ มีความสอดคล้องกบักรอบการท างานระหว่างประเทศท่ีได้รบัความ
เหน็ชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

ด้านการสรา้งการเติบโต 
บนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อม 

14,766,000 บาท 

1 มหานครปลอดภยั 

1.1 ปลอดมลพิษ 

โครงการจดัหาเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโรงงานก าจดั 
มลูฝอยจากการก่อสร้างท่ีศนูยก์ าจดั 
มลูฝอยอ่อนนุช (2563 - 2564) (สสล.) 

โครงการจ้างท่ีปรึกษาความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ในการน ากากตะกอน 
ปฏิกลูและไขมนัมาใช้ประโยชน์ (สสล.) 

2,301,386 บาท 

โครงการจ้างเหมาปรบัปรงุโรงหมกัปุ๋ ย 
อ่อนนุชและหนองแขม (2563 - 2564) 
(สสล.) 

โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอย 
จากศนูยก์ าจดัมลูฝอย 

96,000,000 บาท 
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สนน. สวพ. 
สนท. สนย. 

สนข. 



สสล. 13.1 เสริมภมิูต้านทานและขีดความสามารถในการปรบัตวัต่อ
อนัตรายและภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีเก่ียวข้องกบัภมิูอากาศในทุก
ประเทศ 

KPIs : 13.1.1 จ านวนประเทศท่ีมียทุธศาสตรก์ารลดความเส่ียงจาก
ภยัพิบติัในระดบัชาติ และระดบัท้องถ่ิน 

 
สนน.สจส. 
สนย. สวพ. 
สปภ. สยป. 

สนข. 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

กิจกรรมบรูณาการการฝึกซ้อมตามแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัร่วมกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง (สปภ.) 

ด้านความมัน่คง 

1.4 ปลอดภยัพิบติั 

ไม่ใช้งบประมาณ 

โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรดบัเพลิงขัน้พื้นฐาน (สปภ.) 

40,700,000 บาท 

โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรเทคนิคการกู้ภยั
ผูป้ระสบภยัในอาคาร (สปภ.) กิจกรรมการสร้างพลงัเครือข่าย 

การเฝ้าระวงัภยัในชุมชน (สปภ.) 

1 มหานครปลอดภยั 

กิจกรรมการร่วมตรวจสอบอาคารสถานประกอบการต่างๆ  
เพ่ือสร้างความปลอดดภยัจากอคัคีภยั (สปภ.) 

ไม่ใช้งบประมาณ 

4,005,000 บาท 
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สสล. 13.1 เสริมภมิูต้านทานและขีดความสามารถในการปรบัตวัต่อ
อนัตรายและภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีเก่ียวข้องกบัภมิูอากาศในทุก
ประเทศ 

KPIs : 13.1.1 จ านวนประเทศท่ีมียุทธศาสตรก์ารลดความเส่ียงจากภยัพิบติัใน
ระดบัชาติ และระดบัท้องถ่ิน 

 
สนน.สจส. 
สนย. สวพ. 
สปภ. สยป. 

สนข. 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

โครงการก่อสร้างและปรบัปรงุแนวป้องกนัน ้าท่วม
ริมแม่น ้าเจ้าพระยา (สนน.) 

ด้านการสรา้งการเติบโต 
บนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อม 

25,000,000 บาท 

โครงการก่อสร้างอโุมงคร์ะบายน ้า (สนน.) 

381,746,0000 บาท 

โครงการแผนท่ีความเส่ียงและดชันีความเส่ียง 
น ้าท่วมกรงุเทพมหานคร ระยะท่ี 2 (สนน.) 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า 
ระบบคลอง ถนนสายหลกั พื้นท่ีแก้มลิง (สนน.) 
จ านวน 4 โครงการ 

1 มหานครปลอดภยั 

1.1 ปลอดมลพิษ 

4,770,000 บาท 776,482,000 บาท 
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สสล. 13.3 พฒันาการศึกษา การสรา้งความตระหนักรู ้และขีดความสามารถของ
มนุษยแ์ละของสถาบนัในเรือ่งการลดปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
การปรบัตวั การลดผลกระทบ การเตือนภยัล่วงหน้า 

KPIs : 13.3.2 จ านวนประเทศท่ีมีการส่ือสารการเสริมสรา้งความเข้มแขง็ใน
การสรา้งขีดความสามารถระดบัสถาบนั ระบบ และบุคคลในการปรบัตวั การ
ลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพฒันา 

 
สนน.สจส. 
สนย. สวพ. 
สปภ. สยป. 

สนข. 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

การฝึกอบรมเพ่ือขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนแม่บทกรงุเทพมหานคร
ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566 ด้านการใช้
พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลงังานทางเลือก (สสล.) 

ด้านการสรา้งการเติบโต 
บนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อม 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 

2.2 พืน้ท่ีสาธารณะ พืน้ท่ีสีเขียวกระจายทัว่ทกุพืน้ท่ี 

100,400 บาท 
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สสล. 15.1 สรา้งหลกัประกนัว่าจะมีการอนุรกัษ์ การฟ้ืนฟ ูและการใช้ระบบนิเวศ
อย่างยัง่ยนื โดยเป็นไปตามข้อบงัคบัภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ
ภายในปี 2563 

KPIs : 15.1.2 สดัส่วนของพืน้ท่ีส าคญัส าหรบัความ หลากหลายทางชีวภาพ ทัง้
ทางบกและในน ้าจืด ซ่ึงปกคลุมไปด้วยพืน้ท่ีคุ้มครอง จ าแนก ตามประเทศและ
ระบบนิเวศ 

 
สวพ.สจส. 
สนน. สนย. 
สวท. สนข. 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

โครงการเครือข่ายกรงุเทพ 
สีเขียว (สสล.) 

ด้านการสรา้งการเติบโต 
บนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อม 

โครงการลดพลาสติก ปลอดโฟม  
คนปลอดโรค ส่ิงแวดล้อมปลอดภยั  
(สสล.) 

2,012,000 บาท 

โครงการส่งเสริมเครือข่ายลด 
และคดัแยกมลูฝอยภาคประชาชน 
(สสล.) 

โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการมลูฝอย 
ของกรงุเทพมหานคร (สสล.) 

5,000,000 บาท 

1,233,000 บาท 

65,000,000 บาท 

1 มหานครปลอดภยั 

1.1 ปลอดมลพิษ 
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สกค. 16.1 ลดความรนุแรงทุกรปูแบบและอตัราการตายท่ีเก่ียวข้องในทุก
แห่งลดลงอย่างมีนัยส าคญั  

KPIs : 16.1.4 สดัส่วนประชากรท่ีรู้สึกปลอดภยัเม่ือเดินบริเวณพื้นท่ีท่ี
อาศยัเพียงล าพงั 

 
สกก. 
สนท. 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

โครงการจดัหาพร้อมติดตัง้ 
กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
(สจส.) 

ระบบโคมส่องสว่างอจัฉริยะ  
(Smart Lighting) และระบบ 
แจ้งเตือนเหตใุนเชิงพื้นท่ี (สจส.) 

โครงการบรูณาการข้อมลูระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV) และระบบแจ้งเตือนเหตุในเชิงพื้นท่ี (สจส.) 

342,230,000 บาท 

16,000,000 บาท 

30,000,000 บาท 

1 มหานครปลอดภยั 

1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 

ด้านการสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสงัคม  

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจพื้นท่ี 
เส่ียงต่ออาชญากรรม (สนท. และ สนข.) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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16.5 ลดการทุจริตในต าแหน่งหน้าท่ี และการรบัสินบนทุกรปูแบบ 

KPIs : 16.5.1รร้อยละของบคุคลท่ีเคย ติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ีของรฐั 
อย่างน้อย 1 ครัง้ ท่ีมีการให้ สินบนหรือถกูเรียกสินบน โดยเจ้าหน้าท่ี
ของรฐัในช่วง ระยะเวลา 12 เดือนท่ีผา่นมา 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

กิจกรรมศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระท า 
ทุจริตต่อหน้าท่ีราชการของข้าราชการ
กรงุเทพมหานคร (สกก.) 

ไม่ใช้งบประมาณ 

384,800 บาท 

ด้านการปรบัสมดลุและ 
พฒันาระบบการบริหาร 

จดัการภาครฐั 5 มหานครประชาธิปไตย 

โครงการอบรมพฒันาและส่งเสริมความรู้ 
ด้านวินัยของข้าราชการกรงุเทพมหานครสามญั 
(สกก.) 

7 การบริหารจดัการเมืองมหานคร 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างการปฏิบติังาน 
ให้สอดคล้องกบัระบบคณุธรรม ตามพระราชบญัญติั 
ระเบียบข้าราชการกรงุเทพมหานครและบคุลากร 
กรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2554 (สกก.) 

427,400 บาท 

5.4 การเมืองสีขาว 7.3 การบริหารทรพัยากรบคุคล 
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สกค.  
สกก. 
สนท. 



สกต. 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

 2,000,000 บาท 

17.11 ส่วนแบ่งของการส่งออกในระดบัสากลของประเทศก าลงั
พฒันาและประเทศด้อยพฒันา 

KPIs : 17.11.1 ส่วนแบ่งของการส่งออกในระดบัสากลของประเทศ
ก าลงัพฒันาและประเทศด้อยพฒันา 

ด้านการสรา้งความสามารถ 
ในการแข่งขนั  

6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 

6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธรุกิจและการลงทนุ 

โครงการประชาสมัพนัธส่์งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ ์
และแสดงวิสยัทศัน์ของกรงุเทพมหานคร (สกต.) 
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ทกุ
หน่วยงาน 



17.17 สนับสนุนการส่งเสริมหุ้นส่วน ความรว่มมือระหว่างภาครฐั ภาครฐั-
ภาคเอกชน และ ประชาสงัคม โดยสรา้งบน ประสบการณ์และกลยุทธด์้าน 
ทรพัยากรของหุ้นส่วน 

KPIs : N/A 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 

โครงการรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชน 
เพ่ือก าหนดนโยบายการพฒันาเชิงพื้นท่ี 
ของส านักงานเขต  (สยป.) 

ด้านการปรบัสมดลุและ 
พฒันาระบบการบริหาร 

จดัการภาครฐั 

4,529,800 บาท 

โครงการจดัท าแผนปฏิบติัราชการ
กรงุเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2565 
(สยป.) 

519,000 บาท 

7 การบริหารจดัการเมืองมหานคร 5 มหานครประชาธิปไตย 

โครงการสนับสนุนการจดัท าและทบทวน 
แผนพฒันาชุมชนของชุมชนในแต่ละส านักงานเขต 

3,304,300 บาท 

5.2 เมืองธรรมาภิบาล 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 
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สกต.  
 

ทกุ
หน่วยงาน 



ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพ่ือทราบ 

2.4 เรื่องการน าข้อมูลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ กทม. ลงในระบบ Digital Plan  
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพ่ือทราบ 

2.4 เรื่องการเตรียมข้อมูลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ กทม. ลงในระบบ Digital Plan  
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพ่ือทราบ 

2.4 เรื่องการเตรียมข้อมูลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ กทม. ลงในระบบ Digital Plan  
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

3.1 เรื่องข้อสังเกตจากการรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1. โครงการที่เสนอการขับเคลื่อนแต่ไมไ่ดร้ับงบประมาณ กรณีไม่ได้ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ ควรตัดทิ้ง 

2.โครงการที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน เช่น  
   2.1 กิจกรรมโรงเรียนพ่อ-แม่ส าหรับหญงิตั งครรภว์ัยรุ่น  
  

3.4 ลดอัตราการตายจากโรคไมต่ดิตอ่ 5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทกุรูปแบบ 
ที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญงิในทุกที่ 

2.2 กิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูในสถานพยาบาลสังกดักรุงเทพมหานคร  

KPIs : อัตราการฆ่าตัวตาย 
3.4 ลดอัตราการตายจากโรคไมต่ดิตอ่ 3.7 การเข้าถึงบริการ ข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับ

อนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า 
KPIs : ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่พึงพอใจ 
กับการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีสมัยใหม่ 

3. โครงการสนับสนนุในระดับเป้าหมาย/เป้าประสงค์ ไม่ครอบคลุมตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาเมืองเนื่องจากตวัชี้วัด
เป็นระดับสากล 

ข้อพิจารณา  1.ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตรวจสอบและทบทวนข้อมูลอีกคร้ัง และส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อเตรียมน าเข้า 
                   ระบบ Digital Plan และน าเรียนปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบตาม Roadmap ต่อไป 

                2. น าข้อมูล SDGs ขึ้นเว็บไซต์ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
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3.2 เรื่องแนวทางการด าเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ กทม. 
     ในระยะต่อไป 

3.2.1 พิจารณาตัวชี วัด SDGs ภายใต้อ านาจหน้าที่และบริบทของ กทม. 

3.2.2 จัดท าข้อเสนอแนะในการด าเนินกิจกรรมโครงการให้ตอบสนองเป้าหมาย SDGs  
เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานใช้ประกอบการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
SDGs ในระยะกลาง และระยะยาวต่อไป 



ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
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