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ค�าน�า

 แผนปฏบิตัริำชกำรกรุงเทพมหำนคร ประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดท�ำขึน้เพ่ือใหกรุงเทพมหำนครมกีรอบและ

ทิศทำงกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนครในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ชัดเจน สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ป

แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบำยรัฐบำล 

และบรบิททีเ่กีย่วของ รวมท้ังสำมำรถขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำนใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิตำมเปำหมำยกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร

และกำรติดตำมประเมินผลไดอยำงมีประสิทธิภำพ 

 กำรจดัท�ำแผนปฏบิตัริำชกำรกรงุเทพมหำนคร ประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดมกีำรก�ำหนดเปำหมำยกำรพฒันำ

กรุงเทพมหำนคร ประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใชเปนกรอบในกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ประจ�ำป 

พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนวยงำนจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปใหมีควำมสอดคลองกัน ตลอดจนเพื่อใหกำรด�ำเนิน

โครงกำร/กจิกรรมของหนวยงำนเกดิประสทิธผิลอยำงมีประสทิธภิำพ ตอบสนองตอเปำหมำยกำรพฒันำกรุงเทพมหำนคร  

  แผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีควำมส�ำคัญในกำรก�ำหนดทิศทำง

กำรด�ำเนนิงำนของกรงุเทพมหำนครในฐำนะกลไกกำรขับเคลือ่นงำนตำมนโยบำยรฐับำล งำนตำมภำรกิจของกรงุเทพมหำนคร

ท้ังงำนเชิงยุทธศำสตร์ระดับส�ำนักและระดับพื้นที่เขตใหบรรลุผลส�ำเร็จ ตอบสนองตอควำมตองกำรของประชำชน

อันเปนเปำหมำยหลักในกำรด�ำเนินงำนของกรุงเทพมหำนครใหเกิดผลอยำงเปนรูปธรรมและยั่งยืนตอไป 

    

 
ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล

(ก)แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓



สารบัญ

หนา

(ข)

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร  ๓

 ดานที่ ๑ มหานครปลอดภัย  ๓

  ดานที่ ๒ มหานครสีเขียวสะดวกสบาย  ๑๖

 ดานที่ ๓ มหานครส�าหรับทุกคน  ๒๒

 ดานที่ ๔ มหานครกระชับ  ๓๘

 ดานที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย  ๔๕

 ดานที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู ๔๘

 ดานที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร  ๕๑

ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร
 

 ดานที่ ๑ มหานครปลอดภัย  ๖๐

   มิติที่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ  ๖๐

   มิติที่ ๑.๒ ปลอดอำชญำกรรมและยำเสพติด ๖๔

  มิติที่ ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ  ๖๕

   มิติที่ ๑.๔ ปลอดภับพิบัติ  ๖๖

  มิติที่ ๑.๕ ปลอดอุบัติภัยจำกสิ่งกอสรำง ๖๘

   มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อำหำรปลอดภัย ๖๘

 ดานที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  ๗๔

  มิติที่ ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงำม  ๗๔

  มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สำธำรณะ พื้นที่สีเขียวกระจำยทุกพื้นที่ ๗๔

  มิติที่ ๒.๓ ระบบขนสงมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด กำรจรำจรคลองตัว  ๗๕

   และมีทำงเลือก

  มิติที่ ๒.๔ กำรใชพลังงำนที่มีประสิทธิภำพและพลังงำนทำงเลือก ๗๖

 ดานที่ ๓ มหานครส�าหรับทุกคน  ๗๗

   มิติที่ ๓.๑ ผูสูงอำยุ ผูพิกำร และผูดอยโอกำส ไดรับกำรดูแลอยำงครบวงจร ๗๗

   มิติที่ ๓.๒ เมืองแหงโอกำสทำงเศรษฐกิจ ๗๘

   มิติที่ ๓.๓ กำรศึกษำส�ำหรับทุกคน ๗๙

   มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม  ๘๑

๕๓

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓



สารบัญ

หนา

(ค)

 ดานที่ ๔ มหานครกระชับ  ๘๒

   มิติที่ ๔.๑ กรุงเทพมหำนครเติบโตอยำงเปนระเบียบตำมผังเมืองรวม  ๘๒

 ดานที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย  ๘๓

   มิติที่ ๕.๑ มหำนครกรุงเทพแบบบูรณำกำร ๘๓

  มิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมำภิบำล  ๘๓

  มิติที่ ๕.๓ กระจำยอ�ำนำจสูประชำชน ๘๔

  มิติที่ ๕.๔ กำรเมืองสีขำว  ๘๔

   มิติที่ ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ๘๔

 ดานที่ ๖  มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู ๘๕

  มิติที่ ๖.๑ เมืองแหงโอกำสทำงธุรกิจและกำรลงทุน ๘๕

  มิติที่ ๖.๒ เมืองแหงนักทองเที่ยวระดับโลก ๘๖

   มิติที่ ๖.๓ เมืองแหงกำรจัดประชุม นิทรรศกำร และกำรจัดงำนนำนำชำติ ๘๗

 ดานที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร  ๘๘

  มิติที่ ๗.๑ กฎหมำย  ๘๘

  มิติที่ ๗.๒ กำรบริหำรแผนและประเมินผล ๘๘

  มิติที่ ๗.๓ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ๘๙

   มิติที่ ๗.๔ กำรคลังและงบประมำณ ๙๐

  มิติที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ๙๒

ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร   

 ดานที่ ๑ มหานครปลอดภัย  ๙๕ 

   มิติที่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ  ๙๕

   เปำหมำยที่ ๑.๑.๑ แหลงน�้ำสำธำรณะทั้งแมน�้ำสำยหลักและคูคลองตำง ๆ ๙๕

    มีคุณภำพน�้ำอยูในเกณฑ์มำตรฐำน คุณภำพน�้ำผิวดิน

    ประเภทที่ ๔

๙๓ 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓



สารบัญ

หนา

   เปำหมำยที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหำนครมีกำรลดและควบคุมปริมำณมูลฝอย ๑๐๓

     ที่แหลงก�ำเนิดและเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรมูลฝอย

    ตั้งแตแหลงก�ำเนิดจนถึงกำรก�ำจัดอยำงถูกตองตำม

    หลักวิชำกำร

   เปำหมำยที่ ๑.๑.๓  กรุงเทพมหำนครมีคุณภำพอำกำศอยูในเกณฑ์มำตรฐำน ๑๐๘

   เปำหมำยที่ ๑.๑.๔  กรุงเทพมหำนครมีระดับเสียง คำเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq)  ๑๑๑

    อยูในเกณฑ์มำตรฐำน 

  มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด ๑๑๒ 

   เปำหมำยที่ ๑.๒.๑ ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๑๑๒ 

   เปำหมำยที่ ๑.๒.๒  เด็กและเยำวชนไมเสพยำเสพติด ผูเสพผูติดทุกคนเขำสู ๑๑๔

    ระบบกำรบ�ำบัดรักษำและฟนฟูสมรรถภำพที่มีมำตรฐำน

    และมีควำมเหมำะสม

  มิติที่ ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ  ๑๑๙

    เปำหมำยที่ ๑.๓.๑ ลดควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุจรำจร ๑๑๙

  มิติที่ ๑.๔ ปลอดภับพิบัติ  ๑๒๒

    เปำหมำยที่ ๑.๔.๑  กรุงเทพมหำนครสำมำรถลดควำมเสี่ยงและ ๑๒๒

    ฟนคืนจำกภัยพิบัติ

  มิติที่ ๑.๕ ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสราง ๑๒๘

     เปำหมำยที่ ๑.๕.๑  กรุงเทพมหำนครมีควำมปลอดภัยตอกำรใชงำน ๑๒๘

อำคำรสำธำรณะปลอดจำกอุบัติจำกสิ่งปลูกสรำง 

    และโครงสรำงพื้นฐำนที่มั่นคงปลอดภัย

  มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ๑๓๐

    เปำหมำยที่ ๑.๖.๑  คนกรุงเทพฯ มีสุขภำวะทำงกำยและจิต มีพฤติกรรม ๑๓๐

    สุขภำพที่ดี ไมมีภำวะเจ็บปวยจำกโรคติดตอเรื้อรังและ

    โรคจำกกำรประกอบอำชีพ 

(ง) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓



สารบัญ

หนา

   เปำหมำยที่ ๑.๖.๒  โรคติดตอที่ส�ำคัญในเมืองที่ไดรับกำรเฝำระวังและควบคุม ๑๓๗

    ไมใหระบำดไปในวงกวำง

   เปำหมำยที่ ๑.๖.๓  คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกำสไดรับบริกำรทำงกำรแพทย์และ ๑๔๒

    สำธำรณสุขที่เทำเทียมกัน มีคุณภำพและมำตรฐำน

   เปำหมำยที่ ๑.๖.๔ ประชำชนไดรับบริกำรชวยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ๑๔๗

    และเจ็บปวยขั้นวิกฤติ

   เปำหมำยที่ ๑.๖.๕ ประชำชนบริโภคอำหำรที่มีควำมปลอดภัย  ๑๔๘

    ปรำศจำกเชื้อโรคและสำรปนเปอน

   เปำหมำยที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบตื่นตัวและกระตือรือรน ๑๕๐

 ดานที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย  ๑๕๓

  มิติที่ ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงาม  ๑๕๓

    เปำหมำยที่ ๒.๑.๑  กรุงเทพมหำนครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภำพ ๑๕๓

    ของเมืองใหแลดูสะอำด

  มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สาธารณะ  พื้นที่สีเขียวกระจายทุกพื้นที่ ๑๕๕

    เปำหมำยที่ ๒.๒.๑  กรุงเทพมหำนครเปนมหำนครรมร่ืนดวยพรรรไม ๑๕๕

    มพีืน้ทีส่เีขยีวเพือ่กำรพกัผอนเพยีงพอตำมมำตรฐำนสำกล 

  มิติที่ ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก ๑๕๙

   เปำหมำยที่ ๒.๓.๑  ประชำชนเขำถึงระบบขนสงสำธำรณะ มีทำงเลือก ๑๕๙

    ในกำรเดินทำงไมตองพึ่งพำรถสวนบุคคล 

   เปำหมำยที่ ๒.๓.๒ กำรจรำจรมีควำมคลองตัวไมแออัด ๑๖๕

  มิติที่ ๒.๔ การใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก ๑๖๗

   เปำหมำยที่ ๒.๔.๑  กรุงเทพมหำนครเปนเมืองที่ประหยัดพลังงำนใชพลังงำน  ๑๖๗

    สะอำดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

(จ)แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓



สารบัญ

หนา

(ฉ)

หนา

 ดานที่ ๓ มหานครส�าหรับทุกคน  ๑๖๙

   มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์และ ๑๖๙

   การดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส

   เปำหมำยที่ ๓.๑.๑ ผูสูงอำยุและคนพิกำรสำมำรถใชชีวิตไดสะดวก ๑๖๙

   เปำหมำยที่ ๓.๑.๒  ผูสูงอำยุ ผูพิกำร และผูดอยโอกำสสำมำรถด�ำรงชีวิตได ๑๗๐

    อยำงมีศักดิ์ศรี

   เปำหมำยที่ ๓.๑.๓  ผูสูงอำยุ คนพิกำรและผูดอยโอกำสไดรับกำรดูแลสุขภำพ ๑๗๓ 

อยำงครบวงจร

  มิติที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ : การสรางโอกาสทางอาชีพและรายไดที่มั่นคง ๑๗๔

    เปำหมำยที่ ๓.๒.๑   แรงงำนบอกระบบเขำถึงสวัสดิกำรและแหลงเงินทุนอยำง ๑๗๔

    เทำเทียม

   เปำหมำยที่ ๓.๒.๒  แรงงำนนอกระบบ ผูมีรำยไดนอยและประชำชนทั่วไป ๑๗๕ 

มีอำชีพและรำยไดที่มั่นคง 

  มิติที่ ๓.๓ การศึกษาส�าหรับทุกคน ๑๗๖

   เปำหมำยที่ ๓.๓.๑  กำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำอยำงเทำเทียม ๑๗๖

    และเสมอภำค

   เปำหมำยที่ ๓.๓.๒ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ๑๗๗

   เปำหมำยที่ ๓.๓.๓ ประชำชนมีโอกำสศึกษำตลอดชีวิต ๑๘๑

   มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม  ๑๘๒

    เปำหมำยที่ ๓.๔.๑  คนกรุงเทพฯ ที่มีควำมแตกตำงหลำกหลำย ๑๘๒

    ทำงวัฒนธรรมสำมำรถอยูรวมกันไดอยำงสันติสุข

 ดานที่ ๔ มหานครกระชับ  ๑๘๔

   มิติที่ ๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเปนระเบียบตามผังเมืองรวม   ๑๘๔

    เปำหมำยที่ ๔.๑.๑  กรุงเทพมหำนครชั้นในและชั้นกลำง มีกำรใชประโยชน์ ๑๘๔

    ทีด่นิอยำงเตม็ศกัยภำพ สอดคลองกับระบบสำธำรณปูโภค

    และสำธำรณูปกำร

   เปำหมำยที่ ๔.๑.๒  ศูนย์ชุมชนยอยในเขตเมืองชั้นนอกเติบโตตำมผังเมืองรวม ๑๘๗

    อยำงเต็มศักยภำพ

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓



สารบัญ

หนา

(ช)

 ดานที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย  ๑๘๘

   มิติที่ ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ ๑๘๘

    เปำหมำยที่ ๕.๑.๑  กรุงเทพมหำนครมีองค์กำรบริหำรจัดกำรระบบ ๑๘๘

    สำธำรณูปโภคมหำนคร

  มิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล  ๑๘๙

    เปำหมำยที่ ๕.๒.๑  ประชำชนกรุงเทพฯ มีสวนรวมในกำรเสนอนโยบำย  ๑๘๙

    และตรวจสอบกำรท�ำงำนของกรุงเทพมหำนคร

    โดยกำรใชระบบงบประมำณแบบมีสวนรวม

  มิติที่ ๕.๓ กระจายอ�านาจสู่ประชาชน ๑๙๒ 

    เปำหมำยที่ ๕.๓.๑  ลดบทบำทสวนกลำงลงเหลือภำรกิจหลักเทำที่จ�ำเปน ๑๙๒

    และใหอ�ำนำจในกำรก�ำหนดนโยบำยและตัดสินใจ

    ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะในระดับพื้นที่

  มิติที่ ๕.๔ การเมืองสีขาว  ๑๙๓

    เปำหมำยที่ ๕.๔.๑  ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริตของ ๑๙๓

    ขำรำชกำรและผูด�ำรงต�ำแหนงทำงกำรเมือง

    ของกรุงเทพมหำนคร

    มิติที่ ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ๑๙๔

    เปำหมำยที่ ๕.๕.๑  ประชำชนจะรวมกันติดตำม ตรวจสอบ  ๑๙๔

    และผลักดันใหน�ำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ 

    ไปปฏิบัติใหบังเกิดผลส�ำเร็จ

 ดานที่ ๖  มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู ๑๙๕

  มิติที่ ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน ๑๙๕

   เปำหมำยที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหำนครมีควำมสำมำรถในกำรแขงขันทำงธุรกิจ ๑๙๔

  มิติที่ ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก ๒๐๒

    เปำหมำยที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหำนครเปนเมืองที่นำทองเที่ยวระดับโลก  ๒๐๒

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓



สารบัญ

หนา

(ซ)

   มิติที่ ๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ ๒๐๕

    เปำหมำยที่ ๖.๓.๑  กรุงเทพมหำนครเปนเมืองแหงกำรจัดประชุม ๒๐๕

    และนิทรรศกำรในอันดับแรกของภูมิภำคอำเซียน

 ดานที่ ๗  การบริหารจัดการเมืองมหานคร   ๒๐๖

  มิติที่ ๗.๑ กฎหมาย  ๒๐๖

    เปำหมำยที่ ๗.๑.๑  กรุงเทพมหำนครมีกฎหมำย ขอบัญญตัแิละระเบยีบตำง ๆ ๒๐๖

ที่สงเสริมในกำรบริหำรจัดกำรและจัดบริกำรสำธำรณะ

  มิติที่ ๗.๒ การบริหารแผนและประเมินผล ๒๐๗

    เปำหมำยที่ ๗.๒.๑  กรุงเทพมหำนครมีระบบตดิตำมและรำยงำนควำมกำวหนำ ๒๐๗

    ผลกำรด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร

    ระยะ ๒๐ ป

  มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล  ๒๐๘

    เปำหมำยที่ ๗.๓.๑  บุคลำกรกรุงเทพมหำนครเปนผูปฏิบัติงำนแบบมืออำชีพ ๒๐๘

มีขีดสมรรถนะสูง สำมำรถรองรับภำรกิจที่ทำทำยของ

    กรุงเทพมหำนคร ในกำรกำวสูมหำนครแหงเอเชีย 

    รวมทัง้เปนผมีูคณุธรรม จรยิธรรมเปนทีเ่ช่ือม่ันของประชำชน

   เปำหมำยที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหำนครมีระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่เขมแข็ง ๒๑๐

    เอื้อตอควำมเปนธรรม สำมำรถสรำงสมดุลระหวำงชีวิต

    กำรท�ำงำน และชีวิตสวนบุคคลของผูปฏิบัติงำน ตลอดจน

    สำมำรถดงึดดูผทูีมี่ควำมรคูวำมสำมำรถสูง และสรำงแรงจงูใจ

    ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรได

  มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ ๒๑๒

    เปำหมำยที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหำนครมีกำรบริหำรจัดกำรดำนกำรเงินกำรคลัง ๒๑๒

    และกำรงบประมำณที่เปนมำตรฐำนสำกลและเกื้อหนุน

    ตอกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนครในระยะยำว

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓



สารบัญ

หนา

(ฌ)

  มิติที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๒๐

   เปำหมำยที่ ๗.๕.๑  กรุงเทพมหำนครใหบริกำรประชำชนดวยควำมสะดวก  ๒๒๐

    รวดเร็วถูกตองและโปรงใส โดยประยุกต์ใช

    เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย 

    (SMART SERVICE) เพือ่สนบัสนนุนโยบำยเศรษฐกจิดจิทิลั   

    (Digital Economy) และมีกำรบริหำรจัดกำรเมือง   

    (กรุงเทพมหำนคร)  ดวยเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

    กำรสื่อสำร ที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 

    (SMART CITY)

ส่วนที่ ๓ การบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
 

สารบัญ

หนา

๒๒๙

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓





สถานการณ์และทิศทางการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร





๓แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร

ดานที่ ๑  มหานครปลอดภัย

 มิติที่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ

 คุณภาพน�้า กรุงเทพมหำนครมีแมน�้ำเจำพระยำไหลผำนและมีคูคลองใหญนอยหลำยสำยกระจำยอยูท่ัวไป    

รวมทั้งส้ิน ๑,๖๘๒ คูคลอง ควำมยำว ๒,๖๐๔ กิโลเมตร ทั้งนี้ แหลงน�้ำธรรมชำติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนครยัง

ประสบปญหำมลพิษทำงน�้ำอยูมำก เห็นไดจำกดัชนีคุณภำพน�้ำท่ีส�ำคัญ ไดแก คำปริมำณควำมสกปรกในรูปของ

สำรอินทรีย์ (BOD) และคำออกซิเจนละลำยน�้ำ (DO) ไมอยูในเกณฑ์มำตรฐำนแหลงน�้ำผิวดินประเภทท่ี ๔ ตำมที่

กรมควบคุมมลพิษก�ำหนด กรุงเทพมหำนครจึงด�ำเนินกำรแกไขปญหำน�้ำเสียดวยกำรเดินระบบบ�ำบัดน�้ำเสียขนำดใหญ 

จ�ำนวน ๘ แหง คือโรงควบคุมคุณภำพน�้ำสี่พระยำ รัตนโกสินทร์ ดินแดง ชองนนทรี หนองแขม ทุงครุ จตุจักร และ

ศูนย์กำรศึกษำและอนุรักษ์สิ่งแวดลอมบำงซื่อ รวมถึงโรงควบคุมคุณภำพน�้ำขนำดเล็กที่รับโอนจำกกำรเคหะแหงชำติ 

จ�ำนวน ๑๒ แหง มีขีดควำมสำมำรถในกำรบ�ำบัดน�้ำเสียสูงสุดรวม ๑,๑๓๖,๘๐๐ ลูกบำศก์เมตรตอวัน หรือคิดเปน

รอยละ ๔๕ ของปรมิำณน�ำ้เสียในเขตกรงุเทพมหำนครทัง้หมด ๒,๕๐๐,๐๐๐ ลกูบำศก์เมตรตอวนั และมแีผนจะกอสรำง

ระบบรวบรวมน�้ำเสียและระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเพิ่มเติมในอนำคต นอกจำกนี้ ไดมีกำรน�ำน�้ำที่ผำนกำรบ�ำบัดและตะกอน

น�ำ้เสียกลบัมำใชประโยชน์ ตลอดจนเตรยีมกำรจดัเก็บคำธรรมเนยีมบ�ำบดัน�ำ้เสยี อกีทัง้เนนแนวทำงปฏบัิติในกำรสงเสรมิ

กำรมีสวนรวมของสังคม เพื่อสรำงจิตส�ำนึกของประชำชนในกำรรวมกันปองกันและแกไขปญหำน�้ำเสียอยำงยั่งยืน    

ตารางที่ ๑ แสดงสถานการณ์คุณภาพน�้าคลองในเขตกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙

พารามิเตอร์ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

DO   (มก./ล.) ๑.๔ ๑.๖ ๑.๕ ๑.๗ ๑.๖ ๒.๑ ๑.๘ ๑.๖ ๑.๘ ๑.๗

BOD (มก./ล.) ๑๓.๐ ๑๒.๐ ๑๐.๕ ๑๑.๓ ๑๑.๑ ๑๐.๓ ๑๐.๖ ๑๑.๔ ๑๔.๓ ๑๕.๙

ภาพที่ ๑  แสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน�้าในรอบ ๑๐ ปี

มก
./ล

.

๑๓.๐

๑.๔ ๑.๖ ๑.๕ ๑.๗ ๑.๖ ๑.๘ ๑.๘ ๑.๗๑.๖๒.๑

๑๑.๓ ๑๑.๔
๑๔.๓

๑๕.๙

๑๑.๑๑๐.๐ ๑๐.๓ ๑๐.๖
๑๒.๐

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

DO
BOD

                                                             ปี พ.ศ.

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพที่ ๒ แสดงระดับของค่า DO (ซาย) และค่า BOD (ขวา) ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างน�้า ปี ๒๕๕๙

ที่มำ : รำยงำนประจ�ำป ส�ำนักงำนจัดกำรคุณภำพน�้ำ ส�ำนักกำรระบำยน�้ำ กรุงเทพมหำนคร

  มูลฝอย สิง่ปฏกูิลและไขมัน ปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรงุเทพมหำนครจดัเกบ็และก�ำจดัมูลฝอยไดปริมำณ

เฉลี่ย ๑๐,๕๒๖ ตันตอวันเพิ่มขึ้นจำกปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในปริมำณเฉลี่ยมำกถึง ๓๙๖ ตันตอวันและเพิ่มขึ้น

จำกปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในปริมำณเฉลี่ยมำกถึง ๓๖๐ ตันตอวัน แนวโนมปริมำณมูลฝอยที่กรุงเทพมหำนคร 

ตองจดัเกบ็และก�ำจดัยงัคงเพิม่ขึน้อยำงตอเนือ่ง จำกกำรสงเสริมเศรษฐกจิวถิชีวีติของคนเมอืงกำรสงเสริมกำรทองเทีย่ว

สนิคำอิเลก็ทรอนิกส์ทีม่อีำยกุำรใชงำนสัน้ลง สนิคำคณุภำพต�ำ่ทีน่�ำเขำจำกประเทศเพ่ือนบำนและพฤตกิรรมของประชำชน

ทีย่งัคงทิง้มลูฝอยในท่ีสำธำรณะท�ำใหกำรปนเปอนของมลูฝอยในสภำพแวดลอมมอัีนตรำยเพิม่ขึน้ ในขณะทีค่วำมคำดหวัง

ของประชำชนทีมี่ตอกำรใหบรกิำรจดัเกบ็และเก็บขนมูลฝอยของกรงุเทพมหำนครมสูีงขึน้เชนกนั กรุงเทพมหำนครจ�ำเปน

ตองมีกำรจัดกำรมูลฝอยทั้งตนทำง กลำงทำงและปลำยทำงอยำงจริงจัง

 ตนทำง คือ แหลงก�ำเนิด สงเสริมใหประชำชนลดกำรผลิตมูลฝอย โดยกำรใชซ�้ำ น�ำกลับมำใชใหมสงเสริมให

ประชำชนคัดแยกมูลฝอย เพื่อใหสำมำรถน�ำไปใชประโยชน์ตำมศักยภำพตอไป ไมวำจะเปน วัสดุรีไซเคิล กำรน�ำมูลฝอย

อินทรีย์ผลิตปุย น�้ำหมักชีวภำพ เปนตน

 กลำงทำง คือ กำรใหบริกำรจัดเก็บและเก็บขนมูลฝอยอยำงมีประสิทธิภำพ ไมใหมีมูลฝอยตกคำงซึ่งสงผล

กระทบตอสภำพแวดลอมและสุขอนำมัยของประชำชน ลดเรื่องรองเรียน และกำรใหบริกำรดวยใจ

  ปลำยทำง คอื กำรน�ำมลูฝอยกลบัมำใชประโยชน์ และเหลอืก�ำจดัทิง้ใหนอยท่ีสดุ เมือ่มลูฝอยเขำสูระบบก�ำจัดท่ี

ปลำยทำง ณ ศนูย์ก�ำจัดมลูฝอย ยังพบมูลฝอยท่ีสำมำรถน�ำไปหมกัท�ำปุย เผำและน�ำพลงังำนควำมรอนมำผลติกระแสไฟฟำ 

เศษวัสดุจำกกำรรื้อถอนสิ่งกอสรำง เปนตน โดยกำรจัดกำรมูลฝอยของกรุงเทพมหำนครอยำงมีประสิทธิภำพจ�ำเปนที่

ตองไดรับควำมรวมมือจำกทุกภำคสวน  

 ดังนั้น กำรจัดกำรมูลฝอยของกรุงเทพมหำนครจ�ำเปนตองด�ำเนินกำรใน ๓ สวนอยำงจริงจัง 



๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร

ภาพที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลด�าเนินงานตัวชี้วัดรอยละของปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บไดลดลง

กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลด�าเนินการ

ตัน/วัน ตัวชี้วัด : รอยละของปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บไดลดลง

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

(ปีฐาน)

๙,๙๖๓ ๙,๙๓๙
๙,๖๖๔ ๙,๕๐๔ ๙,๖๖๔

๑๐,๑๖๖ ๑๐,๑๓๐
๑๐,๕๒๖

๙,๗๖๓

๐

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 ค่าเป้าหมาย

 ผลด�าเนินงาน

๑๒,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๘,๐๐๐

๖,๐๐๐

๔,๐๐๐

๒,๐๐๐

๐
         

     

 คุณภาพอากาศ รำยงำนสถำนกำรณ์มลพิษของประเทศไทย ระบุวำ มลพิษทำงอำกำศในกรุงเทพมหำนคร

ฝุนละอองขนำดไมเกิน ๑๐ ไมครอนและ ๒.๕ ไมครอน (PM
๑๐

 และ PM
๒.๕

) เพิ่มขึ้นเล็กนอย แตยังอยูในเกณฑ์มำตรฐำน 

หำกพจิำรณำคณุภำพอำกำศในกรงุเทพมหำนครภำพรวมในรอบ ๑๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๙) มีแนวโนมดีขึน้ เนือ่งมำจำก

กำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศและเสียงในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งกรมควบคุมมลพิษรวมกับ

กรุงเทพมหำนครและหนวยงำนภำคีเครือขำยรวมกันก�ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ โดยมุงเนนด�ำเนินกำร

กับแหลงก�ำเนิดมลพิษทำงอำกำศท่ีส�ำคัญของกรุงเทพมหำนคร ลดจ�ำนวนยำนพำหนะที่ปลอยมลพิษเกินมำตรฐำน 

ควบคุมฝุนจำกกิจกรรมกำรกอสรำงอำคำร และปรับปรุงระบบกำรจัดกำรขอมูลคุณภำพอำกำศใหครอบคลุมพื้นที่



๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพที่ ๔  แสดงสถานการณ์ฝุนละอองกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๙

ที่มำ : รำยงำนสถำนกำรณ์มลพิษของประเทศไทย ป ๒๕๕๙, กรมควบคุมมลพิษ

 มลพิษทางเสียง รำยงำนสถำนกำรณ์มลพิษของประเทศไทย ระบุวำ ระดับเสียงในกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑลในพื้นที่ทั่วไปอยูในเกณฑ์มำตรฐำน สวนพื้นที่ริมถนนมีคำเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กนอย แตยังอยูในเกณฑ์มำตรฐำน 
ยกเวนจุดตรวจวัดชั่วครำวริมถนนทุกจุดมีคำเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและมีระดับเสียงสูงกวำมำตรฐำน เชน บริเวณจุดตรวจวัด
ชั่วครำวสถำนีต�ำรวจนครบำลพระโขนง ถนนสุขุมวิท ซอย ๗๗ ปอมต�ำรวจแมนศรี ถนนบ�ำรุงเมือง  ปอมต�ำรวจสี่แยก
ล�ำสำลี ถนนรำมค�ำแหง เปนตน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ รวมกับกรุงเทพมหำนคร และหนวยงำนภำคีเครือขำย รวมกัน
ก�ำหนดแนวทำงกำรจดักำรระดบัเสยีงรวมกนั โดยมุงเนนด�ำเนนิกำรเฝำระวังระดับเสียงในบรรยำกำศบริเวณพ้ืนทีท่ัว่ไป 
ติดตำมตรวจสอบกำรด�ำเนนิมำตรกำรควบคมุเสยีงจำกกำรกอสรำง และกำรจัดกำรเรือ่งรองเรียนเกีย่วกับมลภำวะทำงเสยีง 
แตยังไมสำมำรถจัดกำรระดับเสียงริมเสนทำงจรำจรใหอยูในเกณฑ์มำตรฐำนไดอยำงมีประสิทธิภำพ

ภาพที่ ๕ แสดงสถานการณ์ระดับเสียงพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙

ระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 
๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐
๒๕๕๐ ๒๕๕๔๒๕๕๒ ๒๕๕๖๒๕๕๑ ๒๕๕๕๒๕๕๓ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ค่ามาตรฐาน
๗๐ เดซิเบลเอ
ช่วงค่า
(สูงสุด - ต�่าสุด)

ค่าเฉลี่ย

ที่มำ : รำยงำนสถำนกำรณ์มลพิษของประเทศไทย ป ๒๕๕๙, กรมควบคุมมลพิษ



๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร

ภาพที่ ๖ แสดงสถานการณ์ระดับเสียงพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙

ระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 
๙๐

๘๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐
๒๕๕๐ ๒๕๕๔๒๕๕๒ ๒๕๕๖๒๕๕๑ ๒๕๕๕๒๕๕๓ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ค่ามาตรฐาน
๗๐ เดซิเบลเอ
ช่วงค่า
(สูงสุด - ต�่าสุด)

ค่าเฉลี่ย

 

ทีม่ำ : รำยงำนสถำนกำรณ์มลพษิของประเทศไทย ป ๒๕๕๙, กรมควบคมุมลพษิ

 มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กำรท�ำใหกรุงเทพมหำนครเปนเมืองที่นำอยู และประชำชนมี

ควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิเปนภำรกจิทีเ่ก่ียวของกบัหลำยหนวยงำนจ�ำเปนตองอำศัยกำรท�ำงำนแบบบรูณำกำร

เพื่อใหสำมำรถน�ำมำตรกำรตำง ๆ ลงสูพื้นที่ที่มีปญหำไดอยำงมีประสิทธิภำพภำยใตบทบำทและอ�ำนำจหนำที่

ของกรุงเทพมหำนคร โดยสรำงสภำพแวดลอมที่เหมำะสมและมีควำมปลอดภัย ลดโอกำสลดปจจัยเสี่ยงและ

ควำมลอแหลมตอกำรกอเหตุอำชญำกรรม กรุงเทพมหำนครไดรวมกับกองบัญชำกำรต�ำรวจนครบำลส�ำรวจพ้ืนที่เสี่ยง 

ที่ท�ำใหเกิดควำมไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน พบวำ กรุงเทพมหำนครมีพื้นที่เสี่ยง จ�ำนวน ๑,๐๓๕ แหง 

ซ่ึงกระจำยอยูในพื้นที่เขตตำง ๆ และจำกขอมูลของกองบัญชำกำรต�ำรวจนครบำล ไดสรุปสถิติฐำนควำมผิดเก่ียวกับ

ชีวิต รำงกำย และเพศ และฐำนควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จำกป พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ภำพรวมมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 

ที่ผำนมำในชวง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ กรุงเทพมหำนครจึงไดใหกำรสนับสนุนเพื่อแกไขปญหำดังกลำวดวยกำรติดตั้ง

กลองโทรทัศน์วงจรปด (CCTV) จ�ำนวนไมนอยกวำ ๕๐,๐๐๐ กลอง แตอยำงไรก็ตำมยังไมกระจำยครอบคลุมในพื้นที่

เสี่ยงตำง ๆ อีกทั้งยังมีกำรเรียกรองจำกประชำชนใหติดต้ังเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ชุมนุมชนใกลเคียงหรือ

พื้นที่อื่น ๆ ที่เปนจุดเสี่ยงกระจำยท่ัวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครยังเปนพื้นที่เสี่ยงอันตรำยยำกแกกำรเฝำระวังเน่ืองจำก

กรงุเทพมหำนครมกีำรเจรญิเตบิโตอยำงตอเนือ่ง รวมถงึมจี�ำนวนประชำกรเพิม่ขึน้เปนล�ำดบัท�ำใหเกดิปญหำอำชญำกรรม

เพิ่มขึ้นตำมไปดวย และจำกกำรเจริญเติบโตของชุมชนเมือง ก็ท�ำใหเกิดพ้ืนท่ีเส่ียงตอกำรเกิดอำชญำกรรมเพ่ิมขึ้นตำม

ไปดวยเชนกัน ไมวำจะเปนจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหมจำกกำรขยำยตัวของเมือง และจุดเสี่ยงที่เกิดจำกกำรช�ำรุดเสียหำยของ

ไฟฟำแสงสวำงเดิมที่มีอำยุกำรใชงำนมำนำน จึงมีควำมจ�ำเปนตองด�ำเนินกำรติดตั้งและซอมแซมไฟฟำแสงสวำงอยำง
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ตอเนื่องทุกป เพื่อเสริมสรำงควำมปลอดภัยและลดจุดเสี่ยงจุดลอแหลมตอกำรเกิดอำชญำกรรม อีกทั้งผู บริหำร

กรงุเทพมหำนครมีนโยบำยท่ีจะพฒันำกรงุเทพมหำนครใหเปนเมอืงนำอยูในทกุ ๆ  ดำนและเปนมหำนครแหงควำมปลอดภยั 

ตำมแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

กรุงเทพมหำนครโดยกำรแกไขปญหำจรำจรและเพิ่มมำตรกำรตำง ๆ เพื่อควำมปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สิน

ชำวกรุงเทพมหำนคร

 ยาเสพติด สถำนกำรณ์ยำเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหำนครยังคงมีแนวโนมทวีควำมรุนแรงเพิ่มขึ้นยังคงเปน

พ้ืนที่ที่มีกำรคำและกำรแพรระบำดใหญที่สุด จำกขอมูลส�ำนักงำนปองกันและปรำบปรำมยำเสพติดกรุงเทพมหำนคร 

ปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวำ ยำบำยังคงเปนปญหำหลัก ไอซ์และเฮโรอีนมีแนวโนมเพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะ

ในกลุมเด็กและเยำวชน สวนใหญเปนผูเสพที่มีอำยุระหวำง ๑๕ - ๑๙ ป เปนสัดสวนสูงที่สุด คือ รอยละ ๒๘.๘ และ

จ�ำนวนเกินกวำครึง่เปนผูเสพท่ีมอีำยนุอยกวำ ๒๔ ป โดยอำยขุองผูเสพผูตดิยำเสพตดิ มแีนวโนมลดลง เปนกลุมเดก็และ

เยำวชนเพิม่มำกขึน้และมแีนวโนมในกำรใชยำในทำงทีผ่ดิ ซึง่สำมำรถหำซือ้ไดจำกรำนขำยยำในชุมชนและใชกำรสือ่สำร

ผำนสงัคมออนไลน์ในกำรชกัชวนใหเขำสูกำรเสพยำเสพตดิมำกขึน้๑ ชมุชนในพืน้ทีก่รงุเทพมหำนคร จ�ำนวน ๒,๐๓๗ ชุมชน 

เปนชุมชนท่ีมีควำมเสี่ยงมำก จ�ำนวน ๒๘๔ ชุมชน ขอมูลผูเขำรับกำรบ�ำบัดยำเสพติดของสถำนพยำบำลในพื้นที่

กรุงเทพมหำนครจำกระบบรำยงำนระบบติดตำมและเฝำระวังปญหำยำเสพติด (บสต.) พบวำ สวนใหญใชยำเสพติด

ประเภทแอมเฟตำมนี และมแีนวโนมเขำรบักำรรกัษำนอยลงจำกป พ.ศ. ๒๕๕๗ ลดลงจ�ำนวน ๑,๘๓๐ คน ผลกำรจ�ำหนำย๒ 

พบวำ รอยละ ๖๓.๖๗ ของผูเขำรับกำรบ�ำบัดรักษำที่อยูครบตำมโปรแกรมที่ก�ำหนดและรอยละ ๓๖.๓๓ ของผูเขำรับ

กำรบ�ำบัดรักษำที่ไมอยูครบตำมโปรแกรมที่ก�ำหนด ขอมูลดังกลำวแสดงใหเห็นวำ ยังมีผูใชยำเสพติดจ�ำนวนมำกที่ยัง

ไมเขำสูกระบวนกำรบ�ำบัดรักษำ โดยกระทรวงยุติธรรมไดก�ำหนดแนวทำงกำรชวยเหลือผูเสพยำเสพติดแนวใหมภำยใต

กรอบควำมคดิ “ผูเสพ คอื ผูปวย” ทีจ่ะตองไดรบักำรบ�ำบดัรักษำอยำงถกูตองโดยแพทย์และพยำบำลในสถำนพยำบำล

ของรัฐ ทุกแหงทั่วประเทศ และหลังจำกที่ผูเสพไดรับกำรบ�ำบัดรักษำแลว สำมำรถกลับไปใชชีวิตในสังคมอยำงปกติสุข 

โดยรฐับำลจะใหกำรตดิตำมชวยเหลอืสงเสรมิกำรประกอบอำชพี เพ่ือใหผูเสพไดเร่ิมตนชวีติใหม “เปลีย่นเพ่ือครอบครวั 

เพ่ืออนำคตที่ดีกวำ”ที่ผำนมำไดบูรณำกำรควำมรวมมือกับหนวยงำนท่ีเกี่ยวของกับภำคีเครือขำยภำคประชำชน

และชุมชน จัดตั้งอำสำสมัครเฝำระวังภัยยำเสพติด ปจจุบันมีจ�ำนวน ๗,๙๐๕ คน มีกำรจัดตั้งชุมชนรวมใจระวัง

ภยัยำเสพติดจ�ำนวน ๒๕๐ ชมุชน สรำงชมุชนเขมแขง็ตำมแผนประชำรฐัรวมใจ สรำงหมูบำน ชุมชนม่ันคง ปลอดภัยยำเสพตดิ 

จ�ำนวน ๔๙๙ ชุมชน ตลอดจนใหควำมรูและเสริมสรำงภูมิคุมกันยำเสพติดในโรงเรียน ชุมชน และสถำนประกอบกำร 

จึงจ�ำเปนตองด�ำเนินกำรอยำงตอเนื่องและเขมแข็ง

_______________________________
 ๑ แผนยุทธศำสตร์ปองกันและแกไขปญหำยำเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
 ๒ กำรจ�ำหนำยผูผำนกำรบ�ำบัดรักษำ มี ๒ ประเภท คือ กำรจ�ำหนำยผูผำนกำรบ�ำบัดแบบครบก�ำหนด (อยูครบตำมโปรแกรมท่ีก�ำหนด) และกำรจ�ำหนำยผูผำน

กำรบ�ำบัดแบบไมครบก�ำหนด (บ�ำบัดไมครบตำมโปรแกรม เชน เสียชีวิต ถูกจับกุม บอกเลิกบ�ำบัด ติดตอไมได เปนตน)



๙แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 มิติที่ ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ

 อบุตัเิหตจุราจร กรงุเทพมหำนครเปนศนูย์กลำงดำนเศรษฐกิจ สงัคม กำรศกึษำ กำรลงทนุและจำงงำน และ

กำรคมนำคมขนสงทำงบก มแีนวโนมกำรเกดิอบุตัเิหตุจรำจรในพ้ืนท่ีกรงุเทพมหำนครเพิม่สูงข้ึนอยำงตอเนือ่ง ในป ๒๕๕๙ 

พบวำเกิดอุบัติเหตุจ�ำนวน ๓๑,๙๖๔ ครั้ง มีผูไดรับบำดเจ็บ ๙๐๑ คน และเสียชีวิต ๒๖๖ คน กอใหเกิดควำมสูญเสีย

ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งปจจัยหลักของกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรทำงบกนั้น ประกอบดวย คน รถ และถนน สภำพถนน

และสิ่งแวดลอมเปนสำเหตุในกำรเกิดอุบัติเหตุประมำณรอยละ ๑๕ ของจ�ำนวนอุบัติเหตุทั้งหมด นอกจำกนั้นสำเหตุ

มำจำกผูขับขี่และสภำพยำนพำหนะโดยในสวนของถนนนั้นอุปกรณ์ควบคุมกำรจรำจร (Traffic Control Devices)

ซึง่ประกอบไปดวยปำยจรำจร (Traffic Signs)เครือ่งหมำยจรำจร (Traffic Markings) สัญญำณไฟจรำจร (Traffic Signals) 

จ�ำเปนอยำงยิ่งที่ตองจัดใหมีกำรบ�ำรุงรักษำและพัฒนำเพื่อใหเกิดประสิทธิภำพตอกำรใชทำงอยำงปลอดภัย ดังนั้น

เพือ่กำรแกไขปญหำกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรในเขตกรุงเทพมหำนครลดลงอยำงตอเนื่อง จ�ำเปนที่ตองมีระบบที่สำมำรถ

วิเครำะห์และคำดกำรณ์ปจจัยสำเหตุในกำรที่จะแกไขปญหำตำมหลักวิชำกำรไดอยำงถูกตองโดยทุกภำคสวนตองรวม

มือกันในกำรรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจรำจร และกำรใชมำตรกำรบังคับใชกฎหมำยอยำงเครงครัดรวมท้ังสภำพถนน

มคีวำมเสีย่งตอกำรเกดิอบุตัเิหต ุอปุกรณ์เครือ่งหมำยจรำจร สญัญำณไฟจรำจร และอปุกรณ์ดำนควำมปลอดภยั ถกูบดบงั 

ช�ำรดุ มสีิง่รบกวนทำงสำยตำ ทีอ่ำจยงัไมเพยีงพอตอกำรใชงำนจึงท�ำใหผูขับข่ีกลำวอำงและไมเคำรพกฎจรำจรดังกลำว  

  มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ

 ความเส่ียงภัยพิบัติจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ กรุงเทพมหำนครประสบภัยพิบัติจำกธรรมชำติ เชน

น�ำ้ทวมทัง้จำกน�ำ้ฝน น�ำ้ทะเลหนนุและน�ำ้หลำก และกำรกดัเซำะชำยฝงทะเลบำงขุนเทียน สวนภยัพบิตัจิำกฝมอืมนุษย์ 

เชน อัคคีภัย แกสระเบิดและสำรเคมีรั่วไหล ถือเปนสำธำรณภัยที่สรำงควำมเสียหำยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  

 กรุงเทพมหำนครมพีืน้ทีป่ระมำณ ๑,๕๖๘ ตำรำงกิโลเมตร๓ ตัง้อยูบนพืน้ท่ีลุมต�ำ่ตอนปลำยของแมน�ำ้เจำพระยำ

ใกลอำวไทยระดับควำมสูงเฉลี่ยประมำณ ๐.๐๐ ถึง +๑.๕๐ เมตรเหนือระดับน�้ำทะเลปำนกลำง (ม.รทก.) โดยบริเวณ

ริมฝงแมน�้ำเจำพระยำและพื้นที่ทำงทิศเหนือมีระดับสูง + ๑.๕๐ ม.รทก. สวนพื้นที่ตอนกลำงดำนตะวันออกและดำนใต

มีระดับต�่ำอยูระหวำง ๐.๐๐ ถึง + ๐.๕๐ ม.รทก. นับจำกอดีตปญหำน�้ำทวมในกรุงเทพฯ มีสำเหตุหลักมำจำกลักษณะ

ภูมิประเทศซึ่งเปนที่รำบลุมและในบำงพื้นที่มีน�้ำทวมถึงในฤดูน�้ำหลำกประกอบกับกรุงเทพฯ เปนเมืองที่ตั้งอยูในจุดที่มี

รองมรสุมพัดผำนท�ำใหมีฝนตกฉุกในเดือนกันยำยนถึงตุลำคมรวมถึงยังตองเผชิญกับปญหำน�้ำเหนือในเวลำเดียวกัน 

อีกทั้งกรุงเทพฯ มีสภำพเมืองที่เปล่ียนแปลงไปจำกเดิมที่เคยมีพื้นที่เพำะปลูกและที่ลุมรับน�้ำตำมธรรมชำติอยูมำก

กลำยเปนส่ิงปลูกสรำงเขำมำแทนที ่ ประกอบกบักำรสบูใชน�ำ้บำดำลมำกเกนิไปท�ำใหน�ำ้หนกัทีก่ดทบัลงบนพืน้ดนิทีเ่ปน

ที่ลุมยิ่งเรงอัตรำกำรทรุดตัวของดินใหมำกยิ่งข้ึนรวมถึงปญหำเศษขยะในแมน�้ำล�ำคลองที่ไปกีดขวำงกำรไหลของน�้ำ

ตำมทอระบำยน�ำ้ประตรูะบำยน�ำ้ และอโุมงค์ระบำยน�ำ้ท�ำใหระบบระบำยน�ำ้ท�ำงำนไดไมเตม็ประสทิธภิำพกอเกดิเปนปญหำ

ดำนกำรระบำยน�้ำที่สรำงควำมเดือดรอนแกชำวกรุงเทพฯ ขึ้นในที่สุด และเปนปญหำเรื้อรังที่ยำกจะแกไขในปจจุบัน

หำกไมไดรับควำมรวมมือจำกทุกภำคสวน 

_______________________________
 ๓ แผนปฏิบัติกำรปองกันและแกไขปญหำน�้ำทวมกรุงเทพมหำนคร ประจ�ำป ๒๕๖๐ ส�ำนักกำรระบำยน�้ำ

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



๑๐ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 ยทุธศำสตร์กำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ของกรงุเทพมหำนคร ก�ำหนดขึน้ตำมกรอบของแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร 

ระยะ ๒๐ ป ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๖๖๕) ดำนที่ ๑ มหำนครปลอดภัย มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ เปำประสงค์ 

๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหำนครมีควำมพรอมในกำรรับมือกับอุทกภัยทั้งจำกน�้ำฝนน�้ำหนุนและน�้ำหลำก เสริมสรำงศักยภำพ

และควำมสำมำรถดำนบุคลำกรและเครือ่งมอืในกำรจดักำรสำธำรณภยัโดยเฉพำะอทุกภยั มคีวำมเช่ือมโยงกบัยทุธศำสตร์

ชำติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ๔  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)๕

ที่กลำวถึงวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก ค.ศ. ๒๐๓๐ มีเปำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) โดยเฉพำะกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยธรรมชำติมีควำมผันผวนและรุนแรงมำกข้ึน

สงผลตอควำมมั่นคงดำนน�้ำ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศกอใหเกิดกำรขำดแคลนน�้ำ อุทกภัย

และภัยธรรมชำติที่รุนแรง และนโยบำยของรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ไดมอบนโยบำยใหคณะกรรมกำร

ทรพัยำกรน�ำ้แหงชำต ิ(กนช.) ก�ำหนดทศิทำงกำรบริหำรจัดกำรน�ำ้ของประเทศ เพือ่เปนกรอบนโยบำยและแผนงำนกำร

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ กำรปองกันและแกไขปญหำอุทกภัยอยำงมีเอกภำพและบูรณำกำรภำยใตแผนยุทธศำสตร์

กำรบริหำรจัดกำรน�้ำของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙) ในสวนของกรุงเทพมหำนครเกี่ยวของกับเร่ืองน�้ำทวม

และอุทกภัย จ�ำนวน ๒ ยุทธศำสตร์ ไดแก ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรน�้ำทวมและอุทกภัย ด�ำเนินกำร

๓ เปำหมำยหลัก ไดแก ๑) พัฒนำคลองระบำยน�้ำสำยหลักเพื่อเปนแกมลิงและระบำยน�้ำฝน และน�้ำหลำก

และชวยล�ำเลียงน�้ำเขำสูอุโมงค์ระบำยน�้ำใหเร็วยิ่งขึ้น ๒) เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรระบำยน�้ำโดยกอสรำงอุโมงค์

ระบำยน�้ำขนำดใหญ และ ๓) พัฒนำปรับปรุงคลองฝงตะวันตกเพื่อน�ำน�้ำจำกพื้นที่ฝงธนบุรีระบำยลงสูโครงกำรแกมลิง

คลองสนำมชัย-คลองมหำชัย และยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำร มีเปำหมำยหลักในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ

ของศูนย์ควบคุมระบบปองกันน�้ำทวมเพื่อเชื่อมโยงกับหนวยงำนที่เกี่ยวของ  

 กำรกัดเซำะชำยฝงทะเล จำกขอมูลรำยงำนกำรศึกษำที่เกี่ยวของกับกำรกัดเซำะชำยฝงทะเล๖ พบวำ

ชำยฝงทะเลบรเิวณอำวไทยตอนบนตัง้แตปำกแมน�ำ้บำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำจนถงึปำกแมน�ำ้ทำจนี จงัหวดัสมทุรสำคร 

มีควำมยำวชำยฝงรวมประมำณ ๑๔๐ กิโลเมตร หรือประมำณรอยละ ๖.๘ ของแนวชำยฝงทะเลอำวไทยประสบปญหำ

กำรกัดเซำะรวมระยะทำงประมำณ ๘๕ กโิลเมตร โดยมอัีตรำกำรกดัเซำะรนุแรงเฉลีย่มำกกวำ๕ เมตรตอป เปนระยะทำง

ประมำณ ๕๗ กิโลเมตร มีอัตรำกำรกัดเซำะชำยฝ งปำนกลำงเฉลี่ย ๑ - ๕ เมตรตอปเปนระยะทำงประมำณ 

๒๘ กิโลเมตร ซึ่งชำยฝ งทะเลบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร ตั้งแตปำกคลองขุนรำชพินิจใจถึงบำนทำตะโก

มีลักษณะเปนหำดโคลนควำมยำวประมำณ ๕ กิโลเมตร ประสบปญหำกำรกัดเซำะอยำงรุนแรงเกือบตลอดแนวชำยฝง 

โดยในชวง ๒๘ ปที่ผำนมำชำยทะเลบำงขุนเทียนถูกกัดเซำะหำยไปเปนระยะทำงกวำ ๘๐๐ เมตร จำกกำรด�ำเนินกำร

_______________________________
 ๔ HTTP://WWW.TRF.OR.TH/COMPONENT/ATTACHMENTS/DOWNLOAD/๓๘๙๔/เวทีสำธำรณะนโยบำยน�้ำ สกว. คร้ังที่ ๗ เรื่อง กำรเชื่อมโยง

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรน�้ำกับยุทธศำสตร์ชำติ โดยนำงสำวลดำวัลย์ ค�ำภำ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ
 ๕ กแผนพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคมแหงชำต ิ ฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สศช. ฉบบัรำชกจิจำนเุบกษำประกำศ ณ วนัที ่ ๒๙ ธนัวำคม พุทธศกัรำช 

๒๕๕๙ หนำ ๑๐๗ - ๑๑๗
 ๖ รำยงำนกำรศึกษำ ทบทวนควำมเหมำะสมและผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงกำรปองกนัและแกไขปญหำกำรกดัเซำะชำยฝงทะเลบำงขนุเทยีน กรุงเทพมหำนคร, 

หนำ ๒ - ๑๑๑



๑๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ทีผ่ำนมำในป พ.ศ. ๒๕๖๐ กรงุเทพมหำนครจดัท�ำรำยงำนผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment 

Report: EIA) ตำม “โครงกำรปองกันและแกไขปญหำกำรกัดเซำะชำยฝงทะเลบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร” 

ปจจุบันรำงกำรศึกษำฯ เสร็จสิ้นเรียบรอยและอยูระหวำงพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู เชี่ยวชำญ และคำดวำ

หำกกำรทบทวนรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดลอมแลวเสร็จกำรกอสรำงเขื่อนปองกันกำรกัดเซำะจะเริ่มด�ำเนินกำรได

ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ กำรกอสรำงใชระยะเวลำประมำณ ๓ ป แลวเสร็จประมำณป พ.ศ. ๒๕๖๕ ปญหำส�ำคัญของ

กำรฟนฟูปำชำยเลนท่ีเกิดขึ้นคือกลำตนไมที่ไดมีกำรปลูกไมสำมำรถทนแรงคล่ืนไดท�ำใหตนกลำที่มีกำรปลูกไปแลว

ถูกคลื่นพัดพำไปหมดนั่นเอง

 สถิติกำรเกิดสำธำรณภัยในป พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑,๙๑๐ ครั้ง สำธำรณภัยที่เกิดมำกที่สุดคืออัคคีภัย 

จ�ำนวน ๑๒๕ ครั้ง ควำมเสียหำยดำนชีวิต มีผูบำดเจ็บและเสียชีวิต รวม ๑๙๒ คน ปจจุบันกรุงเทพมหำนคร

มีควำมเส่ียงตอกำรเกิดสำธำรณภัยท้ังภัยจำกธรรมชำติและภัยท่ีเกิดจำกกำรกระท�ำของมนุษย์ รวมทั้งภัยจำกกำร

กอกำรรำยในรูปแบบตำง  ๆ ซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้นและทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น ซ่ึงกอใหเกิดควำมเสียหำยแกชีวิต

และทรัพย์สินของประชำชนและของรัฐ กำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยปจจุบันพัฒนำเปลี่ยนแปลงไปจำกอดีตที่ผำนมำ

อยำงมำก โดยอดีตจะเนนกำรด�ำเนินกำรลักษณะตั้งรับ เมื่อเกิดสำธำรณภัยจะจัดสงเจำหนำที่เขำไปคนหำและกูภัย

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว แตปจจุบันจะด�ำเนินกำรในเชิงรุกเพื่อลดควำมเสี่ยงและควำมเสียหำย ประกอบกับ

แผนกำรปองกันและบรรเทำสำธำรณภัยกรุงเทพมหำนคร๗ ซ่ึงสอดคลองกับแผนกำรปองกันและบรรเทำสำธำรณภัย

แหงชำติ ไดใหควำมส�ำคัญกับกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยโดยด�ำเนินกำรตำมกรอบกำรด�ำเนินงำนเซนได

เพ่ือกำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๕ (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 

๒๐๑๕ - ๒๐๓๐ : SFDRR) ซึ่งเปนกำรด�ำเนินกำรที่จะลดควำมเสี่ยงที่มีอยู เดิมและปองกันมิใหเกิดควำมเสี่ยง

ใหมขึ้น และกำรท�ำใหควำมลอแหลมและควำมเปรำะบำงตอสำธำรณภัยลดลง รวมถึงใหมีกำรเตรียมควำมพรอม

เพื่อกำรเผชิญเหตุและฟนฟู อันน�ำไปสูควำมสำมำรถที่จะรับมือและฟนคืนกลับ (Resilience) ไดภำยในระยะเวลำ

อันรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ประกอบกับสังคมของชำวกรุงเทพฯ ยังขำดจิตส�ำนึกและกำรมีสวนรวม

ในกำรปองกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทำที่ควรเมื่อเกิดเหตุจะสรำงควำมสับสนวุนวำย กีดขวำงกำรปฏิบัติงำน

ของเจำหนำที่ ดังน้ัน จึงควรมีกำรสรำงจิตส�ำนึกสรำงควำมรูควำมเขำใจใหประชำชนเกิดควำมตระหนัก และมีวินัยใน

เรื่องควำมปลอดภัยของประชำชน (Safety Mind) ตลอดจนรูวิธีกำรปฏิบัติตนที่ถูกตองและเพื่อสรำงวัฒนธรรม

ควำมปลอดภัย (Safety Culture) ใหมำกยิ่งข้ึน อีกทั้งพระรำชบัญญัติและกฎหมำยบำงลักษณะดำนบุคลำกร

ก�ำลังคนขัดแยงกับกำรใชพื้นที่ของกรุงเทพมหำนครในปจจุบันโดยเฉพำะในเร่ืองของกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงพื้นท่ี

เพื่อก�ำหนดกำรจัดสรรงบประมำณในดำนนี้ใหเหมำะสมกับกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย

_______________________________
 ๗ กรอบกำรด�ำเนินงำนเซนไดเพื่อกำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๗๕ (SENDAI FRAMEWORK FOR DISASTER RISK REDUCTION 

๒๐๑๕-๒๐๓๐ : SFDRR) : แผนกำรปองกันและบรรเทำสำธำรณภัยแหงชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



๑๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 มิติที่ ๑.๕ ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสราง

 อุบัตภัิยจากสิง่ปลกูสรางและโครงสรางพ้ืนฐาน กรงุเทพมหำนครใหควำมส�ำคญักบัควำมปลอดภยัจำกสิง่กอสรำง
โดยมีเปำหมำยเพื่อลดควำมเสี่ยงและควำมสูญเสีย ตลอดจนสรำงควำมสำมำรถในกำรรับมือและฟนคืนไดดียิ่งกวำเดิม 
ทั้งในเชิงโครงสรำง (Structural Solution) ไดแก กำรบริหำรจัดกำรใหครอบคลุมกำรสรำงควำมปลอดภัยในกำรใช
อำคำร สิง่ปลกูสรำง และโครงสรำงพืน้ฐำนตำง ๆ ดวย กรุงเทพมหำนครยงัคงตองกำรกำรบริหำรจัดกำรและกำรพฒันำ
ในทิศทำงที่ถูกตองเหมำะสม และที่ไมใชโครงสรำง (Non-structural Solution) ซึ่งหมำยควำมถึงกำรที่เมืองตองมี
ยทุธศำสตร์ แผนงำนและงบประมำณทีจ่ดัสรรใหกบังำนทำงดำนกำรจัดกำรควำมเสีย่งจำกสำธำรณภยัในทุก ๆ มติอิยำง
จรงิจังแตกำรด�ำเนนิกำรทีผ่ำนมำสวนใหญมุงเนนในเรือ่งมำตรกำรกำรปองกันและแกไขปญหำทีเ่กดิข้ึน ยงัไมเคยมกีำรจัดท�ำ
แผนงำนท่ีมคีวำมครอบคลุมปญหำ ทัง้ในเรือ่งของระบบปฏบิตักิำรกำรประเมนิควำมเสีย่งควำมปลอดภัย และกำรก�ำหนด
มำตรฐำนของอำคำร สิ่งปลูกสรำง และโครงสรำงพื้นฐำนอยำงตอเนื่อง ตลอดจนยังไมมีกำรท�ำควำมเขำใจตอพันธกิจ
ของหนวยงำนตำง ๆ ทีม่สีวนสนบัสนุนดำนควำมปลอดภยัทีเ่ปนโครงสรำงและไมใชโครงสรำง อำท ิกำรพัฒนำแผนรองรับ
สถำนกำรณ์จำกควำมเสียหำยและอุบัติภัยจำกโครงสรำงพื้นฐำน ซึ่งในกำรด�ำเนินกำรตองอำศัยควำมรวมมือจำกหลำย
หนวยงำน รวมถึงตองใหควำมส�ำคัญในมิติดำนโครงสรำงที่เปนไปได และมิติดำนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยง
อำคำรและสิง่ปลกูสรำงประเภทโครงสรำงพืน้ฐำนอกีดวย โดยแผนพฒันำกรงุเทพมหำนคร ระยะ ๒๐ ประยะที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ไดก�ำหนดใหกรุงเทพมหำนครปรับปรุงฐำนขอมูลอำคำร สิ่งปลูกสรำงและโครงสรำงพื้นฐำนที่มีควำมเสี่ยงสูง 
และประสำนงำนกับหนวยงำนที่เก่ียวของเพ่ือลดปญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรท�ำงำนเพ่ือใหผลกำรด�ำเนินงำนเกิด
ประสิทธิภำพมำกท่ีสุด และผลักดันใหหนวยงำนน�ำตัวชี้วัดในแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ ๒๐ ป ระยะที่ ๒ 
มำบรรจไุวในแผนปฏบิตัริำชกำรประจ�ำปของหนวยงำนใหครบถวนเพ่ือใหเกดิผลสัมฤทธิต์อประเด็นยทุธศำสตร์ รวมทัง้
เรงรัดใหหนวยงำนที่เกี่ยวของด�ำเนินกำรในกระบวนกำรผลักดันแผนไปสูกำรปฏิบัติ

 กรอบทิศทำงกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนครดำนกำรโยธำและโครงสรำงพื้นฐำนในอีก ๒๐ ป ที่จัดท�ำขึ้นโดย
ส�ำนักกำรโยธำ กรุงเทพมหำนครนั้น ใหขอมูลวำกรุงเทพฯ เปนหนึ่งใน “มหานคร” ขนำดใหญของเอเชียที่มีตึกสูงและ
อำคำรขนำดใหญจ�ำนวนมำก โดยเฉพำะในพ้ืนทีช้ั่นในทีม่ปีระชำกรอำศยัอยูอยำงหนำแนนและพืน้ท่ีเศรษฐกจิ กำรคำ กำรลงทุน 
หำกไมควบคุมดูแลอำคำรอยำงเขมงวดอำจจะกระทบตอควำมปลอดภัยของผูใชอำคำร ท้ังจำกกำรออกแบบ กำรกอสรำง
กำรใชงำน กำรเสือ่มสภำพตำมกำลเวลำ และกำรเปล่ียนแปลงไปของสภำพภมูอิำกำศโลก ในทำงตรงขำม กำรควบคมุอำคำร
ใหมีควำมแข็งแรงและมั่นคงจะเปนสิ่งที่ชวยสรำงควำมปลอดภัยและควำมมั่นใจใหกับผูใชอำคำรไดมำกข้ึน ส�ำนักกำรโยธำ
ต้ังเปำหมำยอบุตัภิยัอันเกดิจำกส่ิงกอสรำงประเภทอำคำร โดยก�ำหนดใหอำคำรสำธำรณะ ๙ ประเภท ตำมพระรำชบญัญตัิ
ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒๘ ตองผำนกำรรับรองตำมกฎหมำย ทั้งกำรออกแบบ กอสรำง ดัดแปลง ตอเติม๙

_______________________________
 ๘ อำคำรสำธำรณะ ๙ ประเภท ประกอบดวย๑)  อำคำรสูงตั้งแต ๒๓ ม. ขึ้นไป  ๒) อำคำรขนำดใหญพิเศษ พื้นที่รวม ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป ๓) อำคำร

ชุมนุมคนท่ีมีพื้นท่ี ๑,๐๐๐ ตร.ม. หรือชุมนุมคน ๕๐๐ คนขึ้นไป ๔) โรงมหรสพ  ๕) โรงแรมที่มีหองพัก ๘๐ หองขึ้นไป  ๖) สถำนบริกำรที่มีพ้ืนที่

ตั้งแต ๒๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป ๗) อำคำรชุดหรืออำคำรอยูอำศัยรวมที่มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๒,๐๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป ๘) อำคำรโรงงำนที่มีควำมสูงมำกกวำ ๑ ชั้น และ

มีพื้นที่ใชสอย  ๕,๐๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป ๙) ปำยหรือสิ่งที่สรำงขึ้นส�ำหรับติดหรือตั้งปำยท่ีสูงจำกพื้นดิน ๕๐ ม. ขึ้นไป หรือปำยที่ติดหรือตั้งบนหลังคำหรือ

ดำดฟำของอำคำรหรือสวนหนึ่ง สวนใดของอำคำรที่มีพื้นที่ตั้งแต ๒๕ ตร.ม. ขึ้นไป
 ๙ กรอบทิศทำงกำรพฒันำกรงุเทพมหำนครดำนกำรโยธำและโครงสรำงพ้ืนฐำนในอกี ๒๐ ป 



๑๓แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

 ภาวะสุขภาพอนามัยของคนกรุงเทพฯ  ปญหำดำนสุขภำพและอนำมัย พบวำ ชำวกรุงเทพฯ มีแนวโนมเปน 

“โรคคนเมือง” สูงขึ้น ซึ่งมีสำเหตุจำกวิถีชีวิตของคนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เชน กำรด�ำเนินชีวิตที่ตองแขงขันกับเวลำ 

กำรเผชญิกบัมลภำวะ กำรกนิอำหำรท่ีไมเหมำะสม ขำดกำรออกก�ำลงักำย เปนตน สงผลใหคนเมอืงเปนโรคไมติดตอเรือ้รงั 

ไดแก โรคอวน เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูงโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและปญหำดำนสุขภำพจิต เชน ภำวะซึมเศรำ 

จำกกำรส�ำรวจระดับประเทศพบอัตรำควำมชุกรอยละ ๒.๗ ส�ำหรับพื้นที่กรุงเทพมหำนครพบอัตรำควำมชุกรอยละ ๕ 

เนือ่งจำกกรงุเทพมหำนครเปนสงัคมเมอืงทีม่คีวำมเจรญิอยำงตอเนือ่ง ประชำชนมกีำรปรับตัวตอกำรใชชวีติมคีวำมเสีย่ง

ตอกำรเกิดปญหำสุขภำพ เกิดควำมวิตกกังวล ควำมเครียดน�ำไปสูโรคซึมเศรำไดหำกไมไดรับกำรดูแลชวยเหลือ 

มแีนวโนมฆำตวัตำยไดในทีส่ดุ ทัง้นี ้ กำรเขำถงึบริกำรของกลุมเสีย่งทีม่ภีำวะซมึเศรำนอยมเีพยีงรอยละ ๒๕.๓๕ ท�ำให

กลุมเสีย่งหรอืผูปวยซมึเศรำไมไดรบักำรดแูลชวยเหลอืท�ำใหน�ำไปสูกำรฆำตวัตำยได คนกรงุเทพฯ สวนใหญยังไมตระหนกั

ในเรือ่งกำรดูแลสุขภำพเทำทีค่วรมพีฤตกิรรมเสีย่ง โดยพบวำ รอยละ ๓๒.๙๖ ของคนกรงุเทพฯ ไมออกก�ำลังกำย และเกินกวำ

รอยละ ๑๐ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ไมตรวจสุขภำพ บริโภคอำหำรไมถูกตองและเครียดตำมล�ำดับ 

 โรคมะเร็งเปนปญหำสำธำรณสุขส�ำคัญของประเทศไทย เปนสำเหตุกำรตำยอันดับ ๑ ของคนไทย ลำสุดพบ

ผูปวยรำยใหม ๑.๑ แสนคนตอป และมีแนวโนมเจ็บปวยและเสียชีวิตเพิ่มมำกขึ้น ประเภทมะเร็งที่พบมำกที่สุดใน

เพศชำย ๕ อันดับ คือ มะเร็งตับและทอน�้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งล�ำไสใหญ มะเร็งตอมลูกหมำก และมะเร็งตอมน�้ำเหลือง 

สวนมะเร็งที่พบมำกที่สุดในผูหญิง ๕ อันดับแรก คือ มะเร็งเตำนม มะเร็งปำกมดลูก มะเร็งตับและทอน�้ำดี มะเร็งปอด 

และมะเร็งล�ำไสใหญ ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครมีจ�ำนวนผูปวยมะเร็งรำยใหมสูงเปนอันดับหนึ่งของประเทศ กำรปองกัน

ที่ดีที่สุดคือกำรตรวจคนพบควำมผิดปกติในระยะแรก นอกจำกกำรคัดกรองที่ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขแลว ปจจุบันมีรถ

คัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนที่ ในภำวะที่เปนโรคแลวมีบริกำรสงตอรักษำที่โรงพยำบำลนอกจำกนี้สตรีที่คลอดบุตรจะได

ตรวจคัดกรองมะเร็งดวย  

 สถำนกำรณ์กำรประสบอนัตรำยหรอืเจ็บปวยเนือ่งจำกกำรท�ำงำนในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘  พบวำสวนใหญ

เกิดขึ้นในกรุงเทพมหำนครมำกที่สุด เฉลี่ยรอยละ ๒๘.๙๐ ตอป สำเหตุที่ท�ำใหประสบอันตรำยสูงสุด คือ วัตถุหรือ

สิ่งของตัด/บำด/ทิ่มแทง เฉลี่ยรอยละ ๒๒.๙๖ ตอป สิ่งที่ท�ำใหประสบอันตรำยสูงสุด คือ วัตถุหรือสิ่งของเฉลี่ยรอยละ 

๔๔.๙๕ ตอป กลุมอำยุที่ประสบอันตรำยสูงสุด คือ กลุมอำยุระหวำง ๓๐ - ๓๔ ป เฉลี่ยรอยละ ๑๘.๒๔ ตอป ขนำด

สถำนประกอบกำรที่มีลูกจำงมำกกวำ ๑,๐๐๐ คน มีกำรประสบอันตรำยสูงสุด เฉลี่ยรอยละ ๑๙.๒๔ ตอปประเภท

กิจกำรที่มีลูกจำงประสบอันตรำยสูงสุด คือ กิจกำรกอสรำง เฉลี่ยรอยละ ๗.๕๙ ตอป และต�ำแหนงหนำที่ที่มีจ�ำนวน

กำรประสบอันตรำยสูงสุด คือ ผูปฏิบัติงำนในโรงงำน ผูควบคุมเครื่องจักร ผูปฏิบัติงำน เฉลี่ยรอยละ ๓๒.๗๓ ตอป 

(ขอมูลจำกส�ำนักงำนกองทุนเงินทดแทน ส�ำนักงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน)  จึงมีควำมจ�ำเปนตองเขำไปดูแล

ควำมปลอดภัยดำนอำชีวอนำมัย

 โรคตดิต่อส�าคญัในเมือง กรงุเทพมหำนครยงัเผชญิกบัโรคตดิตอตำง ๆ ทีม่แีนวโนมสงูขึน้ เชน วณัโรค  ซ่ึงเกิดจำก

สภำพควำมเปนอยูที่แออัด ท�ำใหวัณโรคแพรกระจำยไปไดอยำงกวำงขวำง และไมสำมำรถรักษำใหหำยขำดไดตำมที่

องค์กำรอนำมัยโลกก�ำหนด โรคติดตอทำงเพศสัมพันธ์และกำรพบผูติดเชื้อเอชไอวีรำยใหมเพ่ิมข้ึนในกลุมชำยที่มี

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



๑๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เพศสมัพนัธ์กบัชำย ผูใชสำรเสพตดิชนิดฉดีและพนักงำนบรกิำรทัง้ชำยและหญงิ โดยอตัรำกำรตำยในผูปวยเอดส์คอนขำง

คงท่ีประมำณรอยละ ๑๒ ตลอดจนโรคไขเลอืดออกยงัคงมแีนวโนมสูงข้ึนและมผีลกระทบตอสภำวะสขุภำพของประชำชน 

นอกจำกนี้ยังมีกำรแพรระบำดของโรคอุบัติใหม อุบัติเกำจำกกำรอพยพยำยถ่ิน และกำรเขำสูประชำคมอำเซียน

โรคอุบัติใหม ไดแก ไขหวัดสำยพันธุ์ใหม SAR โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome : MERS) หรือ 

โรคทำงเดินหำยใจตะวันออกกลำง เกิดจำกเชื้อไวรัสในกลุมโคโรนำ (Corona virus) ฯลฯ และอุบัติเกำ เชน ทองรวง

ไขเลือดออก มำลำเรยีและวณัโรคดือ้ยำ เปนตน กำรอพยพยำยถิน่ทัง้ภำยในประเทศ ตำงประเทศ และประเทศเพือ่นบำน

ที่ตลอดจนกำรเขำสูประชำคมอำเซียน ท�ำใหเกิดกำรเคลื่อนยำยของประชำกร หำกไมสำมำรถควบคุมติดตำมไดอยำง

มปีระสทิธภิำพจะกอใหเกดิปญหำกำรแพรระบำดของโรคอบุตัใิหมและเกำอยำงกวำงขวำง และสงผลตอกำรสำธำรณสุข

ของกรงุเทพมหำนคร นอกจำกน้ีในรอบป พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ พบวำมีสถิตผูิปวยเปนโรคพษิสุนขับำในประเทศสูงข้ึน ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหำนคร ถึงแมไมใชพื้นท่ีเสี่ยงแตไดควบคุมและปองกันโรคดังกลำวโดยกำรฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบำ

ในสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมว รวมทั้งท�ำหมันสุนัขจรจัด 

 บริการและมาตรฐานทางการแพทย์และสาธารณสุข  กรุงเทพมหำนครใหควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำบริกำร

และมำตรฐำนทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข โดยกำรพัฒนำระบบบริกำรตำง ๆ หรือเพิ่มชองทำงกำรบริกำร เพื่อเพิ่ม

ควำมสะดวก รวดเร็ว และใสใจพิเศษ ในกำรบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข เพิ่มชองทำงดวน (Fast track) 

ส�ำหรับผูสูงอำยุ หรือศูนย์สงตอผูปวยกับระหวำงศูนย์บริกำรสำธำรณสุข โรงพยำบำลทั้งในสังกัดและตำงสังกัด

กรงุเทพมหำนคร พัฒนำระบบ สำรสนเทศเพือ่สำมำรถสบืคนขอมลูไดอยำงรวดเรว็ และพฒันำศนูย์บรกิำรสำธำรณสขุและ

โรงพยำบำลเพือ่ใหบรกิำรประชำชนแบบครบวงจรและมคีณุภำพเทยีบไดกบัมำตรฐำนสำกล โดยจะตองผำนกำรประเมิน

และรับรองคุณภำพจำกองค์กรภำยนอก รวมทั้งเพิ่มโรงพยำบำลและปริมำณเตียง 

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยขั้นวิกฤติ กรุงเทพมหำนครมีศูนย์กำรแพทย์ฉุกเฉิน

หรือศูนย์เอรำวัณส�ำนักกำรแพทย์ใหบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินเพื่อลดภำวะกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุและเจ็บปวย

ขั้นวิกฤติ โดยมีกำรประสำนงำนกับหนวยงำนเครือขำยที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงำน โรงพยำบำลภำครัฐและเอกชน มูลนิธิ

กูชีพในกำรใหบริกำร พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรในกำรใหควำมชวยเหลือ และกำรใหบริกำรทำงดำนกำรแพทย์

ฉกุเฉิน เพือ่ใหผูเจ็บปวยหรือผูประสบภยั ไดรบัควำมปลอดภัยสงูสดุอยำงมปีระสทิธิภำพ และรวดเร็วตำมมำตรฐำนทำง

กำรแพทย์ ดวยกำรจดัใหมชีดุปฏบิตังิำนกำรแพทย์ฉกุเฉนิระดับสงู (Advanced Life Support) ในพ้ืนทีก่รงุเทพมหำนคร

เพิ่มขึ้น 

  คณุภาพอาหารและการปนเปอนต่าง ๆ กำรด�ำเนนิกำรดำนอำหำรปลอดภยั นับต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนมำ 

ในภำพรวมพบวำ สถำนกำรณ์ควำมไมปลอดภัยดำนอำหำรมีแนวโนมลดลง โดยสถิติกำรปนเปอนสำรเคมีอันตรำย

ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ พบกำรปนเปอนรอยละ ๐.๒๔ และ ๐.๓๑ ตำมล�ำดับ และเพิ่มอีกเล็กนอยในป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รอยละ ๐.๓๒ เนื่องจำกในป พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกำรสุมตรวจคุณภำพอำหำรโดยเนนอำหำรกลุมเสี่ยงเปนหลัก และสถิติ

กำรปนเปอนเชือ้โรคทีก่อใหเกดิโรคระบบทำงเดนิอำหำรในป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ พบกำรปนเปอนรอยละ ๒๗.๕, ๒๓.๗๐ 

และ ๔๘.๖๗ ตำมล�ำดับ ตัวอยำงที่ไมผำนเกณฑ์นั้น ตรวจพบเชื้อ E.coli มำกที่สุด แสดงใหเห็นวำ สำเหตุหลัก คือ 

กำรปนเปอนเชื้อจุลินทรีย์ สอดคลองกับอัตรำปวยดวยโรคอุจจำระรวงเฉียบพลันตอแสนประชำกรในกรุงเทพมหำนคร 
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ซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้นเล็กนอย โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ (๖๘๘.๘, ๖๗๘.๑ และ ๑,๐๑๕.๒) โดยในชวงเวลำเดียวกัน

อัตรำปวยดวยโรคอุจจำระรวงเฉียบพลันตอแสนประชำกรในระดับประเทศมีแนวโนมลดลงในป พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๕๙ 

(๑,๗๐๘.๘ และ ๑,๖๘๕.๖) และเพิ่มขึ้นเล็กนอยในป พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑,๘๓๘.๔) 

  วิถีชีวิตคนกรุงเทพฯ คนกรุงเทพฯ ทุกเพศ ทุกวัย มีควำมเสี่ยงตอโรคคนเมือง อำทิ โรคควำมดันโลหิตสูง

ไขมันอุดตันในเสนเลือด หัวใจ เครียด อวน และเบำหวำน ซึ่งสำเหตุของโรคเหลำนี้สวนหนึ่งมำจำกกำรที่คนกรุงเทพฯ 

เลนกฬีำและออกก�ำลงักำยนอย เนือ่งมำจำกกำรไมมเีวลำ หรือมกีำรท�ำกจิกรรมอืน่แทนกำรเลนกฬีำและออกก�ำลงักำย 

เชน คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ กำรแขงขันทำงกำรศึกษำที่สูงท�ำใหเด็กใหควำมส�ำคัญกับกำรเรียนพิเศษมำกกวำ

กำรเลนกีฬำและออกก�ำลังกำย นอกจำกนี้คนกรุงเทพฯ จ�ำนวนมำกไมใชบริกำรศูนย์กีฬำ ศูนย์เยำวชน และลำนกีฬำ

ของกรุงเทพมหำนคร สำเหตุหนึ่งไดแกกำรไมไดรับขอมูลขำวสำรที่เพียงพอ รวมทั้งสถำนบริกำรกีฬำและนันทนำกำร

ของกรงุเทพมหำนครยงัมอีปุกรณ์ใหผูใชบรกิำรในเวลำเรงดวนไมเพียงพอ มปีญหำในดำนกำรบ�ำรงุรักษำเพรำะมอีปุกรณ์

ช�ำรดุเปนจ�ำนวนมำก และกิจกรรมท่ีจดัใหบรกิำรแกประชำชนทีอ่ำศยัอยูพืน้ทีโ่ดยรอบสถำนบริกำรกฬีำและนนัทนำกำร

ของกรุงเทพมหำนครยังมีจ�ำนวนจ�ำกัดไมสำมำรถตอบสนองตอควำมตองกำรของคนทุกกลุมวัยไดอยำงครอบคลุมและ

เพยีงพอโดยเฉพำะในกลุมของผูสงูวยัเปนส�ำคญั จึงจ�ำเปนตองหำแนวทำงตำง ๆ ท�ำใหคนกรุงเทพฯ มวีถีิชวีติแบบตืน่ตวั

และกระตือรือรน โดยปรับปรุงสถำนบริกำรกีฬำและนันทนำกำรและปรับเปลี่ยนกำรบริกำรใหเหมำะสม

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร
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ดานที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
 

 มิติที่ ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงาม  

 กรุงเทพมหำนครเปนเมืองท่ีมีกำรขยำยตัวและเจริญเติบโตอยำงรวดเร็ว ท�ำใหมีประชำกรอำศัยอยูเปน

จ�ำนวนมำก มกีำรใชประโยชน์บนพืน้ทีท่ำงเทำ ซึง่เปนพืน้ท่ีสำธำรณะอยำงไมเปนระเบยีบ จึงจ�ำเปนตอง ดแูลควำมเปน

ระเบยีบเรยีบรอยของเมอืงอยำงเขมงวด กำรด�ำเนนิกำรจัดระเบยีบหำบเร-แผงลอยเพ่ือคนืทำงเทำใหกบัประชำชนตำม

นโยบำยผูบรหิำรกรงุเทพมหำนคร ขณะน้ีไดด�ำเนินกำรแลว จ�ำนวน ๘๔๗ จุด จ�ำนวนผูคำ ๑๑,๖๑๓ รำย ซึง่ไดจดัหำตลำด

รองรับผูคำที่ไดรับผลกระทบเพื่อบรรเทำควำมเดือดรอนของผูคำ พรอมกวดขัน ไมใหมีกำรจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ 

รถจักรยำนยนต์ หรือลอเลื่อนบนทำงเทำ 

  นอกจำกนี ้ กรงุเทพมหำนครยงัพบปญหำเสำไฟฟำและสำยส่ือสำรทีข่ำดควำมเปนระเบยีบเรยีบรอยและปญหำ

เรือ่งควำมปลอดภยัในชวิีตของประชำชน กรุงเทพมหำนครมคีวำมพยำยำมจะแกปญหำดังกลำวมำนำนหลำยป จำกผลงำนที่

ผำนมำ แนวโนมกำรปรับปรุงภมิูทศัน์ดวยกำรน�ำสำยสำธำรณปูโภคลงใตดนิมคีวำมกำวหนำอยำงมำก โดยเปนกำรท�ำงำน

รวมกนักบัหนวยงำนภำยนอก ไดแก กำรไฟฟำนครหลวง และหนวยงำนทีรั่บผิดชอบ สำยส่ือสำร โดยกรุงเทพมหำนคร

มกีำรประสำนงำน ประชมุหำรอืรวมกนัเพือ่ก�ำหนดแผนงำน แกไขปญหำรวมกัน และมกีำรติดตำมผลงำนอยำงตอเนือ่ง 

ซึ่งตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไวในป พ.ศ. ๒๕๖๓ คำดวำจะแลวเสร็จประมำณ ๒ - ๓ โครงกำร และยังมีโครงกำรที่คำดวำ

จะแลวเสรจ็ในปตอไปตำมล�ำดบัของแผนงำนตำมมำอกีหลำยโครงกำร ซ่ึงจะท�ำใหกรุงเทพมหำนครมภีมูทัิศน์ในสวนของ

ทำงเทำที่ท�ำใหเกิดควำมสะดวกสบำยและสวยงำมมำกยิ่งขึ้น 

   มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

   ที่ผำนมำกรุงเทพมหำนครมีพื้นที่สีเขียวซึ่งชวยในรักษำสภำพแวดลอมที่ดีของเมือง๑๐ พิจำรณำ รำยกลุมเขต

พบวำพื้นที่สีเขียวมำกที่สุดอยูในกลุมเขตกรุงธนใตจ�ำนวน ๖๙.๗๗ ลำน ตร.ม. นอยที่สุดกลุมเขตกรุงเทพกลำง มีพื้นที่ 

๘.๔๙ ลำน ตร.ม. และหำกพจิำรณำกำรกระจำยตวัของพืน้ทีสี่เขยีวกลุมกรงุเทพใตมกีำรกระจำยตัวสงูสดุคอื ๒,๘๒๓ แหง 

และกระจำยตัวต�่ำสุดในกลุมกรุงเทพเหนือ จ�ำนวน ๑,๔๗๐ แหง ต้ังแตกอนป ๒๕๓๙ จนถึงมีนำคม ๒๕๖๑ 

กรุงเทพมหำนครมีพื้นที่สีเขียวรวม ๑๒,๓๒๓ แหง๑๑ คิดเปนพื้นที่ ๑๑๔,๔๒๙ - ๐-๔๐.๔๑ ไร-งำน-ตร.วำ คิดเปน

อัตรำสวนตอประชำกร ๓๒.๑๔ ตร.ม./คน หรือรอยละ ๑๑.๖๗ พื้นที่ดังกลำวจ�ำแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ

พื้นที่สีเขียวซึ่งไมใชสวน ๔,๔๘๙ แหง คิดเปนพื้นที่ ๙๑,๖๒๓-๑-๘๒.๘๗ ไร-งำน-ตร.วำ คิดสัดสวนตอประชำกร 

๒๕.๗๘ ตร.ม./คน หรือรอยละ ๙.๓๕ ของพื้นที่กรุงเทพมหำนคร และพื้นที่ในรูปแบบสวนคิดเปน ๗,๗๔๓ แหง 

๒๒,๘๐๕-๒-๕๗.๕๕ ไร-งำน-ตร.วำ (๓๖,๔๘๙,๐๓๐.๑๙ ตร.ม.) สดัสวนพืน้ทีสี่เขยีวตอประชำกรในรปูแบบสวนสำธำรณะ/

_______________________________
 ๑๐ พื้นที่ ๑๐ ประเภทตำมแผนแมบทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหำนคร พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบดวย สวนสำธำรณะ/สวนหยอม สนำมกีฬำกลำงแจง 

สนำมกอล์ฟ แหลงน�้ำ ที่ลุม ท่ีวำง พื้นที่ไมยืนตน พื้นที่เกษตรกรรม พ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ และพื้นท่ีอื่น ๆ
 ๑๑ ขอมูลจำกฐำนขอมูลและระบบตดิตำมประเมนิผลกำรเพ่ิมพ้ืนทีส่เีขยีวของกรุงเทพมหำนคร ณ เดอืนมีนำคม ๒๕๖๑
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สวนหยอมคิดเปน ๖.๔๒ ตร.ม./คน ซึ่งแนวโนมเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นมำโดยตลอดจำกจำกสัดสวนตอประชำกร

เพียง ๐.๙๙ ตร.ม./คน เพิ่มขึ้นเปน ๖.๔๒ ตร.ม./คน หรือรอยละ ๐.๓๕ เปนรอยละ ๒.๓๓ ของพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

พ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนดังกลำวอยูในรูปแบบสวนสำธำรณะหลักที่เปดใหประชำชนไดเขำไปใชประโยชน์เพื่อ

กำรนันทนำกำร ออกก�ำลังกำย และพักผอนหยอนใจ มีจ�ำนวน ๓๕ แหง ครอบคลุม ๒๑ เขต เขตประเวศ และเขต

พระนคร มีจ�ำนวนสูงสุด ๔ แหง รองลงมำเขตจตุจักรจ�ำนวน ๓ แหง ซึ่งคิดเปนพื้นที่รวม ๓,๔๙๒-๓-๘๑.๑๘ ไร

หรือสัดสวนพ้ืนที่สวนสำธำรณะตอประชำกรคิดเปน ๐.๙๘ ตำรำงเมตรตอคน หรือรอยละ ๐.๓๖ ของพื้นที่

กรุงเทพมหำนคร

  ดงันัน้หำกจะพจิำรณำถงึสถำนกำรณ์ดำนพืน้ทีส่เีขยีวของเมอืงโดยเปรยีบเทยีบกบัขอเสนอขององค์กำรอนำมยั

โลกซึ่งเสนอแนะใหเมืองควรมีพื้นที่สีเขียวเพื่อสงเสริมสุขภำพท่ีดีของประชำชนไมนอยกวำ ๙ ตร.ม./คน และรำยงำน

ฉบับสมบูรณ์มำตรกำรในกำรเพิ่มและกำรจัดกำรพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนอยำงยั่งยืนซึ่งเสนอโดยกระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอมกลำววำชุมชนขนำดใหญ อันไดแก กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ และเทศบำลนคร 

ควรมพืีน้ทีส่เีขียวยัง่ยนือยำงนอย ๑๒ ตร.ม./คน และมพีืน้ทีส่เีขยีวเพือ่กำรบรกิำรอยำงนอย ๔ ตร.ม./คน แสดงใหเหน็

วำปจจบุนักรงุเทพมหำนครยงัคงเปนมหำนครทีม่พีืน้ทีสี่เขยีวไมเพยีงพอตอกำรใหบริกำร หำกกรุงเทพมหำนครตองกำร

บรรลุวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ : กรุงเทพฯ มหำนครแหงเอเชีย (Bangkok: Vibrant  of Asia) ภำรกิจกำรพัฒนำ

พืน้ทีส่เีขยีวส�ำหรบัพกัผอนหยอนใจและสรำงควำมรมรืน่เพิม่ขึน้กระจำยทัว่ในพืน้ท่ีและกำรอนรุกัษ์ ฟนฟูและรกัษำพืน้ที่

สีเขียวเพื่อรักษำสภำพแวดลอมท่ีดีของกรุงเทพมหำนคร จึงยังคงควำมส�ำคัญที่กรุงเทพมหำนครตองด�ำเนินกำรแกไข

ปญหำนี้ตอไป 

 มิติที่ ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชน สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก 

 ขอมูลจำกส�ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนสงและจรำจร กระทรวงคมนำคม๑๒  ไดวิเครำะห์ถึงสภำพ

โครงสรำงพ้ืนฐำนดำนคมนำคมขนสงในปจจุบันและแนวโนมกำรเติบโตของควำมตองกำรใชบริกำรโครงสรำง

พืน้ฐำนดำนคมนำคมขนสงในเขตกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล โดยคำดกำรจำกสถติปิระชำกร ซึง่จำก ป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มีจ�ำนวน ๑๑.๔๙ ลำนคน และคำดวำจะเพิ่มขึ้นเปน ๑๒.๗๓ ลำนคน ในป ๒๕๖๓ หรือเพิ่มขึ้น รอยละ ๑.๐๑ ตอป

สงผลใหปริมำณกำรเดินทำงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยคำดวำปริมำณกำรเดินทำงในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนจำก ๑๗.๘๔ ลำนคน-เท่ียวตอวัน ในป ๒๕๕๓ จะเพ่ิมข้ึนเปน ๒๓.๑๘ ลำนคน-เที่ยวตอวัน

ในป ๒๕๖๓ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๐ ตอป ท�ำใหควำมเร็วเฉลี่ย ในกำรเดินทำงของพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล

มีแนวโนมลดลง จำก ๒๘.๓๑ กิโลเมตรตอชั่วโมงในป ๒๕๕๓ เหลือเพียง ๑๓.๖๔ กิโลเมตรตอชั่วโมง ในป ๒๕๖๓ 

กอใหเกิดปญหำจรำจรติดขัด กำรเขำถึง พ้ืนท่ียำนธุรกิจ (Central Business District : CBD) จะใชระยะเวลำ

เดินทำงเพิ่มขึ้นจำก ๑ ชั่วโมง ในป ๒๕๕๓ เปน ๒ ชั่วโมง ในป พ.ศ. ๒๕๖๓

_______________________________
 ๑๒ กระทรวงคมนำคม  WWW.MOT.GO.TH/MOT_STRATEGY/INDEX.PHP
 

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



๑๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 ท้ังน้ี กำรพฒันำระบบขนสงมวลชนระบบรำงในพืน้ทีก่รงุเทพมหำนคร ยังอยูระหวำงกำรด�ำเนินกำรใหครอบคลมุพืน้ที่ 
โดยขอมูล ณ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ พบวำมีแผนด�ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำขนสงมวลชนระบบรำง ในเสนทำงตำง ๆ ทั้งใน
กรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล รวมระยะทำงกวำ ๒๕๐ กโิลเมตร แตเสนทำงสวนใหญ อยูระหวำงกำรกอสรำง อยูระหวำง
กำรประกวดรำคำ รวมถึงบำงเสนทำงยังอยูระหวำงขออนุมัติโครงกำร จึงมีเสนทำงท่ีเปดใหบริกำรแลวในป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รวมระยะทำงประมำณ ๘๕ กิโลเมตร ซึ่งยังใหบริกำรไมท่ัวถึง ทุกพื้นที่ ท�ำใหประชำชนยังคงพึ่งพำกำรเดินทำงทำงถนน
เปนหลัก โดยสังเกตจำกตัวเลขปริมำณรถทุกประเภทท่ีจดทะเบียนในพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร จำกกรมกำรขนสงทำงบก๑๓ 

เฉล่ียปละกวำ ๘๖๐,๐๐๐ คัน/ป และมแีนวโนม เพิม่ขึน้ โดยขอมลูรถจดทะเบยีนสะสมทุกประเภทในพืน้ท่ีกรงุเทพมหำนคร 
ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ มีจ�ำนวน ๙,๒๙๘,๗๐๙ คัน ในขณะที่พื้นที่ถนนมีไมเพียงพอที่จะรองรับปริมำณรถยนต์ที่
เพิ่มขึ้น รวมถึงปญหำกำรจรำจร ที่เกิดขึ้นบริเวณเสนทำงกอสรำงขนสงมวลชนระบบรำงในหลำยพื้นที่

จ�านวน (คัน)

๑,๔๐๐,๐๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๐
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๘๙๙,๘๔๙๘๗๓,๐๒๓๘๗๘,๑๙๗
๗๙๕,๘๒๖

๑,๑๘๖,๑๗๕

สถิติการจดทะเบียนรถใหม่ทุกประเภท ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 ในกำรแกปญหำกำรจรำจรดังกลำว กรุงเทพมหำนครไดใหควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำระบบขนสงมวลชน

ทำงรำงเปนระบบหลัก และสงเสริมกำรพัฒนำระบบขนสงมวลชนรอง (Feeder) เพ่ือใหรองรับกำรขนสงผูโดยสำรสู

ระบบหลัก รวมทั้งมีมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพของโครงสรำงพื้นฐำนในกำรจัดระบบกำรจรำจร ดวยเทคโนโลยีและ

กำรเพิ่มประสิทธิภำพโครงขำยถนนท่ีมีอยู ดวยกำรศึกษำและพัฒนำใหถนนเกิดประสิทธิภำพ ดวยกำรเช่ือมโยง

โครงขำยถนน ขยำยชองจรำจรตำมที่เมืองเติบโต และเนนกำรพัฒนำดวยกำรเพิ่มพื้นท่ีถนน เชื่อมโยงถนน ขยำยชอง

จรำจร ซึง่กำรพฒันำอำจจะท�ำไดยำกเนือ่งจำกตองมีกำรเวนคืนทีด่นิในรำคำสงูมำก แตเปนภำรกจิของกรุงเทพมหำนครท่ี

ตองด�ำเนนิกำรแกไขปญหำดังกลำว จึงตองมีกำรด�ำเนินกำรอยำงตอเนื่องทุกป ทั้งนี้ ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกำรด�ำเนินกำร

โครงกำรกอสรำง/ปรับปรุงถนนในพื้นท่ีกรุงเทพมหำนครหลำยเสนทำง โดยจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของโครงกำรจำก

ควำมวิกฤติของปญหำแตละพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเปนกำรบรรเทำปญหำกำรจรำจรในระหวำงท่ีระบบขนสงมวลชนทำงรำง

_______________________________
 ๑๓ กรมกำรขนสงทำงบก  WWW.DLT.GO.TH



๑๙แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

อยูระหวำงกำรด�ำเนนิกำรกอสรำง ทั้งนี้ คำดวำสถำนกำรณ์ดังกลำวจะเริ่มคลี่คลำยในปลำยป พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีระบบ

ขนสงมวลชนทำงรำงก�ำหนดกอสรำงแลวเสร็จหลำยเสนทำง นอกจำกนี้ กรุงเทพมหำนครไดก�ำหนดใหมีมำตรกำร

ในกำรบูรณำระบบขนสงมวลชนทั้งระบบถนน ระบบรำง และเรือโดยสำร ตำมแนวคิด “ลอ รำง เรือ” เพ่ือเพ่ิม

ควำมสะดวกรวดเรว็แกประชำนในกำรสญัจร และเตรยีมควำมพรอมในกำรเชือ่มตอโครงขำยระบบขนสงมวลชนในอนำคต 

ทั้งนี้ ในกำรด�ำเนินกำรใหเกิดผลส�ำเร็จ ตองมีกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนรวมกันของหนวยงำนที่เกี่ยวของ ภำยใตพันธกิจ

ของกรุงเทพมหำนคร 

  มิติที่ ๒.๔ การใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

 ในกำรใชพลงังำนใหมปีระสทิธภิำพและพลงังำนทำงเลอืกนัน้ ระบบขนสงมวลชนทำงรำงถอืเปนทำงเลอืกหลกั

ในกำรลดกำรใชพลังงำนเพื่อกำรเดินทำง เนื่องจำกเปนขนสงมวลชนที่ใชพลังงำนไฟฟำ รวมถึงสำมำรถขนสงผูโดยสำร

ไดเปนจ�ำนวนมำกกวำกำรขนสงรปูแบบอืน่ แตเนือ่งจำกโครงกำรพัฒนำระบบขนสงมวลชนทำงรำง สวนใหญอยูระหวำง

ด�ำเนินกำร จึงยังไมสงผลตอกำรใชพลังงำนเชื้อเพลิงในภำพรวมของกรุงเทพมหำนคร 

  ทั้งนี้ สถำนกำรณ์ดำนพลังงำนของกรุงเทพมหำนคร พบวำปริมำณกำรใชพลังงำนไฟฟำและเชื้อเพลิงของ

หนวยงำนกรุงเทพมหำนคร ยอนหลัง ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ปริมำณกำรใชพลังงำนไฟฟำและเชื้อเพลิงมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ ๑.๒๒ และ ๑.๑๘  ตำมล�ำดับ กรุงเทพมหำนครด�ำเนินกำรใชพลังงำนที่มีประสิทธิภำพและพลังงำน

ทำงเลือก เพื่อเปนเมืองที่ประหยัด ใชพลังงำนสะอำดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลดกำรใชพลังงำนของหนวยงำนใน

กรุงเทพมหำนครดวยมำตรกำรผลักดันกำรด�ำเนินงำนตำมแผนแมบทกรุงเทพมหำนครวำดวยกำรเปล่ียนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๖ ดำนกำรใชพลังงำนอยำงมีประสิทธิภำพและกำรใชพลังงำนทำงเลือก ปรับพฤติกรรม

ของขำรำชกำรและลูกจำงใหใชพลังงำนอยำงประหยัดและมีประสิทธิภำพ เพิ่มประสิทธิภำพกำรใชระบบบริหำรจัดกำร

พลังงำนในอำคำร (Building Energy Management System: BEMS) ใชยำนยนต์มลพิษต�่ำ (Low Emission 

Vehicles: LEV) ส�ำหรับรถยนต์รำชกำรของกรุงเทพมหำนคร 

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



๒๐ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตารางแสดงปริมาณการใชพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

ปีงบฯ ปริมาณการใชไฟฟ้า ปริมาณการใชเชื้อเพลิง

(พ.ศ.) (kWh)
น�้ามัน
(ลิตร)

แกสโซฮอล์
(ลิตร)

กาซธรรมชาติ
(ก.ก.)

รวม

๒๕๕๖ ๒๔๐,๔๕๗,๗๑๕.๐๐ ๓๘,๑๙๘,๑๒๔.๕๔ ๘๔๒,๙๑๗.๑๘ ๖๑๙,๘๐๓.๑๗ ๓๙,๖๖๐,๘๔๔.๘๙

๒๕๕๗ ๒๔๑,๕๘๘,๙๕๒.๓๙ ๓๙,๐๕๒,๑๑๘.๙๐ ๖๒๒,๔๐๑.๐๙ ๙๐,๗๑๒.๔๗ ๓๙,๗๖๕,๒๓๒.๔๖

๒๕๕๘ ๒๒๗,๐๓๒,๘๑๗.๔๒ ๓๙,๕๘๗,๓๙๘.๔๑ ๕๕๘,๖๑๗.๘๔ ๔๒,๐๘๓.๔๕ ๔๐,๑๘๘,๐๙๙.๗๐

๒๕๕๙ ๒๔๒,๒๑๕,๗๒๕.๕๔ ๔๐,๒๑๘,๖๒๑.๗๗ ๕๖๙,๓๕๒.๓๓ ๑๔,๑๗๓.๕๐ ๔๐,๘๐๒,๑๔๗.๖๐

๒๕๖๐ ๒๗๐,๐๒๖,๑๕๐.๑๒ ๓๙,๕๐๑,๕๑๖.๑๖ ๖๔๐,๙๙๗.๐๐ ๓๑,๕๓๘.๓๒ ๔๐,๑๗๔,๐๕๑.๔๘

คำเฉลี่ย ๒๔๔,๒๖๔,๒๗๒.๐๙ ๓๙,๓๑๑,๕๕๕.๙๖ ๖๔๖,๘๕๗.๐๙ ๑๕๙,๖๖๒.๑๘ ๔๐,๑๑๘,๐๗๕.๒๓

แนวโนม +๑.๒๒ +๑.๓๖ -๓.๔๑ +๔๒.๐๓ +๑.๑๘

หมายเหตุ: - ปริมำณกำรใชพลงังำน และอตัรำทีเ่ปล่ียนแปลงไฟฟำและเชือ้เพลงิ (+) หมำยถงึ แนวโนมเพิม่ขึน้ (-) หมำยถงึ แนวโนมลดลง
 - ที่มำ : กองยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำร ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล ขอมูล ณ วันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑

 นอกจำกนี้ กรุงเทพมหำนครยังไดสงเสริมกำรมีสวนรวมของประชำชนในกำรประหยัดพลังงำน ดวยกำรจัด

กิจกรรมรณรงค์เผยแพรควำมรูดำนกำรประหยัดพลังงำนและพลังงำนทดแทน โดยกรุงเทพมหำนคร รวมกับหนวยงำน

ภำครัฐและภำคเอกชนที่เกี่ยวของรวมกันรณรงค์กำรแกไขปญหำภำวะโลกรอนพรอมกับเมืองใหญทั่วโลกภำยใต

โครงกำรปดไฟ ๑ ช่ัวโมง เพือ่ลดโลกรอน (๖๐+ Earth Hour) เปนประจ�ำทกุปตอเนือ่งตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๕๑ เพือ่สำนตอ

โครงกำรรณรงค์ลดปญหำภำวะโลกรอนในภำพรวมของกรุงเทพมหำนคร เผยแพรกำรจดักจิกรรมและแนวทำงปฏิบัติกำร

ลดภำวะโลกรอนของกรุงเทพมหำนคร และเปนตนแบบในกำรสรำงจิตส�ำนึกของประชำชนและน�ำไปสูกำรด�ำเนินกำร

ลดปญหำภำวะโลกรอนอยำงเปนรูปธรรมตอไป



๒๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนภูมิแสดงปริมาณการใชพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

ปริมาณ
(ลานหน่วย)

ปีงบประมาณ 
(พ.ศ.) 

๒๘๐.๐๐

๒๗๐.๐๐

๒๖๐.๐๐

๒๕๐.๐๐

๒๔๐.๐๐

๒๓๐.๐๐

๒๒๐.๐๐

๒๑๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๒๔๐.๔๖ ๒๔๑.๕๙ ๒๔๒.๒๒

๑.๒๒

๒๗๐.๐๓

๒๒๗.๐๓

 ปริมาณการใชพลังงานไฟฟ้า

 (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

 Line (ปริมาณการใช

 พลังงานไฟฟ้า)

 (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

แผนภูมิแสดงปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดไดจากโครงการปดไฟ ๑ ชั่วโมง
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

ปริมาณ
(ลานหน่วย)

ปีงบประมาณ
(พ.ศ.) 

๒,๐๔๐

๒,๐๒๐

๒,๐๐๐

๑,๙๘๐

๑,๙๖๐

๑,๙๔๐

๑,๙๒๐

๑,๙๐๐

 ๒๕๕๘   ๒๕๕๙      ๒๕๖๐      ๒๕๖๑

๒,๐๒๐

๑,๙๔๐
๑,๙๕๓

๑,๙๗๙

๒,๐๐๒
 ปริมาณการใชพลังงานไฟฟ้า

 (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

 Line (ปริมาณการใช

 พลังงานไฟฟ้า)

 (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



๒๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดานที่ ๓  มหานครส�าหรับทุกคน

 มติิที ่๓.๑ การจดัส่ิงอ�านวยความสะดวก สวสัดกิารและการสงเคราะห์ และการดแูลสขุภาพใหกบัผูสูงอาย ุ

คนพิการ และผูดอยโอกาส 
 

  ผูสูงอายุและคนพิการสามารถใชชีวิตไดสะดวก 

  กำรบริหำรจัดกำรมหำนครใหมีประสิทธิภำพยอมตองค�ำนึงถึงกำรตอบสนองควำมตองกำรของคนทุกกลุม

ที่อำศัยอยูในมหำนคร โดยเฉพำะที่ภำครัฐตองเขำไปใหกำรสนับสนุน และชวยเหลือ เพื่อใหสำมำรถดูแลตนเอง หรือ

ด�ำรงชพีไดอยำงมศีกัดิศ์รตีำมศกัยภำพ คอื กลุม ผูสูงอำยุ๑๔คนพิกำร๑๕ และผูดอยโอกำส  ซ่ึงเปนกลุมท่ีมกัจะถูกมองวำ 

เปนภำระของสังคม และถูกละเลยกำรเอำใจใสอยำงจริงจังในกำรพัฒนำศักยภำพใหสำมำรถเปนสวนหนึ่งในกำรสรำง

ควำมกำวหนำใหกบัสงัคม กลุมคนเหลำน้ีมแีนวโนมเพิม่มำกข้ึน โดยเฉพำะกลุมผูสงูอำยุและคนพิกำรท่ีใชชวีติไมคลองแคลว

เฉกเชนผูที่ยังมีอำยุนอย แมผูสูงอำยุจะไมมีควำมพิกำร แตสมรรถภำพในกำรมองเห็น กำรเคลื่อนไหว กำรไดยิน หรือ

แมแตกำรคิดตำง ๆ ก็ลดนอยลง กรุงเทพฯ จึงจ�ำเปนจะตองจัดสำธำรณูปโภคและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกซึ่งถูกก�ำหนด

ในกฎกระทรวงก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส�ำหรับผูพิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดแก 

ทำงลำด หองน�้ำ ปำยสัญลักษณ์ ที่จอดรถ นอกจำกนี้ยังตองใหบริกำรขอมูล และสิ่งอื่น ๆ อำทิ กำรติดตั้งสัญญำณ

ไฟจรำจรทำงแยกที่มีดวงโคมพรอมอุปกรณ์เสียงประกอบทำงขำม ลิฟต์ส�ำหรับคนพิกำร รถแท็กซี่ส�ำหรับผูสูงอำยุและ

คนพิกำร รถเข็นส�ำหรับคนพิกำร และไมเทำสี่ขำ เพื่อใหกำรใชชีวิตภำยนอกที่อยูอำศัยมีควำมสะดวกมำกขึ้น และ

สอดคลองกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสรำงโอกำสควำมเสมอภำคและ

เทำเทียมกันทำงสังคม เปำหมำยท่ี ๓ มีสภำพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอกำรด�ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย รวมทั้ง

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสรำงควำมเปนธรรม 

ลดควำมเหลื่อมล�้ำในสังคม เปำหมำยที่ ๒ กำรเพิ่มโอกำสเขำถึงบริกำรพื้นฐำนทำงสังคมของภำครัฐ จึงเปนภำรกิจที่ทุก

หนวยงำนจะตองใหควำมส�ำคัญในกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์เพื่อขับเคลื่อนเปำหมำยในกำรรองรับกำรเขำสูสังคมผูสูงอำยุ 

(Aging Society)  

_______________________________
 ๑๔ ผูสูงอำยุ หมำยถึง บุคคลซึ่งมีอำยุเกินหกสิบปบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชำติไทย ท่ีมำ : พระรำชบัญญัติผูสูงอำยุพ.ศ. ๒๕๔๖
 ๑๕ คนพกิำร หมำยถึง บุคคลทีม่คีวำมผิดปกตหิรือมคีวำมบกพรองทำงรำงกำย ทำงสตปิญญำหรือจติใจ ประเภทควำมพิกำรม ี๗ ประเภท ไดแก ๑) ควำมพกิำร

ทำงกำรเหน็ ๒) ควำมพกิำรทำงกำรไดยนิหรอืส่ือควำมหมำย  ๓) ควำมพิกำรทำงกำรเคลือ่นไหวหรือทำงรำงกำย  ๔) ควำมพิกำรทำงจติใจหรือพฤตกิรรม  

๕) ควำมพกิำรทำงสตปิญญำ ๖) ควำมพกิำรทำงกำรเรยีนรู  และ ๗) ควำมพิกำรทำงออทสิตกิ 

  ทีม่า :  ประกำศกระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ เร่ือง ประเภทและหลักเกณฑ์ควำมพิกำร (ฉบบัที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

   ประกำศ ณ วนัที ่ ๙ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 



๒๓แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 ปจจุบัน กรุงเทพมหำนครมีกำรจัดสำธำรณูปโภคและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกใหแกผูสูงอำยุและคนพิกำรใน

ภำพรวมทีย่งัไมเปนรปูธรรม แตกเ็ปนภำรกจิทีต่องด�ำเนนิกำรจึงเร่ิมมกีำรส�ำรวจส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับผูสงูอำยุ

และคนพกิำรของอำคำร จดัท�ำฐำนขอมลู เพือ่เตรยีมกำรวำงแผนกำรออกแบบและขอจัดสรรงบประมำณเพ่ือด�ำเนนิกำร

จัดท�ำส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกในอำคำรของส�ำนักงำนเขต ทั้งนี้เพื่อเปนกำรจัดสำธำรณูปโภคและใหบริกำรสิ่งอ�ำนวย

ควำมสะดวกใหแกผูสูงอำยุและคนพิกำร เพื่อใหสำมำรถใชชีวิตไดสะดวก ซึ่งกรุงเทพมหำนครจะมีกำรด�ำเนินกำรจัด

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกใหกับผูสูงอำยุและคนพิกำรตอไป  

 กำรอ�ำนวยควำมสะดวกเพ่ือกำรเดินทำงของผูสูงอำยุและผูพิกำรนั้น กรุงเทพมหำนครไดด�ำเนินกำรส�ำรวจ

ทำงขำมทำงแยกที่มีสัญญำณไฟจรำจรแบบเดิมท่ียังไมมีกำรติดต้ังดวงโคมพรอมอุปกรณ์เสียงส�ำหรับผูพิกำรส�ำหรับ

อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดนิขำมทำงแยก จ�ำนวน ๑๓๘ จดุ (พ.ศ. ๒๕๕๙) และเร่ิมด�ำเนนิกำรปรบัปรงุทำงแยกดงักลำว

ซึ่งคำดวำจะด�ำเนินกำรไดครบถวนภำยในป พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกจำกนี้กรุงเทพมหำนครไดจัดใหมีรถบริกำรส�ำหรับ

ผูสงูอำยแุละผูพกิำรท่ีใชรถเขน็ จ�ำนวน ๓๐ คนั ใหบรกิำรโดยไมคดิมลูคำ ซ่ึงด�ำเนนิกำรตอเนือ่งมำตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๕๙ - 

๒๕๖๓ แตเนื่องจำกจ�ำนวนผูมีควำมตองกำรใชรถบริกำรดังกลำว มีจ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้นทุกป ในขณะที่รถบริกำรสำมำรถ

รองรับผูใชบริกำรไดประมำณ ๑,๕๐๐ คนตอเทีย่วตอเดอืน จงึเปนควำมทำทำยของกรงุเทพมหำนครทีจ่ะปรบัปรงุบรกิำร

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแกผูสูงอำยุและผูพิกำรในกำรเดินทำงประเภทอื่น ๆ ที่ส�ำคัญคือกำรเดินทำงดวยขนสงมวลชน

ระบบรำง ซ่ึงจะเปดใหบรกิำรในหลำยเสนทำงภำยในป พ.ศ. ๒๕๖๓ กรุงเทพมหำนครไดด�ำเนนิกำรกอสรำงลฟิต์ส�ำหรบั

ผูสงูอำยแุละผูพกิำรบริเวณสถำนีระบบขนสงมวลชนกรงุเทพมหำนคร ซ่ึงสถำนทีีเ่ปดใหบรกิำรแลว (พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๖๐) 

จ�ำนวน ๒๓ สถำนีนั้น ไดด�ำเนินกำรกอสรำงลิฟต์ครอบคลุมทุกสถำนีแลว และจะด�ำเนินกำรกอสรำงเพิ่มเติมในสถำนี

ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหำนครที่เปดใหบริกำรตำมเสนทำงเดินรถที่สรำงขึ้นใหม โดยก�ำหนดแบบกอสรำงใหเปน

มำตรฐำนเดี่ยวกันทุกสถำนี นอกจำกนี้เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเชื่อมตอกำรเดินทำงระหวำงสถำนีขนสงมวลชน

ระบบรำงไปสูขนสงมวลชนประเภทอืน่ ๆ กรุงเทพมหำนครจ�ำเปนตองมีกำรส�ำรวจเพือ่ศึกษำควำมเหมำะสมและปรับปรงุ

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกตำง ๆ ในบริเวณที่เกี่ยวของตอไป 

   ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสสามารถด�ารงชีวิตไดอย่างมีศักดิ์ศรี

  ปจจุบันขอมูลทะเบียนรำษฎร์ฯ๑๖ ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๐ ระบุวำกรุงเทพมหำนครมีประชำกร 

๕,๔๙๑,๓๐๔ คน เปนผู สูงอำยุ# (อำยุ ๖๐ ปบริบูรณ์ข้ึนไป) จ�ำนวน ๑,๔๔๘,๘๒๙ คน (รอยละ ๒๖.๓๘) 

เมือ่เทยีบกบัสิบปทีผ่ำนมำ คอื ป พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึง่มผูีสูงอำยุ จ�ำนวน ๕๘๑,๖๕๕ คน พบวำ ผูสงูอำยเุพิม่ขึน้ ๘๖๗,๑๗๔ คน  

จึงอำจกลำวไดวำกรุงเทพมหำนครไดเขำสูสังคมผูสูงอำยุ (Aging Society) คือ สังคมที่มีประชำกรอำยุ ๖๐ ปขึ้นไป

ในอัตรำเทำกับหรอืมำกกวำรอยละ ๑๐ ขึน้ไป จำกสถำนกำรณ์ดำนประชำกรขำงตน ท�ำใหหนวยงำนภำครฐั ภำคเอกชน 

และทุกภำคสวนตองใหควำมส�ำคัญในกำรก�ำหนดและผลักดันนโยบำยและมำตรกำรเพื่อรองรับกำรเขำสู สังคม

ผูสูงอำยุใหมีประสิทธิภำพและครอบคลุมผูสูงอำยุทุกกลุมเปำหมำย เพื่อใหผูสูงอำยุไดรับกำรดูแล ชวยเหลือและ

_______________________________
 ๑๖ ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๐

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



๒๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

พฒันำคุณภำพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรี และควำมมั่นคงของชีวิต ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผูสูงอำยุไดปรำกฏในพระรำชบัญญัติ

ผู สูงอำยุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๑๑ ก�ำหนดใหผู สูงอำยุมีสิทธิไดรับกำรคุมครอง กำรสงเสริมและกำรสนับสนุน

ในดำนตำง ๆ ไดแก บริกำรทำงกำรแพทย์ กำรศึกษำ ศำสนำ ขอมูลขำวสำร ฝกอำชีพกำรมีสวนรวมในกิจกรรมทำง

สังคม กำรอ�ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัย กำรจัดที่พักอำศัย อำหำรและเคร่ืองนุงหมและกำรสงเครำะห์

เบี้ยยังชีพ เปนตน

  ในสวนผูสูงอำยุ แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ ๒๐ ป ไดก�ำหนดตัวชี้วัด “สัดสวนของผูสูงอำยุและคน

พิกำรที่ไดรับกำรจัดสรรเบี้ยยังชีพ” เปำหมำยรอยละ ๑๐๐ โดยหนวยงำนไดด�ำเนินกิจกรรมกำรจำยเบี้ยยังชีพใหแก

ผูสงูอำยภุำยใตโครงกำรสรำงหลกัประกันดำนรำยไดใหแกผูสงูอำยทุีม่สีทิธิ ์และมำลงทะเบียนรบัเบีย้ยงัชีพ ในป ๒๕๖๐ 

จ�ำนวน ๖๙๕,๑๕๗ คน คิดเปนรอยละ ๔๗.๙๘ จำกผูสูงอำยุตำมทะเบียนรำษฎร์ ๑,๔๔๘,๘๒๙ คน (ผูรับเบี้ยยังชีพ

ในป ๒๕๕๗ มี ๕๘๖,๕๐๔ คน ป ๒๕๕๘ ม ี๖๒๖,๗๗๒ คน ป ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๖๕๕,๑๓๙ คน) จะเหน็ไดวำ ยงัมปีระชำกร

อกีจ�ำนวนหน่ึงทีไ่มไดมำลงทะเบียนรบัเบ้ียยงัชพี ซึง่ประชำกรเหลำนีอ้ำจเปนกลุมผูมฐีำนะดไีมมคีวำมจ�ำเปนตองรบัเบ้ียฯ 

กลุมผู มีช่ือในทะเบียนบำนแตอำศัยอยูท่ีอื่น หรือกลุมผู มีฐำนะยำกจนแตไมสำมำรถเขำถึงสวัสดิกำรดังกลำวได 

หนวยงำนที่เกี่ยวของจึงควรมีกำรตรวจสอบ เพื่อคนหำสำเหตุ ถำหำกเปนกลุมผูมีฐำนะยำกจน แตไมสำมำรถเขำถึง

สวัสดิกำรดังกลำวจะไดใหบริกำรเชิงรุกและประชำสัมพันธ์ใหกลุมเปำหมำยทรำบถึงสวัสดิกำรตำง  ๆ ที่รัฐจัดให รวมทัง้

ใหกำรสงเครำะห์ผูสงูอำยุท่ีประสบปญหำภำวะยำกล�ำบำกในดำนกำรเงนิและดำนอปุโภคบรโิภค เชน คำครองชพีประจ�ำวนั 

เครื่องอุปโภคบริโภค ทุนประกอบอำชีพ คำใชจำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรรักษำพยำบำล เงินชวยเหลือสมทบในกำรสรำง

หรอืซอมแซมบำน ฯลฯ ตำมระเบยีบกรุงเทพมหำนครวำดวยคำใชจำยในกำรจัดสวสัดิกำรและกำรสงเครำะห์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

กรณีประสบปญหำควำมเดือดรอนดำนครอบครัว เศรษฐกิจ สุขภำพอนำมัย ทั้งรำงกำยและจิตใจ อำรมณ์สังคม 

มีผูสูงอำยุที่ไดรับควำมชวยเหลือ ป ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๕๑๐ คน ป ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๕๗๒ คน ป ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๗๗๓ คน 

ป ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๗๑๐ คน นอกจำกนี้ยังใหบริกำรจัดที่พักอำศัยเฉพำะผูสูงอำยุเพศหญิงที่ขอรับบริกำรตลอดป

ในลักษณะสถำนสงเครำะห์พรอมปจจัย ๔ ที่จ�ำเปนตอชีวิตในสถำนสงเครำะห์คนชรำบำนบำงแค ๒ โดยใหบริกำรฯ

ในป ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๑๓๙ รำย ป ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๑๓๘ รำย ป ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑๒๕ รำย ป ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑๕๓ รำย 

สวนผูสงูอำยเุพศชำยทีม่คีวำมเดือดรอนตองกำรควำมชวยเหลอืประมำณ ๕๐ - ๗๐ คนตอป มบีริกำรใหค�ำปรึกษำแนะน�ำ

กำรติดตอหนวยงำนท่ีเกี่ยวของ หรือใหเขำพักอำศัยในศูนย์บริกำรทำงสังคมผูสูงอำยุดินแดง ซ่ึงเปนสถำนที่ให

ควำมชวยเหลือ หรอืใหกำรสงเครำะห์ผูสงูอำยุทีป่ระสบปญหำควำมเดอืดรอนเฉพำะหนำ โดยอำศยัอยูไดครัง้ละ ๑๕ วนั 

กรณีที่ไมสำมำรถสงตอไปยังสถำนสงเครำะห์คนชรำสังกัดหนวยงำนอื่นไดภำยใน ๑๕ วัน ก็สำมำรถพักอำศัยใน

บำนพักฉุกเฉินตอเนื่องตอไป ในอนำคตหำกมีผูสูงอำยุเพศชำยเพิ่มมำกขึ้นจะสงผลใหเกิดปญหำเนื่องจำกศูนย์บริกำร

ทำงสังคมผูสูงอำยุดินแดงมีขอจ�ำกัดในเรื่องบุคลำกร สถำนท่ี ฯลฯ ในสวนของกำรสงเสริมและสนับสนุนใหครอบครัว

มสีวนรวมในกำรดแูลผูสงูอำย ุกรงุเทพมหำนครไดด�ำเนนิกำรมำตรกำรสรำงศกัยภำพของสมำชกิในครอบครวัในกำรดแูล

ผูสูงอำยุ โดยจัดอบรมผูที่จะตองดูแลผูปวยสูงอำยุท่ีพักฟนที่บำนเพรำะตองกำรใหครอบครัวดูแลกันเองที่บำน 

ถือเปนอีกแนวทำงหนึ่งที่ท�ำใหผูสูงอำยุไมรูสึกโดดเดี่ยว ไมรูสึกถูกทอดทิ้งรูสึกถึงคุณคำในตัวเองและไดอยูใกลลูกหลำน 



๒๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

  ในสวนของผูดอยโอกำส๑๗ ทีม่กัจะประสบปญหำในรปูกำรถกูกีดกนั ถกูเลอืกปฏบิตัท่ีิไมเปนธรรมขำดกำรยอมรบั

จำกสังคม (ไมมีตัวตน อยูในภำวะยำกล�ำบำก) ไมมีที่อยูอำศัย กำรใหบริกำรของรัฐ หนวยงำนยังจ�ำกัดผูดอยโอกำสมี

ทศันคตเิชงิลบตอตนเองและขำดโอกำสในกำรมีสวนรวมนัน้ แผนพัฒนำกรงุเทพมหำนครไดก�ำหนดตัวชีวั้ด “สัดสวนของ

ผูมีรำยไดนอยที่ไดรับกำรชวยเหลือดำนท่ีอยูอำศัย” เปำหมำยรอยละ ๑๐๐ โดยไดมีกำรด�ำเนินโครงกำรบำนอิ่มใจ 

โดยเปดใหผูดอยโอกำสลงทะเบยีนเขำรบักำรชวยเหลอื (พกัคำง) ป ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๒๓๓ รำย ป ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๓๖๖ รำย 

ป ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๓,๐๔๒ รำย (รวมประชำชนทีม่ำเขำสกักำระพระบรมศพพระบำทสมเดจ็พระเจำอยูหัวภมูพิลอดุลยเดช) 

และป ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๓๙,๘๒๐ รำย (รวมประชำชนที่มำเขำสักกำระพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระเจำอยูหัวภูมิพล

อดุลยเดช)
 ในสวนของกลุมคนพิกำรที่ไดรับเบ้ียควำมพิกำร๑๘ ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ ระบุวำกรุงเทพ-

มหำนครมีคนพิกำรที่มำลงทะเบียนและไดรับเบี้ยควำมพิกำร จ�ำนวน ๗๒,๕๗๙ คน (คนพิกำรที่ไดรับเบี้ยควำมพิกำร    

ป ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๕๕,๔๔๒ คน ป ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๕๓,๓๖๕ คน) และเมื่อเทียบป พ.ศ. ๒๕๖๐ กับ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมี

คนพิกำร จ�ำนวน ๓๒,๗๒๘ คน พบวำ คนพิกำรเพิ่มขึ้น ๓๙,๘๕๑ คน (เพิ่มขึ้นถึงรอยละ ๑๒๒) แสดงใหเห็นวำ กลุมคน

พิกำรก็มีแนวโนมเพิ่มมำกขึ้นเชนกัน สำเหตุมำจำกภำวะควำมเจ็บปวยและโรคตำง ๆ ในภำยหลังควำมพิกำรแตก�ำเนิด 

และเกิดอุบัติเหตุที่ท�ำใหเกิดควำมพิกำร 

  ในสวนของกลุมเด็กดอยโอกำส อำทิเชน เด็กในสภำพยำกล�ำบำก เด็กพิกำร เด็กเรรอน และเด็กยำกจน จำก

ผลกำรศึกษำ พบวำกรุงเทพมหำนครเปนจังหวัดที่มีเด็กเรรอนมำกที่สุด และมักอำศัยอยูตำมที่สำธำรณะตำง ๆ เชน 

หัวล�ำโพง สนำมหลวง เชิงสะพำนพุทธ วงเวียนใหญ สวนศรีนครินทร์ ลำดพรำว พัฒน์พงษ์ สวนลุมพินี และเชิงสะพำน

ปนเกลำ สำเหตทุีท่�ำใหเดก็เหลำนีอ้อกมำเรรอน เนือ่งจำกปญหำจำกครอบครัว ปญหำจำกโรงเรียน และปญหำท่ีเกดิจำก

นำยหนำและเพือ่น ซึง่สวนใหญยงัชพีอยูดวยกำรขอทำน กำรขำยของ กำรขำยบรกิำรทำงเพศ และมีกำรเสพยำเสพตดิ

ประเภทตำง ๆ เชน บุหรี่ แล็กเกอร์ ยำกลอมประสำทและเฮโรอีน กรุงเทพมหำนครไดใหกำรสงเครำะห์ชวยเหลือ

กลุมเด็กดอยโอกำสดังกลำว อำทิ ทุนกำรศึกษำ คำรักษำพยำบำล คำอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ฯลฯ ตำมระเบียบ

กรุงเทพมหำนคร วำดวยคำใชจำยในกำรจัดสวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใหกำรสงเครำะห์เด็ก 

ในป ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๑,๒๔๗ รำย ป ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๑,๙๗๖ รำย ป ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑,๓๙๖ รำย ป ๒๕๖๐ จ�ำนวน 

๙๙๒ รำย นอกจำกนี้ยังมีศูนย์สรำงโอกำสเด็ก เพื่อชวยเหลือเด็กเรรอน จ�ำนวน ๗ แหง อยูในบริเวณสวนจตุจักร 

เขตจตุจักร สวนลุมพินี เขตปทุมวัน สะพำนพระรำม ๙ เขตทุงครุ สะพำนพระรำม ๘ เขตบำงพลัด สวนพฤกษชำติ 

คลองจั่น เขตบำงกะป และสะพำนพระปกเกลำ เขตธนบุรี ใหบริกำรเด็ก จ�ำนวน ๑๑,๘๘๓ รำย

_______________________________

 ๑๗ ผูดอยโอกำส หมำยถึง ผูประสบปญหำควำมเดือดรอน และไดรับผลกระทบในดำนเศรษฐกิจ สังคม กำรศึกษำ สำธำรณสุข กำรเมือง กฎหมำย วัฒนธรรม 

ภัยธรรมชำติและภัยสงครำม รวมถึงผูที่ขำดโอกำสท่ีจะเขำถึงกำรบริกำรขั้นพื้นฐำนของรัฐ ตลอดจนผูประสบปญหำท่ียังไมมีองค์กรหลักรับผิดชอบ

อันจะสงผลใหไมสำมำรถด�ำรงชีวิตไดเทำเทียมกับผูอ่ืน แบงไดเปน ๕ กลุม ไดแก ๑) คนยำกจน ๒) คนเรรอนหรือไรที่อยูอำศัย ๓) ผูที่ไมมีสถำนะทำง

ทะเบียนรำษฎร (คนไรสัญชำติ)  ๔) ผูพนโทษ และ ๕) ผูติดเชื้อ HIV ผูปวยเอดส์ และผูที่ไดรับผลกระทบจำกเอดส์
๑๘ กรมสงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ณ วันท่ี ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๐

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



๒๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

  ในสวนของกลุมเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหำนคร ป ๒๕๖๐ มีศูนย์พัฒนำเด็กกอนวัยเรียน จ�ำนวน

๓๑๒ ศูนย์ มีอำสำสมัครผูดูแลเด็ก จ�ำนวน ๒,๐๙๖ คน และมีเด็กกอนวัยเรียนอำยุระหวำง ๒ - ๖ ป ที่มำใชบริกำร

ของศูนย์ฯ จ�ำนวน ๒๕,๙๙๕ คน ท�ำใหสำมำรถดูแลและจัดกิจกรรมใหแกเด็กกอนวัยเรียน และตอบสนองตอ

ควำมตองกำรในพืน้ท่ีเขต ๔๖ เขต รวมท้ังมกีำรพฒันำศนูย์พฒันำเด็กกอนวยัเรียนใหเปนไปตำมมำตรฐำนกรงุเทพมหำนคร

และสอดคลองกับมำตรฐำนศูนย์เด็กเล็กแหงชำติ ปจจุบันมีศูนย์ฯ ที่รับกำรประเมินจ�ำนวน ๓๐๗ ศูนย์ ผลกำรประเมิน

ผำนระดับพื้นฐำน จ�ำนวน ๔๐ ศูนย์ ระดับดี จ�ำนวน ๑๔๒ ศูนย์ ระดับดีมำก จ�ำนวน ๑๒๓ ศูนย์ และไมผำน

จ�ำนวน ๒ ศูนย์ 

  จะเหน็ไดวำจ�ำนวนประชำกรทีเ่ขำถึงสวสัดกิำรมแีนวโนมเพ่ิมขึน้ เชน ผูสงูอำยท่ีุไดรับเบีย้ยงัชพีและคนพิกำร

ที่ไดรับเบี้ยควำมพิกำรมีจ�ำนวนเพิ่มสูงข้ึน กำรสงเครำะห์ผูสูงอำยุที่ประสบปญหำภำวะยำกล�ำบำกมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น

ผูดอยโอกำสหรอืผูทีม่ภีำวะยำกล�ำบำกในกำรด�ำรงชพีมจี�ำนวนเพ่ิมข้ึน และผูดอยโอกำสทีใ่ชบรกิำรทีพั่กอำศยัมจี�ำนวน

เพิ่มขึ้นในทุกป ปญหำตำง ๆ  อำทิเชน สวัสดิกำรสังคมที่รัฐจัดใหกับผูสูงอำยุยังไมเพียงพอกับควำมตองกำรของผูสูงอำยุ 

และไมสำมำรถตอบสนองปญหำไดอยำงแทจรงิ รวมท้ังไมครอบคลุมผูสูงอำยไุดท้ังหมด จึงตองอำศัยกำรบรูณำกำรจำก

ทุกภำคสวนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน เพื่อรองรับจ�ำนวนผูสูงอำยุ ซ่ึงเปนผูมีคุณคำตอสังคมและ

ประเทศชำติที่เพิ่มมำกขึ้นเรื่อย ๆ ใหมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

 ซึ่งสิ่งเหลำนี้ท�ำใหกรุงเทพมหำนครตองเรงด�ำเนินกำรพัฒนำศูนย์ฯที่ใหควำมชวยเหลือใหมีคุณภำพ

ไดมำตรฐำน ตองสรำงโอกำสใหบคุคลเหลำนีส้ำมำรถด�ำเนินชีวิตดวยตนเองทีเ่ทำเทยีมกบัคนปกตใินสงัคม มคีวำมเปนอยู

อยำงมีศักดิ์ศรีควำมเปนมนุษย์ ๑๙  เทำเทียมกับคนทั่วไป

 ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  

   ประเทศไทยอยูในระยะที่โครงสรำงประชำกรมีกำรเปล่ียนแปลงอยำงรวดเร็วและเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีตองให

ควำมส�ำคญั โดยในป พ.ศ. ๒๕๖๓ คำดวำจ�ำนวนประชำกรผูสงูอำยจุะเพิม่ข้ึนเปน ๑๑ ลำนคน ซ่ึงเปนกำรเปลีย่นแปลง

ที่ก�ำลังน�ำประเทศไทยไปสูสภำวะที่เรียกวำ “ภำวะประชำกรผูสูงอำยุ” (Population Aging) ที่สมบูรณ์โดยสัดสวนของ

บุคคลในวัยท�ำงำนลดลง สถำนกำรณ์ที่ส�ำคัญ คือ ปญหำสุขภำพ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงดังกลำวจะสงผลกระทบตอกำรใช

ทรพัยำกรตำง ๆ  ทัง้ในดำนสขุภำพและสงัคม จงึจ�ำเปนทีก่รงุเทพมหำนครตองเตรยีมกำรจดับรกิำรทำงกำรแพทย์ส�ำหรบั

ผูสูงอำยุที่ครบวงจรใหผูสูงอำยุสำมำรถเขำถึงไดอยำงเทำเทียมกับประชำชนท่ัวไป ตลอดจนกำรจัดสวัสดิกำรและ

กำรสงเครำะห์ กำรฟนฟูสุขภำพที่มีควำมเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนครใหเปนมหำนครส�ำหรับทุกคน ในสวน

ของมิติที่ ๓.๑ ผูสูงอำยุ ผูพิกำร และผูดอยโอกำสไดรับกำรดูแลอยำงครบวงจร เปำหมำยที่ ๓.๑.๒ ผูสูงอำยุ ผูพิกำร 

_______________________________

 ๑๙ ศักดิ์ศรีควำมเปนมนุษย์ หมำยถึง สภำพควำมเปนคน โดยไมนึกถึงเหตุแหงควำมแตกตำงในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ สถำนภำพกำย

หรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำอบรม หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง กำรที่ผู ใดไมได

รับหรือท�ำใหผูใดไมมีสิทธิและเสรีภำพที่พึงมีพึงได กำรใชงำนปกติ เชน กำรท�ำรำย กักขัง ทรมำน กำรซื้อขำย หรือกำรไมไดรับปจจัยที่จ�ำเปนข้ันพื้นฐำน

ในชีวิต อันไดแก งำน อำหำร ที่อยูอำศัย กำรดูแลสุขภำพ กำรศึกษำ วัฒนธรรม พึงถือวำเปนกำรท�ำลำยสภำพควำมเปนคน หรือท�ำลำยศักดิ์ศรีควำ

เปนมนุษย์



๒๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

และผูดอยโอกำสสำมำรถด�ำรงชีวิตไดอยำงมีศักดิ์ศรีและเปำหมำยที่ ๓.๑.๓ ผูสูงอำยุไดรับกำรดูแลสุขภำพอยำง

ครบวงจรเพื่อคุณภำพชีวิตท่ีดี คำดกำรณ์แนวโนมประเทศไทยจัดอยูในกลุมสังคมสูงวัยของกลุมประเทศอำเซียนเปน

อันดับท่ี ๒ รองจำกประเทศสิงคโปร์ซึ่งเปนผลมำจำกกำรท่ีมีอัตรำเจริญพันธุ์และอัตรำกำรเกิดลดลงอยำงรวดเร็ว

และกำรลดภำวกำรณ์ตำยอันเนื่องมำจำกควำมกำวหนำของเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และกำรพัฒนำประเทศ

ทั้งดำนเศรษฐกิจและสังคมท�ำใหคนไทยมีสุขภำพที่ดี มีอำยุยืนยำวมำกขึ้น และประชำกรอำยุ ๖๐ ปขึ้นไปมีแนวโนมสูง

ขึ้นอยำงตอเน่ือง ขอมูลคำดประมำณประชำกรของประเทศไทย ป ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ พบวำในภำพรวมประเทศไทย

อยูในสถำนกำรณ์ “สงัคมสงูวัย” (AGED SOCIETY) จ�ำนวนผูสงูอำยทุีอ่อนแอและพิกำรรวมทัง้ผูทีป่วยดวยโรคเรือ้รงัตำง  ๆ  

จะเพิ่มมำกขึ้นอยำงรวดเร็ว สงผลกระทบตอบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินและศักยภำพของสถำนพยำบำลที่รองรับ

ผูปวยฉุกเฉิน๒๐

  กรุงเทพมหำนครก�ำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผูสูงอำยุในชวง ๔ ปขำงหนำ       

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) “ผูสูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีคุณคำ และมีควำมสุข” กำรเปนสังคมผูสูงวัยอยำงรวดเร็วและ

ตอเนื่องทำมกลำงสังคมขนำดใหญที่มีควำมหลำกหลำยและควำมยุงยำกซับซอนของกำรด�ำเนินกำรในทุกเร่ือง ท�ำให

ปญหำผูสูงอำยุจะตองไดรับควำมสนใจและปรับบทบำทอยำงทันตอเหตุกำรณ์ ซ่ึงตองด�ำเนินกำรพรอมกันทุกภำคสวน

ทัง้หนวยงำนใหบรกิำร ตวัผูสงูอำยเุอง และสวนท่ีเก่ียวของท้ังหมด ทัง้นี ้เพือ่ดแูลผูสงูอำยทุีเ่ปน   วยัเส่ียงและวยัเปรำะบำง

ใหมีคุณภำพชีวิตที่ดีทั้งในดำนสุขภำพ เศรษฐกิจ และสังคม๒๑

 มิติที่ ๓.๒ เมอืงแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ : การสรางโอกาสทางอาชีพและรายไดท่ีมัน่คงแรงงานนอกระบบ๒๒

เขาถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม 

  แรงงำนเปนทุนมนุษย์ซึ่งถือเปนปจจัยท่ีส�ำคัญและมีคุณคำตอกำรพัฒนำเศรษฐกิจของกรุงเทพมหำนคร 

ทัง้ระดบัสวนยอยและระดบัมหภำคของระบบเศรษฐกจิ ถำแรงงำนในภำคกำรผลติตำง ๆ มคีวำมรูควำมสำมำรถ มีทักษะ 

และศักยภำพสูง มีโอกำสไดท�ำงำน มีรำยไดในกำรประกอบอำชีพ ก็จะสงผลใหผลิตภำพกำรผลิตสูงขึ้น และจะสงผล

สบืเนือ่งตอไปยงักำรพฒันำเศรษฐกิจในภำพรวมของกรุงเทพมหำนครในท่ีสุด จำกผลกำรส�ำรวจสภำวกำรณ์ท�ำงำนของ

ประชำกร เดือนกรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยส�ำนักงำนสถิติแหงชำติ พบวำกรุงเทพมหำนครมปีระชำกรทีอ่ยูในวยัท�ำงำน

หรอือำย ุ๑๕ ปขึน้ไป จ�ำนวน ๗,๖๐๑,๑๐๐ คน จ�ำนวนผูมีงำนท�ำ ๕,๓๔๓,๘๐๐ คน ผูวำงงำน ๘๙,๐๐๐ คน ก�ำลังแรงงำนที่

รอฤดกูำล ๖,๑๐๐ คน และผลกำรส�ำรวจสถำนกำรณ์แรงงำนนอกระบบป พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมำสท่ี ๓ (เดือนกรกฎำคม - 

กันยำยน ๒๕๖๐) โดยส�ำนักงำนสถิติแหงชำติ พบวำกรุงเทพมหำนครมีแรงงำนในระบบ ๓.๗๑ ลำนคน และมี

แรงงำนนอกระบบ ๑ ถึง ๑.๕ ลำนคน แรงงำนนอกระบบเปนกลุมเปำหมำยที่กรุงเทพมหำนครใหควำมส�ำคัญ

ไมนอยไปกวำกลุมแรงงำนที่อยูในระบบ เนื่องจำกเปนแรงงำนท่ีท�ำงำนอิสระ ไมมีสัญญำกำรจำงงำน จึงไมไดรับ

_______________________________

 ๒๐ โครงกำรวจิยักำรศกึษำระบบบรกิำรกำรแพทย์ฉกุเฉนิส�ำหรับผูสงูอำย ุ โดยคณำจำรย์คณะสำธำรณสขุศำสตร์ มหำวทิยำลยัมหดิล ดวยกำรสนับสนนุทุนวจิยั

จำกสถำบนักำรแพทย์ฉกุเฉนิแหงชำต,ิ กรกฎำคม ๒๕๕๙ 

๒๑ วำรสำรส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล ปท่ี ๙ ฉบับที่ ๑ มกรำคม - เมษำยน ๒๕๕๙
 ๒๒ แรงงำนนอกระบบ หมำยถงึ “ผูมงีำนท�ำทีไ่มไดรบัควำมคุมครองและไมมหีลกัประกนัทำงสงัคมจำกกำรท�ำงำน” (นยิำมของส�ำนกังำนสถติแิหงชำต)ิ
 

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



๒๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

กำรคุมครองในระบบกำรประกันสังคมและสวัสดิกำร แรงงำนนอกระบบสวนใหญมีรำยไดไมแนนอน มีทักษะฝมือ

ในระดับลำง ขำดโอกำสที่เพียงพอในกำรเขำถึงองค์ควำมรู ทรัพยำกร แหลงเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ สงผลให

เกดิปญหำควำมเหลือ่มล�ำ้ในสังคม กำรสรำงโอกำสทำงเศรษฐกิจแกกลุมผูดอยโอกำสทำงเศรษฐกจิ ผูท่ีอยูในภำคเศรษฐกิจ

นอกระบบ และแรงงำนนอกระบบ ใหมีควำมมั่นคงในอำชีพและรำยได ไดถูกน�ำมำก�ำหนดเปนเปำหมำยหนึ่งของ

กำรพัฒนำกรงุเทพมหำนครในระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) เพือ่สงเสรมิใหเกดิควำมเสมอภำคและควำมเปนธรรม

ในสงัคม และเปนสวนหนึง่ของกำรยกระดบัคุณภำพชวีติของประชำชนชำวกรงุเทพฯ ใหมชีีวติควำมเปนอยูทีดี่ขึน้ และยงั

สอดรับกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ทีเ่รงกระจำยโอกำสกำรพฒันำและสรำงควำมมัน่คงใหทัว่ถงึ ลดควำมเหลือ่มล�ำ้ไปสูสงัคมทีเ่สมอภำคและเปนธรรม โดยในป 

๒๕๖๓ กรงุเทพมหำนครจะผลกัดนัในเรือ่งทีเ่ก่ียวของกับกำรสรำงโอกำสในกำรเขำถึงสทิธปิระโยชน์ ตำมกฎหมำยตำง ๆ 

ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือกอใหเกิดควำมมั่นคงในกำรด�ำรงชีวิต อำทิ สิทธิในกำรประกันตนของแรงงำนนอกระบบตำมกฎหมำย

ประกนัสงัคม มำตรำ ๔๐ สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุมครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ สิทธิตำมพระรำชบัญญัติกำรออม

แหงชำติ พ.ศ. ๒๕๕๔ : กำรเปนสมำชกิกองทนุกำรออมแหงชำติ (กอช.) หรือกองทุนอืน่ ๆ ท่ีมวีตัถปุระสงค์ใกลเคยีงกนั 

สทิธใินกำรเขำถงึแหลงเงนิทุน ทรพัยำกรเพือ่กำรประกอบอำชพี เชน บริกำรสินเชือ่ของธนำคำรตำง ๆ กองทุนท่ีใหกำร

สนบัสนนุกำรจดักจิกรรมของกลุมอำชพี เชน กองทุนพฒันำชมุชนกรุงเทพมหำนคร กองทุนหมูบำนและชมุชนเมอืง ฯลฯ 

รวมทัง้ใหควำมส�ำคญักบัสถำนธนำนบุำล (โรงรบัจ�ำน�ำ) ของกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงเปนแหลงเงินทุนดอกเบีย้ต�ำ่ในระดบั

ชุมชนที่ใหกำรสนับสนุน/ชวยสรำงโอกำสทำงเศรษฐกิจ เสริมสรำงอำชีพใหกับคนในชุมชน โดยจะขยำย/เพ่ิมจ�ำนวน

สถำนธนำนุบำลใหครอบคลุมทุกพื้นที่เขต เพื่อใหเพียงพอกับควำมตองกำรของประชำชน นอกจำกนี้กรุงเทพมหำนคร

จะสงเสรมิเรือ่งกำรบริหำรจดักำรรำยได กำรสรำงควำมรูควำมเขำใจดำนกำรเงนิ สงเสรมิวนิยักำรออมเงิน และกำรบริหำร

หนี้สิน เพื่อใหแรงงำนนอกระบบและประชำชนท่ัวไปสำมำรถบริหำรจัดกำรดำนกำรเงินไดอยำงมีประสิทธิภำพ รูจัก

ใชจำยอยำงพอประมำณ มีกำรเก็บออม และไมมีปญหำหนี้สิน  

  แรงงานนอกระบบ ผูมีรายไดนอย และประชาชนทั่วไปมีอาชีพและรายไดที่มั่นคง    

   วิสัยทัศน์ของประชำชนตำมแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ตองกำร

ใหกรุงเทพมหำนครมีระบบกำรจัดกำรอำชีพและกำรแสวงหำรำยได ที่สำมำรถเพิ่มโอกำสใหแกกลุมผูดอยโอกำส

ทำงเศรษฐกิจและผูทีอ่ยูในภำคเศรษฐกจินอกระบบ เพือ่สงเสรมิใหเกิดควำมเสมอภำคและควำมเปนธรรมในสงัคม และ

เปนสวนหนึง่ของกำรยกระดบัคณุภำพชวีติของประชำชนชำวกรงุเทพฯ ใหมีชีวติควำมเปนอยูท่ีดีขึน้ ซ่ึงกรงุเทพมหำนคร

ไดน�ำเปำหมำยดังกลำวมำด�ำเนินกำรอยำงตอเนื่องเพื่อใหบรรลุผล โดยมุงเนนไปที่กำรฝกอำชีพกำรพัฒนำศักยภำพ 

ทักษะ ควำมรูควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพใหกับแรงงำนนอกระบบ (กลุมผูประกอบอำชีพดำนกำรบริกำร) ผูมี

รำยไดนอย ผูวำงงำน ผูถูกเลิกจำงงำน และประชำชนทั่วไป เพื่อจะไดน�ำควำมรูไปประกอบอำชีพหำรำยไดเลี้ยงตนเอง

และครอบครัว ซึ่งกรุงเทพมหำนครมีโรงเรียนฝกอำชีพศูนย์ฝกอำชีพและส�ำนักงำนเขต เปนหนวยงำนหลัก

ในกำรด�ำเนินกำร โดยในปงบประมำณ ๒๕๖๐ มีผูท่ีผำนกำรฝกอบรมอำชีพจำกโรงเรียนฝกอำชีพกรุงเทพมหำนคร 

จ�ำนวน ๑๓,๖๙๗ คน และมีผูที่สำมำรถน�ำควำมรูไปประกอบอำชีพ/มีงำนท�ำ ๙,๗๓๑ คน 



๒๙แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 ในปงบประมำณ ๒๕๖๓ กรุงเทพมหำนครยังคงใหควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำทักษะอำชีพของแรงงำน

นอกระบบ ผูมีรำยไดนอย และประชำชนทั่วไป นอกจำกนี้จะใหควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำหลักสูตรอำชีพใหสอดคลอง

กับควำมตองกำรของประชำชนและตลำดงำน รวมทั้งกำรยกระดับสมรรถนะฝมือแรงงำนของผูที่ผำนกำรฝกอำชีพจำก

โรงเรียนฝกอำชีพกรุงเทพมหำนคร เพื่อเพิ่ม “แรงงำนฝมือ” สูตลำดงำน ตอบสนองตอยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของแผน

พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในสวนของยุทธศำสตร์กำรเสริมสรำงและ

พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ และยุทธศำสตร์กำรสรำงควำมเปนธรรมและลดควำมเหล่ือมล�้ำในสังคมที่มีจุดเนน

ในกำรพัฒนำทักษะของประชำชนใหสำมำรถประกอบอำชีพและมีรำยได รวมทั้งสอดคลองกับ (รำง) แผนยุทธศำสตร์

กำรบริหำรจัดกำรแรงงำนนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เสริมสรำงสมรรถนะแรงงำนนอกระบบ

เพื่อกำรท�ำงำนท่ีคำดหวังใหแรงงำนนอกระบบมีควำมรูและทักษะทำงอำชีพ มีมำตรฐำนสมรรถนะ และมีรำยได

ที่มั่นคง

  มิติที่ ๓.๓  การศึกษาส�าหรับทุกคน

  แผนพฒันำกรงุเทพมหำนคร ระยะ ๒๐ ป ระยะที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ในมติกิำรศกึษำส�ำหรบัทุกคน 

ระบุเฉพำะกำรศึกษำในระบบซึ่งท�ำใหไมครอบคลุมนิยำมของกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแหงชำติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๔ “กำรศึกษำ” หมำยควำมวำกระบวนกำรเรียนรูเพื่อควำมเจริญงอกงำมของบุคคลและสังคม 

โดยกำรถำยทอดควำมรู กำรฝก กำรอบรม กำรสบืสำนทำงวฒันธรรม กำรสรำงสรรค์จรรโลงควำมกำวหนำทำงวชิำกำร 

กำรสรำงองค์ควำมรูอนัเกดิจำกกำรจดัสภำพแวดลอม สังคม กำรเรียนรูและปจจัยเกือ้หนนุใหบคุคลเรยีนรูอยำงตอเนือ่ง

ตลอดชวิีต “กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน” หมำยควำมวำกำรศกึษำกอนระดบัอดุมศกึษำ “กำรศกึษำตลอดชวีติ” หมำยควำมวำ 

กำรศึกษำที่เกิดจำกกำรผสมผสำนระหวำงกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เพื่อให

สำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตไดอยำงตอเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ ๒๐ ป ระยะที่ ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จงึเพิม่เปำหมำย “ประชำชนมโีอกำสศกึษำตลอดชวีติ” เพือ่ให “มติิกำรศกึษำส�ำหรบัทกุคน” 

ครบถวน กำรศึกษำเปนสิ่งส�ำคัญอยำงยิ่งในกำรพัฒนำประเทศ ซ่ึงปกติเด็กและเยำวชนจะตองไดรับกำรศึกษำตำม

หลักสูตรในระบบโรงเรียน แตปจจุบันกำรเรียนของคนรุนใหมมิไดถูกจ�ำกัดเฉพำะในหองเรียนเทำนั้น กรุงเทพมหำนคร

จึงใหบริกำรและสงเสริมในเรื่องกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและกำรเรียนรู ตลอดชีวิต และผลักดันใหประชำชนชำว

กรงุเทพมหำนคร ทกุเพศ ทกุวยั ไดรับกำรศึกษำตำมอธัยำศยัหรือกำรเรยีนรูตลอดชวีติอยำงทัว่ถงึ สงเสรมิใหประชำชน

มนีสิยัรกักำรอำน สรำงวฒันธรรมรกักำรอำน และเพือ่เพิม่ศกัยภำพรวมทัง้เปนกำรพฒันำคณุภำพชวีติของประชำชนชำว

กรงุเทพฯ จงึไดปรบัปรงุแหลงเรยีนรู เชน หองสมดุเพ่ือกำรเรียนรูใหมคีวำมทนัสมยัและสรำงอตัลักษณ์ทีโ่ดดเดนเฉพำะ 

เชน หองสมุดสีเขียว หองสมุดกำร์ตูน ฯลฯ รวมทั้งสงเสริมและพัฒนำแหลงเรียนรูอื่น ๆ เชน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหำนคร 

พิพิธภัณฑ์ทองถิ่น บำนหนังสือ และกอสรำงหอสมุดเมืองที่มีควำมทันสมัยบริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนรำชด�ำเนนิ เขตพระนคร 

(เปดใหบรกิำรเมือ่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๐) เพือ่เปนแหลงเรยีนรูใหกบัประชำชนทัง้ชำวไทยและชำวตำงประเทศ แตเนือ่งจำก

สภำวะสังคมในปจจุบันประชำชนชำวกรุงเทพมหำนครมีวิถีชีวิตท่ีเรงรีบและแขงขันกันตลอดเวลำ ผูใชบริกำรสวนใหญ

จึงเปนกลุมนักเรียนนักศึกษำที่เขำมำใชบริกำรในแหลงเรียนรูของกรุงเทพมหำนครหรอืเขำรวมกิจกรรมกำรเรยีนรู ท�ำให

ผูใชบรกิำรหรอืเขำรวมกจิกรรมไมครอบคลมุทกุกลุมเปำหมำย รวมทัง้กำรจัดแหลงเรียนรูหรือกจิกรรมทีจั่ดไมไดมำจำก

ฐำนขอมลูควำมตองกำรของประชำชนและผูทีเ่ขำมำใชบรกิำร กจิกรรมทีจ่ดัสวนใหญกรุงเทพมหำนครเปนผูก�ำหนดและ

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร
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ด�ำเนนิกำรจัดโดยมไิดรวมกบัเครอืขำยภำคประชำสังคม ดวยเหตุนี ้จึงเปนท่ีมำของควำมจ�ำเปนในกำรทบทวนและเสนอ

ยทุธศำสตร์กำรจดักำรศกึษำตำมอธัยำศยัขึน้ มใิชเพยีงด�ำเนนิกำรสงเสรมิกำรเรียนรูตำมภำรกิจเทำนั้น ทั้งนี้เพื่อใหเกิด

ประโยชน์คุมคำตอประชำชนในกรุงเทพมหำนครอยำงแทจริง

  ดังนั้น ในป ๒๕๖๓ กรุงเทพมหำนครจึงมีแนวโนมใหประชำชนมีสวนรวมในกำรใหขอมูลควำมตองกำรใน

กำรจัดกิจกรรมและเนื้อหำกำรเรียนรูตำมอัธยำศัย โดยประชำชนมีชองทำงในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรจัดกำร

แหลงเรียนรูและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูเพื่อใหกำรสงเสริมกำรศึกษำตำมอัธยำศัยสอดคลองกับควำมตองกำร

ของประชำชน พัฒนำกระบวนกำรเรียนรูตำมอัธยำศัยผำนเครือขำยอินเทอร์เน็ตหรือผำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สรำงกลไกในกำรสนับสนุนกำรเรียนรูใหเหมำะกับสภำพสังคมปจจุบัน พัฒนำกำรเรียนรูหรือแหลงเรียนรูใหทันสมัย

เหมำะสมกบัควำมตองกำรของประชำชน มอีตัลกัษณ์เฉพำะ รวมท้ังเพ่ิมแหลงเรียนรูตำมอธัยำศยัในพ้ืนท่ีครบทุก ๆ เขต 

สงเสริมและสรำงสังคมแหงกำรเรียนรูโดยภำคประชำสังคม



๓๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตารางแสดงสถติจิ�านวนผูใชบริการในสถานท่ีเพือ่การเรยีนรูตามอธัยาศยัของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร

ล�าดับ สถานที่เพื่อการเรียนรู ตามอัธยาศัยฯ

ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑ 

(ต.ค. ๖๐ - มี.ค. ๖๑)

รอยละ
จ�านวน

(แห่ง)

จ�านวน

ผูใชบริการ

(คน)

จ�านวน

(แห่ง)

จ�านวน

ผูใชบริการ

(คน)

 ๑ พิพิธภัณฑ์ทองถิ่นกรุงเทพมหำนคร ๒๓ ๔๙,๘๑๒ ๒๓ ๔๐,๘๑๓ ๘๑.๙๓

 ๒ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหำนคร ๒ ๔๓๙,๔๔๐ ๒ ๒๒๔,๗๕๖ ๕๑.๑๕

 ๓ พิพิธภัณฑ์บำนจิรำยุ - พูนทรัพย์ ๑ ๑,๘๖๑ ๑ ๓๗๑ ๑๙.๙๔

 ๔ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหำนคร ๑ ๑,๒๑๓,๓๐๗ ๑ ๗๘๙,๙๖๙ ๖๕.๑๑

 ๕ หองสมุดเพื่อกำรเรียนรูกรุงเทพมหำนคร ๓๖ ๒,๒๕๒,๗๘๘ ๓๕ ๑,๑๑๓,๔๕๒ ๔๙.๔๓

 ๖ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหำนคร ๑ ๒๕๕,๐๒๘ ๑ ๒๒๐,๘๕๒ ๘๖.๖๐

 ๗ รถหองสมุดเคลื่อนที่กรุงเทพมหำนคร ๗ ๑๕,๗๐๓ ๕ ๔,๒๖๓ ๒๗.๑๕

๘
ศูนย์เยำวชนกรุงเทพมหำนคร 

สังกัดกองนันทนำกำร
๓๕ ๙,๙๖๙,๖๗๔ ๓๕ ๓,๒๔๕,๓๑๑ ๓๒.๕๕

 ๙
ศูนย์เยำวชนกรุงเทพมหำนคร 

(ไทย-ญี่ปุน)
๑ ๑,๕๔๐,๙๖๙ ๑ ๑,๑๓๙,๔๕๘ ๗๓.๙๔

๑๐ ศูนย์กีฬำกรุงเทพมหำนคร ๑๐ ๒,๒๔๑,๖๙๙ ๑๒ ๑,๐๓๑,๔๒๑ ๔๖.๐๑

๑๑ ลำนกีฬำ ๑,๑๕๘ ๒๑,๖๕๓,๘๖๐ ๑,๑๕๐ ๑๑,๐๐๒,๐๒๐ ๕๐.๘๑

รวม ๑,๒๗๕ ๓๙,๖๓๔,๑๔๑ ๑,๒๖๘ ๑๘,๘๑๒,๖๘๖ ๔๗.๔๗

แหล่งขอมูล : ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรทองเที่ยว

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



๓๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

  จำกตำรำงฯ สำมำรถอธิบำยไดวำ จ�ำนวนผูใชบริกำรในรอบ ๖ เดือนแรกของป พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อเทียบกับป 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พบวำประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครใหควำมสนใจในกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ณ พิพิธภัณฑ์ทองถิ่น

กรุงเทพมหำนคร พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหำนคร และหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหำนคร ในจ�ำนวนที่มำกกวำ

รอยละ ๕๐ ซึง่สอดคลองกบัโครงกำรยทุธศำสตร์ในมำตรกำรท่ี ๓ คอื โครงกำรพีช่วนนองทองแหลงเรยีนรูตำมอธัยำศยั

ในพื้นที่ กทม. ที่เนนพัฒนำเครือขำยควำมรวมมือทุกภำคสวน ในกำรสงเสริมกำรเรียนรูตำมอัธยำศัย สวนหองสมุดเพื่อ

กำรเรียนรูกรุงเทพมหำนครมีกำรเติบโตเกือบคงที่ ในขณะที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหำนครเพียงแหงเดียวมีอัตรำผูใช

บริกำรมำกกวำคำเฉลี่ยของหองสมุดฯแตละแหง ซึ่งสอดคลองกับโครงกำรยุทธศำสตร์ในมำตรกำรที่ ๑ คือ โครงกำร

บริหำรจัดกำรหอสมุดเมืองกรุงเทพมหำนครที่เนนพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรูตำมอัธยำศัย โดยอำจสะทอนไดวำ 

พื้นที่ของหองสมุดอำจมีผลตอกำรเลือกใชบริกำร ประกอบกับจ�ำนวนหนังสือที่มีในหองสมุดดวย แตทั้งนี้ควรมีส�ำรวจ

จ�ำนวนสมำชิกหองสมุดในแตละปวำมีกำรเปลี่ยนแปลงอยำงไร ทั้งกำรมีสมำชิกใหมเพิ่มขึ้นตลอดจนสมำชิกเกำตออำยุ

ตอปสม�่ำเสมอ กำรส�ำรวจหมวดหมูของหนังสือที่มีกำรยืมและบริจำควำหมวดหนังสือใดมีกำรยืมและบริจำคมำกที่สุด 

เพื่อเปนตัวเลขสะทอนถึงกำรตัดสินใจเลือกสั่งซ้ือหนังสือไดตรงตำมควำมตองกำร และสำมำรถควบคุมกำรใชจำย

งบประมำณได ซึ่งสอดคลองกับโครงกำรยุทธศำสตร์ ในมำตรกำรที่ ๒ คือ โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

หองสมดุ เพือ่กำรเรยีนรูกรงุเทพมหำนคร และโครงกำรยกระดบัคณุภำพของหองสมดุ เพือ่กำรเรยีนรูของกรงุเทพมหำนคร 

ซึง่เปนกำรสงเสรมิ พฒันำกระบวนกำรเรยีนรูตำมอัธยำศยัในพ้ืนท่ีกรงุเทพมหำนคร โดยน�ำเครือ่งมอืทีม่คีวำมหลำกหลำย

มำใชตำมบริบทควำมตองกำรของประชำชน สวนรถหองสมุดเคลื่อนที่กรุงเทพมหำนครมีอัตรำกำรใชบริกำรที่ลดลง 

ศนูย์เยำวชนกรงุเทพมหำนครสงักดักองนนัทนำกำรมีผูใชบริกำรมำกซ่ึงเปนเยำวชนท่ีมำใชบริกำรตำมเขตตำง ๆ เพือ่ให

สอดคลองกับตัวชี้วัดจ�ำนวนเครือขำยควำมรวมมือกับภำคสวนตำง ๆ  ในกำรจัดกิจกรรมสงเสริมกำรเรียนรูตำมอัธยำศัย

แกประชำชน สวนศูนย์เยำวชนกรุงเทพมหำนคร (ไทย-ญี่ปุน) ที่มีผูใชบริกำรจ�ำนวนมำก อันเนื่องมำจำกกำรอยูใกล

แหลงชุมชนและมีพื้นท่ีขนำดใหญท่ีรองรับผูใชบริกำรไดจ�ำนวนมำก ศูนย์กีฬำกรุงเทพมหำนครและลำนกีฬำ ไดรับ

กำรกระจำยไปตำมชมุชนตำง ๆ ในพืน้ทีเ่ขต กทม. ท�ำใหประชำชนสำมำรถมำใชพ้ืนท่ีในกำรออกก�ำลังกำยไดโดยสะดวก

การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

   กรุงเทพมหำนครมีนโยบำยในกำรจัดกำรศึกษำอยำงมีคุณภำพและทั่วถึง โดยสนับสนุนใหเด็กทุกคนในพื้นท่ี

กรุงเทพมหำนครสำมำรถเขำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยยึดหลักควำมเปนธรรมและเสมอภำค รวมถึง

บุคคลซึ่งมีควำมบกพรองทำงรำงกำย จิตใจ สติปญญำ อำรมณ์ สังคม กำรสื่อสำรและกำรเรียนรู หรือมีรำงกำยพิกำร 

หรือทุพพลภำพ หรือบุคคลซึ่งไมสำมำรถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกำส กรุงเทพมหำนครใหควำมส�ำคัญ

และจัดใหบุคคลดังกลำวมีสิทธิและโอกำสไดรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเปนพิเศษดวยรูปแบบที่เหมำะสมตำม

ควำมสำมำรถของบุคคลนั้น โดยไมเก็บคำใชจำยเพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำ สรำงควำมเปนธรรมในสังคมตลอดจนสงเสริม

กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสอดคลองกับควำมตองกำรของประชำชน มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร

จ�ำนวน ๔๓๗ โรงเรียน กระจำยในพื้นที่ ๕๐ ส�ำนักงำนเขต โดยจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐำน ๑๒ ป ใหกับ

เด็กและเยำวชนไดจ�ำนวน ๒๙๑,๑๑๖ คน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
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ระดับที่เปดสอน จ�านวน (คน)

อนุบำลศึกษำ ๕๑,๐๓๖

ประถมศึกษำ (ป.๑ - ป.๖)  ๒๐๑,๘๑๓

มัธยมศึกษำตอนตน (ม.๑ - ม.๓) ๓๕,๑๗๑

มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖) ๓,๐๙๖

นักเรียนเรียนรวม (เด็กพิเศษ) ๓,๗๘๒

ครู ๑๔,๑๕๘

จ�าแนกตามขนาดโรงเรียน

ขนำดเล็ก (นักเรียน ๑ - ๔๐๐ คน) ๑๗๘ รร.

ขนำดกลำง (นักเรียน ๔๐๑ - ๘๐๐ คน) ๑๓๔ รร.

ขนำดใหญ (มำกกวำ ๘๐๐ คนขึ้นไป) ๑๒๕ รร.

ระดับที่เปดสอน จ�านวน (โรงเรียน)

อนุบำลศึกษำ และประถมศึกษำ ๓๒๗

อนุบำลศึกษำ ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนตน ๙๙ 

อนุบำลศึกษำ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนตน และมัธยมศึกษำตอนปลำย ๓

ประถมศึกษำ ๑

ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนตน ๑

มธัยมศกึษำตอนตน - มธัยมศกึษำตอนปลำย ๖

มีกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ (เรียนรวม) ๑๒๘ 

(ทีม่ำ : แผนปฏิบัตริำชกำรประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส�ำนกักำรศกึษำ)

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร
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 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  กระทรวงศึกษำธิกำรไดก�ำหนดใหมีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรูระดับชำติตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู

ของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ไดแก ๑) วิชำคณิตศำสตร์ ๒) วิชำวิทยำศำสตร์ ๓) วิชำภำษำอังกฤษ 

๔) วิชำภำษำไทย ๕) วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ในสวนของกรุงเทพมหำนครไดจัดใหนักเรียนระดับประถม

ศึกษำปที่ ๖ มัธยมศึกษำปท่ี ๓ และมัธยมศึกษำปที่ ๖ เขำรับกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) โดยสถิติ

ผลกำรทดสอบฯ ยอนหลังตั้งแตปกำรศึกษำ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ (ปกำรศึกษำ ๒๕๖๐ เริ่มวันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๐ 

สิ้นสุดวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑) มีดังนี้  

  ผลกำรทดสอบระดบัชำตขิัน้พืน้ฐำน (O-NET) ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษำปที ่๖ ปกำรศกึษำ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐  

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร

สาระการ

เรียนรู

ปีการศึกษา

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

ระดับ

กทม.

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

กทม.

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

กทม.

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

กทม.

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

กทม.

ระดับ

ประเทศ

คณิตศำสตร์ ๔๑.๒๖ ๔๑.๙๕ ๓๖.๗๒ ๓๘.๐๖ ๔๓.๙๖ ๔๓.๔๗ ๔๐.๔๑ ๔๐.๔๗ ๓๗.๔๑ ๓๗.๑๒

วิทยำศำสตร์ ๓๖.๖๗ ๓๗.๔๐ ๔๑.๔๓ ๔๒.๑๓ ๔๒.๔๒ ๔๒.๕๙ ๔๑.๑๓ ๔๑.๒๒ ๓๙.๘๔ ๓๙.๑๒

ภำษำอังกฤษ ๓๑.๗๘ ๓๓.๘๒ ๓๓.๕๔ ๓๖.๐๒ ๓๙.๐๓ ๔๐.๓๑ ๓๔.๐๔ ๓๔.๕๙ ๓๖.๙๙ ๓๖.๓๔

ภำษำไทย ๔๕.๓๑ ๔๕.๐๒ ๔๕.๐๐ ๔๔.๘๘ ๔๙.๓๐ ๔๙.๓๓ ๕๓.๘๖ ๕๒.๙๘ ๔๘.๕๗ ๔๖.๕๘

สังคมศึกษำ ๓๘.๗๓ ๓๘.๓๑ ๕๑.๘๗ ๕๐.๖๗ ๕๐.๓๔ ๔๙.๑๘ ๔๗.๙๕ ๔๖.๖๘ - -

 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปที่ ๖ ในชวง ๕ ปยอนหลังคะแนนเฉลี่ยของ

กรงุเทพมหำนครมแีนวโนมสงูขึน้ในระยะสองปลำสดุ เม่ือเปรยีบเทยีบกบัคะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ ปรำกฏวำคะแนนเฉลีย่

ของกรุงเทพมหำนคร ปกำรศึกษำ ๒๕๖๐ สูงกวำระดับประเทศทุกรำยวิชำ



๓๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

  ผลกำรทดสอบระดบัชำติขัน้พืน้ฐำน (O-NET) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำปท่ี ๓ ปกำรศึกษำ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐           

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร

สาระการเรียนรู

ปีการศึกษา

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

ระดับ

กทม.

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

กทม.

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

กทม.

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

กทม.

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

กทม.

ระดับ

ประเทศ

คณิตศำสตร์ ๒๒.๘๙ ๒๕.๔๕ ๒๕.๖๑ ๒๙.๖๕ ๒๘.๓๑ ๓๒.๔๐ ๒๕.๕๑ ๒๙.๓๑ ๒๒.๐๔ ๒๖.๓๐

วิทยำศำสตร์ ๓๔.๘๙ ๓๗.๙๕ ๓๔.๙๕ ๓๘.๖๒ ๓๔.๓๐ ๓๗.๖๓ ๓๓.๔๙ ๓๔.๙๙ ๓๐.๒๐ ๓๒.๒๘

ภำษำอังกฤษ ๒๗.๔๙ ๓๐.๓๕ ๒๕.๒๖ ๒๗.๔๖ ๒๗.๔๗ ๓๐.๖๒ ๒๘.๖๔ ๓๑.๘๐ ๒๗.๗๐ ๓๐.๔๕

ภำษำไทย ๔๓.๐๔ ๔๔.๒๕ ๓๓.๔๔ ๓๕.๒๐ ๔๑.๙๓ ๔๒.๖๔ ๔๔.๖๖ ๔๖.๓๖ ๔๖.๕๑ ๔๘.๒๙

สังคมศึกษำ ๓๗.๔๔ ๓๙.๓๗ ๔๔.๖๔ ๔๖.๗๙ ๔๓.๘๐ ๔๖.๒๔ ๔๗.๒๐ ๔๙.๐๐ - -

  ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปที่ ๓ ในชวง ๕ ปยอนหลังคะแนนเฉลี่ยของ

กรงุเทพมหำนครมแีนวโนมสงูขึน้ในรำยวิชำภำษำไทย คณติศำสตร์ และภำษำอังกฤษ และเม่ือเปรยีบเทียบกบัคะแนนเฉลีย่

ระดับประเทศ ปรำกฏวำคะแนนเฉลี่ยของกรุงเทพมหำนคร ต�่ำกวำระดับประเทศทุกรำยวิชำ

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



๓๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 ผลกำรทดสอบระดบัชำตข้ัินพืน้ฐำน (O-NET) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษำปท่ี ๖ ปกำรศกึษำ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐    

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร

สาระการเรียนรู

ปีการศึกษา

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

ระดับ

กทม.

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

กทม.

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

กทม.

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

กทม.

ระดับ

ประเทศ

ระดับ

กทม.

ระดับ

ประเทศ

คณิตศำสตร์ ๑๘.๐๘ ๒๐.๔๘ ๑๘.๗๓ ๒๑.๗๔ ๒๒.๖๖ ๒๖.๕๙ ๒๐.๑๘ ๒๔.๘๘ ๑๙.๐๓ ๒๔.๕๓

วิทยำศำสตร์ ๒๗.๐๕ ๓๐.๔๘ ๒๙.๗๗ ๓๒.๕๔ ๓๐.๒๙ ๓๓.๔๐ ๒๘.๗๑ ๓๑.๖๒ ๒๕.๘๖ ๒๙.๓๗

ภำษำอังกฤษ ๒๑.๓๘ ๒๕.๓๕ ๒๐.๐๕ ๒๓.๔๔ ๒๑.๘๖ ๒๔.๙๘ ๒๔.๒๔ ๒๗.๗๖ ๒๔.๑๓ ๒๘.๓๑

ภำษำไทย ๔๔.๑๖ ๔๙.๒๖ ๔๖.๕๓ ๕๐.๗๖ ๔๕.๒๕ ๔๙.๓๖ ๔๗.๒๔ ๕๒.๒๙ ๔๔.๙๕ ๔๙.๒๕

สังคมศึกษำ ๓๐.๓๐ ๓๓.๐๒ ๓๓.๖๕ ๓๖.๕๖ ๓๖.๕๗ ๓๙.๗๐ ๓๓.๔๑ ๓๕.๘๙ ๓๑.๖๘ ๓๔.๗๐

  ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปที่ ๖ ในชวง ๕ ปยอนหลัง คะแนนเฉลี่ยของ

กรุงเทพมหำนครปกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ในชวงสำมปยอนหลังสูงขึ้นทุกรำยวิชำ ยกเวนวิชำภำษำไทยมีคะแนนเฉลี่ยใน

ปกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปรำกฏวำ คะแนนเฉลี่ยต�่ำกวำระดับประเทศ

ตอเนื่องทุกปกำรศึกษำ



๓๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 กำรจะพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนครยังนำเปนหวง จำกกำรประเมินผลกำรสอบ O-NET      

ในปกำรศกึษำ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ของทัง้ ๓ ระดับ (ประถมศกึษำปที ่๖ มัธยมศกึษำปที ่๓ และมัธยมศึกษำปที ่๖) แสดงถึง

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในทุกวิชำหลักยังคงไมถึง รอยละ ๕๐ ดังนั้น กรุงเทพมหำนครจ�ำเปนตองหันมำใหควำมส�ำคัญ

กับกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนอยำงเรงดวน โดยเฉพำะในวิชำหลัก ไดแก คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย และสังคมศึกษำ รวมถึงควำมทำทำยท่ีส�ำคัญ คือ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ 

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสรำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ไดก�ำหนดวัตถุประสงค์ 

“เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในกำรด�ำรงชีวิตส�ำหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑” ตัวชี้วัด ไดแก “เด็กวัยเรียนและ

วัยรุนมีคะแนน IQ เฉลี่ยไมต�่ำกวำเกณฑ์มำตรฐำน” และ “เด็กรอยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไมต�่ำกวำเกณฑ์มำตรฐำน” 

ที่ส�ำคัญ คือไดมีกำรก�ำหนด ตัวชี้วัด “ผลคะแนน PISA แตละวิชำไมต�่ำกวำ ๕๐๐ คะแนน” กรุงเทพมหำนครจึงจ�ำเปน

จะตองพัฒนำกำรศึกษำใหเปนมำตรฐำนเทียบเทำนำนำชำติ เพื่อเตรียมควำมพรอมของประชำกรวัยเรียนใหมีทักษะ

ในกำรด�ำรงชวิีตตำมแนวทำงกำรจดัทกัษะกำรเรยีนรูในศตวรรษที ่๒๑ ซึง่ตองใหไดทัง้สำระวชิำและไดทกัษะ โดยยเูนสโก

แนะน�ำวำ ผูเรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม ๓ กลุม ไดแก ๑) ทักษะพื้นฐำน คือ ทักษะที่จ�ำเปนตอกำรด�ำรงชีวิต เชน 

อำนออก เขียนได คิดเลขเปน ๒) ทักษะเพื่อท�ำงำน คือ ทักษะพื้นฐำนในกำรท�ำงำนของทุกอำชีพ ไดแก เทคโนโลยี

สำรสนเทศ กำรคิดวิเครำะห์กำรคิดสรำงสรรค์ กำรท�ำงำนเปนทีม และกำรสื่อสำร และ ๓) ทักษะเฉพำะอำชีพ คือ 

ทักษะเบื้องตนของอำชีพที่สนใจ  

 มิติที่ ๓.๔  สังคมพหุวัฒนธรรม 

 คนกรุงเทพฯ ท่ีมคีวามแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกนัไดอย่างสนัตสิขุและปรองดอง

  กรุงเทพมหำนครเปนเมืองหลวงที่มีประวัติศำสตร์ควำมเปนมำอันยำวนำนและมีประชำกรท่ีหลำกหลำย 

ซึ่งประกอบไปดวยประชำกรที่อำศัยอยูดั้งเดิมในพื้นที่ ประชำกรจำกทองถิ่นตำง ๆ ของประเทศในทุกภำคมำตั้งถิ่นฐำน 

มำศกึษำตอ หรอืประกอบอำชีพ รวมท้ังชำวตำงชำตทิีห่ล่ังไหลเขำมำในกรงุเทพมหำนคร ประชำกรเหลำนีมี้ควำมแตกตำงกัน

ทัง้เชือ้ชำต ิศำสนำ ภำษำ ควำมเชือ่ ควำมศรทัธำ และวถิชีวีติ ดงันัน้กรงุเทพมหำนครจงึจ�ำเปนตองหลอมรวมควำมแตกตำง

ที่หลำกหลำยทำงวัฒนธรรมดังกลำวใหสำมำรถอยูรวมกันไดอยำงสันติสุขและปรองดอง โดยไดด�ำเนินกำรรวบรวม

ฐำนขอมลูดำนวัฒนธรรมทีห่ลำกหลำยของกรงุเทพมหำนครอยำงเปนระบบ รวมทัง้สำมำรถเช่ือมโยงขอมูลระหวำงหนวยงำน

ไดอยำงมปีระสิทธภิำพ มีกำรเผยแพร และสำมำรถสบืคนเพือ่กำรศกึษำ ถำยทอด และอนรุกัษ์ไวเปนมรดกทำงวฒันธรรม

ของกรุงเทพมหำนคร อีกทั้งปรับปรุงสื่อกำรเรียนรูดำนพหุวัฒนธรรมใหสอดคลองกับกำรเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลำ

เพื่อใหเกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรูดำนพหุวัฒนธรรมของเด็ก เยำวชน และประชำชน ตลอดจนพัฒนำกลไกและ

เครอืขำย กำรขบัเคลือ่นกำรเรยีนรูดำนพหวุฒันธรรมในพ้ืนท่ี พรอมท้ังรณรงค์สรำงควำมรูควำมเขำใจดำนพหวุฒันธรรม

แกประชำชนในพื้นที่โดยใชชองทำงสื่อที่หลำกหลำย   

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



๓๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดานที่ ๔  มหานครกระชับ

 แนวโนมกำรพัฒนำเมืองทั่วโลกในปจจุบันมีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรกำรพัฒนำเพ่ือน�ำไปสูกำรพัฒนำ

เมืองอยำงยั่งยืน โดยแนวคิดหนึ่งที่ถือวำเปนแนวคิดส�ำคัญแนวคิดเรื่องกำรเปนมหำนครกระชับ หรือ Compact city 

ซ่ึงเปนแนวคิดที่ตองกำรใหกำรพัฒนำดำนกำยภำพของเมืองสำมำรถตอบสนองวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของประชำชน และ

สำมำรถอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรด�ำเนนิชวีติในพืน้ทีเ่มืองใหกับประชำชน กำรใชประโยชน์ทีด่นิของเมืองเปนไป อยำงมี

ประสทิธภิำพและเตม็ตำมศักยภำพของพืน้ท่ี กำรกระจำยตัวและควำมหนำแนนของประชำกรตอพืน้ที ่ มคีวำมเหมำะสม 

รวมทั้งสำมำรถรองรับควำมตองกำรใชสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรของประชำกรเมืองที่เพิ่มขึ้นได โดยแนวคิด

เมืองกระชับน้ีเปนกำรคนหำทำงออกของกำรออกแบบชุมชนเมืองที่จะสนองตอบกับแนวคิดกำรพัฒนำอยำงยั่งยืนที่

มุงเนนกำรสรำงควำมกระชับ ลดกำรกระจำยตัว ใชกำรพัฒนำเมืองในแนวตั้งบริเวณใจกลำงเมืองเพื่อประหยัดกำรใช

ที่ดินและเพ่ิมคุณคำกำรใชท่ีดินใหเกิดประโยชน์สูงสุด ท�ำใหสำมำรถรักษำและฟนฟูธรรมชำติรอบเมืองได มุงเนน

กำรประหยัดพลังงำนที่มีประสิทธิภำพสูงสุด ลดกำรเดินทำงติดตอและกำรใชรถยนต์สวนตัว สงเสริมกำรใชพื้นที่อยำง

ผสมผสำนสรำงควำมหลำกหลำยมีชีวิตชีวำ สรำงคณุภำพชวีติท่ีดดีวยปฏิสมัพนัธ์ท่ีมำกขึน้ แหลงงำนสมดลุกบัท่ีพกัอำศัย 

กำรสงเสริมระบบคมนำคมสำธำรณะและมีโครงขำยถนนที่มีประสิทธิภำพเพื่อสงเสริมกำรเดินเทำที่สะดวก ซึ่งกำรที่จะ

บรรลุผลในกำรสรำงเมืองกระชับตำมหลักกำรดังกลำวไดกำรวำงผังเมืองและกำรก�ำหนดรูปแบบกำรใชประโยชน์ที่ดิน 

รวมทั้งกำรก�ำหนดผังกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรถือเปนเครื่องมือหนึ่ง ในกำรควบคุมและก�ำหนด

ทิศทำงกำรพัฒนำ รวมท้ังก�ำหนดรูปแบบกำรใชประโยชน์ที่ดินใหเกิดประโยชน์สูงสุดตอสนองตอกำรด�ำรงชีวิตของ

ประชำชนสำมำรถรองรับกำรน�ำเทคโนโลยีคมนำคม รวมทั้งเทคโนโลยี Digital เขำมำใชเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกใน

กำรเดนิทำงและกำรเขำถงึสำธำรณปูโภคสำธำรณปูกำรและแหลงงำนของประชำชนได รวมทัง้สำมำรถควบคมุกำรขยำยตวั

ของประชำกรและของเมืองใหมีทิศทำง

 นอกจำกนี้ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ป ไดระบุถึงกำร “พัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญของประเทศ”

โดยจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภำพและมีสวนรวม สงเสริมกำรพัฒนำเมืองนำอยูอยำงปลอดภัย จัดกำรสิ่งแวดลอม

เมืองอยำงเหมำะสม จัดโครงสรำงพื้นฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภำพ และในกำรปฏิรูปประเทศ 

๑๑ ดำน ไดก�ำหนดประเดน็เกีย่วกบักำรพฒันำเมอืงหลัก/เมอืงศนูย์กลำงของใหเปนประเด็นกำรพัฒนำท่ีส�ำคญัในแผน

กำรปฏิรูปประเทศ โดยเบื้องตนก�ำหนดกำรพัฒนำเมืองหลัก เมืองศูนย์กลำงของภูมิภำคตำมพื้นที่ Cluster เพื่อใหเกิด

กำรรวมกลุมในระดับภูมิภำคและกำรสรำงอุตสำหกรรมตำง ๆ  น�ำมำซึ่งกำรเจริญเติบโตของเมอืงใหม   ๆ  ซ่ึงท�ำใหผงัเมอืง

นอกจำกจะตองใหควำมส�ำคัญกับเรื่องของกำรก�ำหนดเกี่ยวกับกำรใชประโยชน์ท่ีดิน รวมท้ังกำรกระจำยตัวของระบบ

สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรแลว ยังจ�ำเปนตองใหควำมส�ำคัญกับกำรวำงกรอบหรือก�ำหนดทิศทำงกำรวำงระบบ

โครงสรำงพืน้ฐำนของเมืองกรงุเทพมหำนครทีเ่ชือ่มโยงกบัเมืองปรมิณฑลโดยรอบดวย เพือ่ใหกำรพฒันำมีควำมเช่ือมโยงกนั

อยำงตอเนือ่งสอดคลองกัน เพ่ือพฒันำเปนศนูย์ชมุชนยอยใหเกดิกำรกระจำยตวัของระบบสำธำรณปูโภค สำธำรณูปกำร 

กระจำยแหลงงำนไปสูพื้นที่ชำนเมืองดวย รวมท้ังควรใหควำมส�ำคัญกับเรื่องของกำรพัฒนำพื้นที่เฉพำะเพื่อใหพื้นที่

ในแตละจุดมีรูปแบบกำรพัฒนำที่สอดคลองกับสภำพพ้ืนที่และสภำพวิถีชีวิตของประชำชนอยำงแทจริง ถูกพัฒนำไป

อยำงมีทิศทำง มีเอกลักษณ์ของตนเอง ตลอดจนเปนกำรสงเสริมกำรพัฒนำเมืองที่นำอยูและมีควำมปลอดภัย
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 ทัง้นี ้กำรพฒันำเมืองโดยภำพรวมในชวงทีผ่ำนมำของกรุงเทพมหำนครยงัมลัีกษณะเปนเมอืงโตเด่ียว รวมศนูย์ 

และผูกขำดควำมเจริญเพียงแหงเดียว กำรกระจำยตัวของเมืองเปนไปอยำงไรทิศทำง (Urban Sprawl) กำรใชท่ีดิน

ยังไมมีกำรควบคุมอยำงทั่วถึง บริเวณศูนย์กลำงที่เปนพ้ืนที่พัฒนำยังขำดยำนพำณิชยกรรมระดับตำง ๆ เพื่อกระจำย

แหลงงำน ยำนกำรคำและบรกิำรพ้ืนฐำนไปยังพ้ืนทีเ่มืองทีเ่ปนเครอืขำยโดยรอบ กำรขยำยตัวเตบิโตของกรงุเทพมหำนคร

ยังมีกำรพัฒนำไมทั่วถึงและเต็มพื้นที่ โดยมีขอมูลและประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ดังนี้

 ๑. จำกสถติปิระชำกรพบวำ กำรเจริญเติบโตของจ�ำนวนประชำกรของกรุงเทพมหำนครตำมทะเบียนรำษฎร

ลดลงอยำงตอเน่ืองจำกเดิมป พ.ศ. ๒๕๕๗ มจี�ำนวนประชำกรตำมทะเบยีนรำษฎรจ�ำนวน ๕.๖๙ ลำนคน และลดลงในป 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เปน ๕.๖๘ คน เม่ือพิจำรณำควำมหนำแนนเฉลี่ยของประชำกรตำมทะเบียนรำษฎรที่อยูในบริเวณ

เขตเมอืงชัน้ใน พบวำมีควำมหนำแนนของประชำกรลดลงโดยในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงจำก ป พ.ศ. ๒๕๕๙ รอยละ ๐.๙๙ 

ควำมหนำแนนเฉลีย่อยูท่ี ๘,๑๖๗.๑๑ คนตอตำรำงกิโลเมตร ในขณะทีป่ระชำกรมีแนวโนมจะเพิม่ขึน้ในพ้ืนทีเ่มอืงชัน้กลำง

และเมืองชั้นนอก รำยละเอียดดังแผนภูมิควำมหนำแนนประชำกรและควำมหนำแนนบำน

 

แผนภูมิแสดงความหนาแน่นประชากร
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ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ปี พ.ศ. เขตเมืองชั้นใน เขตเมืองชั้นกลาง เขตเมืองชั้นนอก

 ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ๘,๓๖๕.๒๔ ๔,๓๑๙.๖๐ ๑,๓๖๙.๐๔

 ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ๘,๒๔๘.๗๐ ๔,๓๙๖.๙๓ ๑,๓๘๗.๗๗

 ป พ. ศ. ๒๕๖๐ ๘,๑๖๓.๘๖ ๔,๓๙๙.๗๖ ๑,๔๐๕.๕๕

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร
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แผนภูมิแสดงความหนาแน่นบาน
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ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ปี พ.ศ. เขตเมืองชั้นใน เขตเมืองชั้นกลาง เขตเมืองชั้นนอก

 ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔,๑๖๘.๙๔ ๒,๐๘๖.๔๖ ๔๘๙.๖๑

 ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔,๕๐๓.๔๘ ๒,๑๒๑.๒๔ ๖๐๕.๑๔

 ป พ. ศ. ๒๕๖๐ ๔,๖๒๙.๔๔ ๒,๖๑๒.๘๐ ๖๑๙.๑๓

 ๒. กำรพัฒนำที่อยูอำศัยยังขยำยตัวไปในแนวรำบ รูปแบบกำรอยูอำศัยของประชำกรมีแนวโนมที่จะขยำย

ตัวออกไปในเขตเมืองชั้นนอก ทั้งฝงตะวันออกและตะวันตกตอนลำง โดยขยำยตัวในลักษณะแนวรำบอันเปนผลจำก

กำรพัฒนำโครงสรำงพื้นฐำน ไดแก กำรพัฒนำเสนทำงคมนำคมขนสงที่มีกำรเพิ่มโครงขำยตอเชื่อมไปในพื้นที่เขตเมือง

ช้ันนอก และปริมณฑลท้ังระบบถนนและระบบขนสงมวลชนทำงรำง รวมทั้งโครงกำรพัฒนำขนำดใหญของภำครัฐที่

กระตุนใหเกดิกำรพฒันำเขตทีอ่ยูอำศยัในเขตเมอืงชัน้นอก ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเขตเมอืงชัน้ในจะมีกำรเพ่ิมขึน้ของพ้ืนท่ีพฒันำ

เมอืงเลก็นอยหรอืแทบไมมีกำรเปล่ียนแปลงเน่ืองจำกปจจยัดำนท่ีดนิมกีำรพฒันำเต็มพืน้ทีแ่ลว กำรเปลีย่นแปลงสวนใหญ

จึงเปนกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะของกิจกรรมกำรใชประโยชน์ที่ดินและกำรกอสรำงอำคำรท่ีมีควำมหนำแนนเพิ่มขึ้น

ในรูปแบบอำคำรสูง ขนำดใหญในรัศมีกำรใหบริกำรของระบบขนสงมวลชนทำงรำง

 ๓. กำรพัฒนำพื้นที่วำงเปลำไมไดใชประโยชน์ ควำมหนำแนนของประชำกรในพื้นที่เขตเมืองชั้นในท่ีลดลง

และกระจำยตัวของประชำกรออกไปยังพื้นท่ีเมืองชั้นนอกท�ำใหพ้ืนท่ีในเขตเมืองชั้นในถูกใชประโยชน์นอยลงและ

กลำยเปนพืน้ท่ีวำงเปลำมำกขึน้ ท�ำใหสัดสวนของพ้ืนทีว่ำงเปลำไมไดใชประโยชน์ในบรเิวณพืน้ทีช่ัน้ในเพิม่ข้ึน อกีทัง้กำรใช

พ้ืนที่บริเวณเขตเมืองช้ันในซึ่งสวนใหญจะเปนที่ต้ังของแหลงงำนและแหลงพำณิชย์กรรมจะมีกำรใชพ้ืนท่ีอยำงเต็ม

ศักยภำพในชวงเวลำภำคกลำงวันเปนสวนใหญจึงเปนกำรใชพื้นที่เฉพำะชวงเวลำเทำนั้น ท�ำใหไมสำมำรถใชประโยชน์

จำกพืน้ทีไ่ดอยำงมปีระสทิธภิำพ ในขณะทีก่ำรถอืครองพ้ืนท่ีในบริเวณเขตเมอืงชัน้ในสวนใหญจะถือครองโดยภำคเอกชน



๔๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

หรือนักลงทุนรำยใหญซึ่งภำคประชำชนหรือภำครัฐไมสำมำรถเขำไปใชประโยชน์จำกพ้ืนที่น้ันไดอยำงเต็มที่ท�ำใหมี

แนวโนมที่จะเกิดปญหำเรื่องควำมเปนธรรมในกำรใชพื้นที่ 

 ๔. กำรพัฒนำพื้นที่ไมไดอยูในรัศมีเสนทำงใหบริกำรของระบบขนสงมวลชนระบบรำงจำกกำรเปลี่ยน

กำรใชประโยชน์ที่ดินสวนใหญที่ผำนมำเปนกำรเปล่ียนแปลงในรูปของกิจกรรมกำรใชประโยชน์ที่ดินและกำรกอสรำง 

ทีม่คีวำมหนำแนนเพิม่ข้ึนในรูปแบบอำคำรสงูใหญ กระจุกตวัอยูในบรเิวณรศัมกีำรใหบรกิำรของระบบขนสงมวลชนทำงรำง

 ๕. กรุงเทพมหำนครมีแนวโนมกำรใชประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยูอำศัยเพิ่มข้ึนรอยละ ๑.๑๘ ตอป โดย

กรงุเทพและปรมิณฑลมแีนวโนมกำรกอสรำงอำคำรชดุพักอำศัยท่ีเพ่ิมมำกขึน้ ในขณะท่ีกำรกอสรำงบำนเดีย่ว บำนแฝด 

เรอืนแถว และตกึแถวมแีนวโนมลดลง โดยในระหวำงป พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๙ มกีำรจดทะเบยีน บำนเดีย่วและบำนแฝด

คิดเปนรอยละ ๖๓ และลดลงเหลือเพียงรอยละ ๒๗ ในระหวำงป พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ในขณะที่กำรจดทะเบียน

อำคำรชดุพกัอำศยัเพิม่ข้ึนจำกรอยละ ๑๖ ในระหวำงป พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๙ เปนรอยละ ๕๗ ระหวำงป พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙  

สวนกำรใชที่ดินพำณิชยกรรม เพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๘๕ ตอป ในขณะที่กำรใชประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมและ

คลงัสินคำอืน่ ๆ  โดยเฉพำะอยำงยิง่ท่ีวำง และกำรใชประโยชน์ทีดิ่นประเภทเกษตรกรรมมกีำรลดลงรอยละ ๑.๖๒  ๑.๔๒ 

และ ๐.๘๗ ตอปตำมล�ำดับ

ตารางแสดงการใชประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานคร

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

การใชประโยชน์
พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ การเปลี่ยนแปลง

ไร่ รอยละ ไร่ รอยละ (รอยละ/ปี)

ที่อยูอำศัย ๓๑๙,๐๑๕ ๓๒.๕๔ ๓๔๒,๓๑๑ ๓๔.๙๑ ๑.๘

พำณิชยกรรม ๔๕,๑๗๗ ๔.๖๑ ๕๖,๖๖๗ ๕.๗๘ ๓.๘๕

อุตสำหกรรมและคลังสินคำ ๒๘,๔๓๓ ๒.๙๐ ๒๕,๗๘๓ ๒.๖๓ -๑.๖๒

สถำบันรำชกำร สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ๒๓,๙๒๔ ๒.๔๔ ๒๔,๘๙๓ ๒.๕๔ ๐.๖๖

สถำบันกำรศึกษำ ๑๒,๑๓๔ ๑.๒๔ ๑๒,๓๓๙ ๑.๒๖ ๐.๒๘

สถำบันศำสนำ ๕,๖๒๒ ๐.๕๗ ๕,๖๒๒ ๐.๕๗ -

นันทนำกำร ๑๓,๘๙๖ ๑.๔๒ ๑๕,๔๙๘ ๑.๕๘ ๑.๘๔

เกษตรกรรม ๒๘๓,๑๘๑ ๒๘.๘๘ ๒๖,๗๑๑ ๒๗.๔๑ -๐.๘๗

อื่น ๆ (ถนน ที่วำง และแหลงน�้ำ) ๒๔๙,๐๗๘ ๒๕.๔๐ ๒๒๘,๖๓๕ ๒๓.๓๒ -๑.๔๒

รวม ๙๘๐,๔๖๐ ๑๐๐ ๙๘๐,๔๖๐ ๑๐๐ -

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



๔๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

  ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำจำกแนวประเด็นดังกลำวขำงตนพบวำ กำรกระจำยตัวของประชำชนกรุงเทพมหำนคร 

มีแนวโนมที่จะขยำยตัวออกไปยังเขตเมืองชั้นนอกอยำงตอเนื่อง กำรขยำยตัวของประชำกรดังกลำวนอกจำกจะ ท�ำให

พ้ืนที่เกษตรกรรมและพื้นที่รองรับน�้ำลดลงแลวยังสงผลตอกำรด�ำรงชีวิตของประชำกรในท�ำใหขำดควำมสะดวก

และสิ้นเปลืองคำใชจำยในกำรเขำถึงแหลงงำนสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำร และกำรเดินทำง เพื่อใหกรุงเทพมหำนคร

มีกำรเติบโตแบบกระชับกรุงเทพมหำนครจึงไดน�ำแนวคิดดังกลำวมำแนวคิดหลักในกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

ของแผนปฏบิตัริำชกำรกรุงเทพมหำนคร ประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำนที ่๔ มหำนครกระชับ โดยมเีปำหมำยใหเมอืงกรงุเทพฯ 

เติบโตอยำงมีระเบียบ มีกำรใชประโยชน์ที่ดินอยำงมีประสิทธิภำพ มีศูนย์ชุมชนยอย เปนระบบ ตำมล�ำดับควำมส�ำคัญ

และศักยภำพพื้นที่ เปนโครงขำยเชื่อมโยงกันอยำงเปนระบบแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไดก�ำหนดเปำหมำยกำรพฒันำในมติิท่ี ๔.๑ กรุงเทพมหำนครเติบโตอยำงเปนระเบียบตำมผงัเมืองรวม ไว ๒ เปำหมำยหลัก

ดวยกัน คอื เปำหมำยท่ี ๔.๑.๑ กรุงเทพมหำนครชัน้ในและชัน้กลำงมีกำรใชประโยชน์ทีด่นิอยำงเตม็ศกัยภำพ สอดคลองกบั

ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ประกอบดวยตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินกำรหลัก ๙ ตัวชี้วัด และเปำหมำยที่ ๔.๑.๒ 

ศูนย์ชุมชนยอยในเมืองชั้นนอกเติบโตตำมผังเมืองรวมอยำงเต็มศักยภำพประกอบดวยตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินกำรหลัก 

๒ ตัวชี้วัด โดยในแตละเปำหมำยมีกำรก�ำหนดตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำนหลัก ดังนี้

 ผลกำรด�ำเนนิงำนทีผ่ำนมำตำมเปำหมำยท่ี ๔.๑.๑ กรุงเทพมหำนครชัน้ในและชัน้กลำงมกีำรใชประโยชน์ทีด่นิ

อยำงเตม็ศกัยภำพ ประกอบดวยตวัชีว้ดัผลกำรด�ำเนนิกำรหลกั ๙ ตวัชีว้ดั โดยผลกำรด�ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดัพบวำมตีวัช้ีวดั

ทีอ่ยูระหวำงด�ำเนนิกำรจ�ำนวน ๖ ตัวชีว้ดั และไมมีกำรด�ำเนนิกำรตำมตวัช้ีวดัจ�ำนวน ๕ ตวัชีวั้ด มโีครงกำร ซ่ึงด�ำเนนิกำร

เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดจ�ำนวน ๘๕ โครงกำร และอยูระหวำงด�ำเนินโครงกำรจ�ำนวน ๘๕ โครงกำร

 โดยเมื่อพิจำรณำผลกำรเปนรำยเปำประสงค์ส�ำหรับเปำประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ พบวำผลกำรด�ำเนินงำน 

ในภำพรวมของชวงระยะเวลำครึ่งปงบประมำณและของปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไมสำมำรถด�ำเนินกำรใหบรรลุ

เปำหมำยไดโดยจำกตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินกำรจ�ำนวน ๙ ตัวชี้วัดอยูระหวำงด�ำเนินกำรจ�ำนวน ๔ ตัวชี้วัด และไมได

ด�ำเนินกำร จ�ำนวน ๓ ตัวชี้วัด และโดยสวนใหญเปนตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จในระดับกระบวนกำร และผลผลิตและโครงกำร/

กิจกรรมที่ด�ำเนินกำรสวนใหญจะเปนโครงกำร/กิจกรรมกำรศึกษำแนวทำง รวมทั้งกำรจัดท�ำผังเมืองรวมซ่ึงเปนงำน 

ภำควชิำกำร แตยงัไมมกีำรด�ำเนนิกำรในภำคปฏบัิตกิำรดำนผังเมืองอยำงเปนรูปธรรมทัง้ในสวนของกำรด�ำเนนิมำตรกำร

บังคับทำงผังเมืองเพื่อใหกำรใชประโยชน์ที่ดินมีประสิทธิภำพและเปนไป ตำมผังเมืองรวม รวมถึงมำด�ำเนินมำตรกำร

จูงใจกำรใชประโยชน์ที่ดิน และเพิ่มควำมหนำแนนของประชำกรในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน ดังนั้น มำตรกำร โครงกำรและ

กจิกรรมทีด่�ำเนนิกำรจึงยงัไมบงัเกดิผลในทำงปฏบัิตใิหบรรลเุปำประสงค์ทีต่องกำรไดอยำงเปนรูปธรรม และเมือ่พิจำรณำ

ถงึผลกำรด�ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดัแลวพบวำในเปำประสงค์นีม้ตัีวชีว้ดัระดับผลลัพธ์ทีส่ะทอนผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนนิกำร

ตำมเปำประสงค์ที่ตองกำรใหเกิดกำรขยำยตัวกำรใชประโยชน์ท่ีดินเต็มประสิทธิภำพตำมผังเมืองรวม และเพิ่ม

ควำมหนำแนนประชำกรในเขตเมืองชั้นในและเมืองชั้นกลำง โดยตรงจ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดเรื่องสำธำรณูปโภค

และสำธำรณูปกำรไดรับกำรพัฒนำใหดีขึ้น และควำมหนำแนนของประชำกรเพิ่มขึ้นในเขตเมืองชั้นใน ซึ่งทั้งสองตัวชี้วัด

ไมถกูน�ำมำบรรจใุนแผนปฏิบัติรำชกำรกรงุเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส�ำนกัผงัเมอืงซ่ึงเปนหนวยงำนหลกัผูรบัผิดชอบ



๔๓แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ในกำรด�ำเนนิงำนตำมเปำประสงค์ดงักลำวและไมมโีครงกำรรองรับสนับสนนุ รวมท้ังไมมกีำรจัดเกบ็ขอมลูผลกำรด�ำเนนิกำร

อยำงเปนระบบ ดงัน้ันจงึอำจคำดกำรณ์แนวโนมผลกำรด�ำเนินงำนในชวงระยะครึง่ปงบประมำณหลงั ไดวำทัง้สองตัวช้ีวัด

อำจไมสำมำรถด�ำเนินกำรใหบรรลุเปำหมำยได  

 ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนเปำหมำยที่ ๔.๑.๒ ศูนย์ชุมชนยอยในเมืองชั้นนอกเติบโตตำมผังเมืองรวมอยำง

เต็มศักยภำพ ประกอบดวยตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินกำรหลัก ๒ ตัวชี้วัด ซึ่งทั้ง ๒ ตัวชี้วัดไมมีกำรด�ำเนินกำร และเม่ือ

พจิำรณำผลกำรด�ำเนนิงำนเปนรำยเปำประสงค์ส�ำหรับเปำประสงค์ท่ี ๔.๑.๒.๑ พบวำผลกำรด�ำเนนิงำนในภำพรวมของ 

ชวงระยะเวลำครึ่งปงบประมำณและของปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไมสำมำรถด�ำเนินกำรใหบรรลุเปำหมำยไดโดย

จำกตวัชีว้ดัผลกำรด�ำเนนิกำรจ�ำนวน ๒ ตวัชีว้ดั ไดแก ตวัชีว้ดั แผนแมบท (Master Plan) ผังปฏบิตักิำร (Action Design) 

บรเิวณศนูย์ชมุชนชำนเมอืงตลิง่ชนัและพืน้ทีต่อเนือ่งท่ีมคีวำมเชือ่มโยงกนัอยำงเปนระบบ และสำมำรถน�ำไปสูกำรปฏบิตัิ

อยำงเปนรปูธรรมเปนขัน้ตอน และตัวชีว้ดัแผนแมบท (Master Plan) ผังปฏบิตักิำร (Action Design) บรเิวณศนูย์ชุมชน

สะพำนใหมและพื้นท่ีโดยรอบท่ีมีควำมเชื่อมโยงกันอยำงเปนระบบ และสำมำรถน�ำไปสูกำรปฏิบัติอยำงเปนรูปธรรม

เปนขั้นตอน หนวยงำนผูรับผิดชอบหลัก ไดแก ส�ำนัก ผังเมืองไมไดน�ำไปด�ำเนินกำรและไมไดน�ำไปบรรจุในแผนปฏิบัติ

ของหนวยงำน รวมทั้ง มำตรกำรที่ก�ำหนดในแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ�ำป พ.ศ.๒๕๖๑ ไมถูกหนวยงำน

น�ำไปด�ำเนนิกำร จงึอำจสรปุไดวำ กำรด�ำเนินกำรตำมเปำประสงค์ดังกลำวไมอำจบรรลุผลในกำรสงเสรมิกำรใชประโยชน์

ที่ดินในศูนย์ชุมชนยอยของเขตเมืองชั้นนอกได

 จำกขอมลูดงักลำวขำงตนจงึอำจสรปุผลกำรด�ำเนนิกำรในภำพรวมของดำนมหำนครกระชบัไดวำ ยงัไมสำมำรถ

ท�ำใหเกิดกำรขยำยตัวกำรใชประโยชน์ท่ีดินเต็มประสิทธิภำพตำมผังเมืองรวมและเพิ่มควำมหนำแนนประชำกรใน

เขตเมืองช้ันในและเขตเมืองชั้นกลำงเพื่อน�ำไปสูกำรบรรลุเปำหมำยในกำรท�ำใหกรุงเทพมหำนครชั้นในและชั้นกลำง

มกีำรใชประโยชน์ทีด่นิอยำงเตม็ศกัยภำพสอดคลองกบัระบบสำธำรณปูโภคสำธำรณปูกำร ไดอยำงเปนรปูธรรม รวมทัง้

ไมสำมำรถสงเสริมใหเกิดกำรใชประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนยอยของเขตเมืองชั้นนอกเพื่อใหบรรลุเปำหมำยใน

กำรท�ำใหศูนย์ชุมชนยอยในเมืองชั้นนอกเติบโตตำมผังเมืองรวมไดอยำงเต็มศักยภำพอยำงแทจริง

 อยำงไรก็ตำมยังมีขอจ�ำกัดในกำรด�ำเนินโครงกำรวำงและจัดท�ำผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร (ปรับปรุง  

ครั้งที่ ๔) คณะกรรมกำรก�ำกับกำรศึกษำโครงกำร จำงที่ปรึกษำโครงกำรวำงและจัดท�ำผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร  

(ปรับปรุงครั้งที่ ๔)  ไดมีมติในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคำรที่ ๖ มีนำคม ๒๕๖๑ ใหบริษัท

ที่ปรึกษำจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรใหกับคณะกรรมกำรก�ำกับฯ เพื่อใหรวมกันพิจำรณำใหควำมเห็นตอรำงผังเมืองรวม

กรุงเทพมหำนคร (ปรับปรุงครั้งท่ี ๔) เพื่อใชประกอบกำรจัดท�ำรำงรำยงำนกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ (Draft Final 

Report) ซึง่ท�ำใหมกีระบวนกำรในกำรด�ำเนนิงำนเพ่ิมขึน้และสงผลกระทบใหกำรด�ำเนนิกำรจัดสงรำงรำยงำนกำรศกึษำ

ฉบับสมบูรณ์ ของกิจกรรมที่ ๔ ด�ำเนินกำรวำงและจัดท�ำผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ตำมขั้นตอน

ของพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มีควำมลำชำกวำระยะเวลำที่ก�ำหนดไว และท�ำใหซึ่งกำรที่ยังไมสำมำรถ

ด�ำเนินกำรวำงและจัดท�ำผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ใหแลวเสร็จได จึงยังไมสำมำรถน�ำไปสู

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



๔๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ขั้นตอนของกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ได และ

ไมสำมำรถด�ำเนินกำร ใหบรรลุผลส�ำเร็จตำมตัวชี้วัดดังกลำวไดภำยในปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  หนวยงำนที่เกี่ยวของทั้งหนวยงำนผูรับผิดชอบหลัก และผูรับผิดชอบรอง ยังไมใหควำมส�ำคัญกับกำรแปลง

แผนปฏิบตัริำชกำรกรงุเทพมหำนคร ประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปสูกำรปฏิบตัขิองหนวยงำนทัง้กำรน�ำตัวช้ีวัดไปด�ำเนินกำร

และกำรก�ำหนดกิจกรรม/โครงกำรเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดใหบรรลุ ผลส�ำเร็จตำมเปำหมำย

ทีว่ำงไว และเมือ่พจิำรณำโครงกำรทีด่�ำเนินกำรพบวำโครงกำรสวนใหญทีด่�ำเนนิกำรจะเปนโครงกำรทีเ่กีย่วกับกำรศึกษำ

แนวทำงในกำรวำงผังเมือง กำรพัฒนำกำรใชประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งกำรก�ำหนดแนวทำงและมำตรกำรดำนผังเมืองเพื่อ

สงเสริมกำรขยำยตัวในกำรใชประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภำพ ตำมผังเมืองรวม และเพิ่มควำมหนำแนนประชำกรใน

เขตเมืองช้ันในและเขตเมืองชั้นกลำง แตยังไมใหควำมส�ำคัญกับกำรน�ำผลกำรศึกษำหรือแนวทำงและมำตรกำรตำง ๆ 

ไปสูกำรปฏบิตัเิพือ่สงเสรมิกำรขยำยตวัในกำรใชประโยชน์ทีดิ่นใหเปนไปตำมผงัเมอืงรวมอยำงเต็มประสิทธภิำพ รวมทัง้

ยังไมมีกำรด�ำเนินกำรเพื่อสงเสริมใหประชำกรในพื้นท่ีเมืองชั้นในเกิดกำรขยำยตัวและเพิ่มควำมหนำแนนของ

ประชำกร 

 ส�ำนักผังเมืองและหนวยงำนท่ีเก่ียวของยังไมไดใหควำมส�ำคัญกับกำรผลักดันมำตรกำรทำงผังเมืองเขำมำใช

ในกำรบริกำรจัดกำกำรใชประโยชน์ที่ดินใหมีควำมเหมำะสมและสอดคลองกับทิศทำงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีตำมกรอบท่ี

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนครก�ำหนดไว ทั้งเรื่องของ กำรเพิ่มอัตรำสวนพื้นที่อำคำรตอพื้นที่ดิน FAR Bonus โอนสิทธิ

กำรพฒันำ (TDR) และมำตรกำรพฒันำโครงกำรขนำดใหญ (PUD)  ซ่ึงเปนมำตรกำรซ่ึงเปนเครือ่งมอืทำงผงัเมอืงเชงิบวก

เพื่อใหกำรใชประโยชน์ที่ดินเปนไปตำมผังเมืองรวม ท�ำใหในชวงที่ผำน มำมำตรกำรดังกลำวไมได ถูกน�ำไปสูกำรปฏิบัติ

อยำงมีประสิทธิภำพเทำที่ควร 



๔๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดานที่ ๕  มหานครประชาธิปไตย

 แผนพฒันำกรงุเทพมหำนคร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ก�ำหนดเปำหมำยกำรพฒันำกรงุเทพมหำนครวำ 

“เมืองกรุงเทพมหำนคร เปนเมืองประชำธิปไตยและมีธรรมำภิบำลที่มีชื่อเสียงอยู ในระดับแนวหนำของเอเชีย

มีระบบกำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพ มีกำรเมืองที่สะอำด ปลอดคอร์รัปชั่น อีกท้ังทุกภำคสวน ไมวำจะเปนภำครัฐ 

ภำคธุรกิจ และภำคประชำชน มีบทบำทในกำรขับเคล่ือนวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ อยำงเขมแข็ง” โดยมีจุดเนนส�ำคัญใน

กำรมีองค์กำรบรหิำรจดักำรระบบสำธำรณปูโภคมหำนคร เกดิควำมเขมแขง็ของภำคประชำชนในกำรมสีวนรวมก�ำหนด

นโยบำย ตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำนของกรงุเทพมหำนคร รวมไปถงึกำรมีบทบำทในกำรเขำมำด�ำเนนิงำนบรกิำรสำธำรณะ

ของเมือง ซึ่งในปงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีประเด็นสถำนกำรณ์และทิศทำงกำรพัฒนำที่ส�ำคัญ ดังนี้

 มิติที่ ๕.๑ มหานครแบบบูรณาการ  

 กรุงเทพมหำนครเปนเมืองใหญซึ่งเปนศูนย์กลำงกำรพัฒนำในทุก ๆ ดำน แมวำจะเปนองค์กรปกครองสวน

ทองถ่ินที่มีกำรบริหำรรำชกำรในรูปแบบพิเศษ โดยเฉพำะกำรเปนองค์กรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีหนำที่ครอบคลุมทั้ง

พื้นที่กรุงเทพมหำนคร แตอ�ำนำจหนำที่ในกำรดูแลระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรสวนใหญไมไดอยูในกำรก�ำกับ

ดูแลของกรุงเทพมหำนคร เชน ไฟฟำ ประปำ โทรศัพท์ รวมถึงระบบขนสงมวลชน ถนน คูคลองตำง ๆ กำรผลักดัน

กำรพัฒนำเมืองจ�ำเปนตองมีระบบบริกำรสำธำรณะและระบบสำธำรณูปโภคที่มีประสิทธิภำพ เชื่อมโยงกันทั้งระบบ 

นอกจำกนี ้ กำรขยำยตวัของเมอืงกรุงเทพมหำนครกบัจังหวดัในปรมิณฑล มีควำมคำบเก่ียวกนัอยำงแยกไมออก กำรดแูล

บริกำรสำธำรณะและระบบสำธำรณูปโภคจึงไมสำมำรถแยกกำรบริหำรจัดกำรได กำรพัฒนำกรุงเทพมหำนครจึงตอง

ผูกโยงกับพื้นที่ปริมณฑลโดยเฉพำะในเรื่องของระบบสำธำรณูปโภค “มหำนครแบบบูรณำกำร” จึงเปนควำมคำดหวัง

ทีส่�ำคญัของกรงุเทพมหำนคร ควำมส�ำเรจ็ในกำรบรหิำรจดักำรมหำนครแบบบรูณำกำรนัน้ไมไดมผีลตอกรงุเทพมหำนคร

เพียงอยำงเดียวแตจะสงผลตอพื้นที่ปริมณฑลในพรอม ๆ กัน 

 กำรขับเคล่ือนท่ีส�ำคัญเพ่ือผลักดันใหเกิดกำรบูรณำกำรกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรใน

พืน้ทีก่รงุเทพมหำนครและปรมิณฑลนัน้ จ�ำเปนตองมกีำรปรบัปรงุกฎหมำย ระเบยีบปฏิบตัติำง ๆ ใหเอ้ือตอกำรด�ำเนนิกำร 

ขณะน้ีกรุงเทพมหำนครก�ำลังมีกำรปรับปรุงพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘

ซึ่งหำกด�ำเนินกำรแลวเสร็จจะท�ำใหกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนระหวำงหนวยงำนตำง ๆ มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น ทั้งใน

เรื่องของกำรปรับปรุงแกไขกฎหมำย กำรจัดท�ำแผนงำนควำมรวมมือมือ และกำรกอตั้งองค์กำรบริหำรจัดกำรระบบ

สำธำรณูปโภคมหำนคร 

  มิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล

 กำรมีสวนรวมในกำรพัฒนำพื้นท่ีหรือกำรพัฒนำเมืองของภำคสวนตำง ๆ ก�ำลังไดรับควำมสนใจอยำงมำก 

และถอืเปนเปำหมำยท่ีทำทำยของรฐับำลในกำรผลกัดนัใหเกดิขึน้ เนือ่งจำกกำรมสีวนรวมทีม่ปีระสิทธภิำพของประชำชน 

ทัง้ในกำรก�ำหนดนโยบำย กำรก�ำหนดทศิทำงกำรพฒันำ/แผนงำนโครงกำร และกำรรวมตดิตำม ตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำน

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



๔๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ของหนวยงำนภำครัฐ จะเปนหลักประกันส�ำคัญในกำรสรำงควำมยั่งยืนของกำรพัฒนำชุมชน กำรพัฒนำพื้นที่ และ

กำรพัฒนำเมือง แตดวยควำมท่ีกรุงเทพมหำนครเปนเมืองใหญ มีกลุมคนที่หลำกหลำย กำรก�ำหนดตัวแทนที่เปน

ตัวแทนที่แทจริงในกำรพัฒนำเมืองจึงเปนเรื่องมียำก ที่ผำนมำกำรมีสวนรวมของชุมชน หรือประชำชนจะด�ำเนินกำร

ผำนผูแทนที่มำจำกกำรเลือกตั้ง เชน สมำชิกสภำเขต สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร และคณะกรรมกำรชุมชน ในชวง

ของกำรบริหำรประเทศของคณะรักษำควำมสงบแหงชำติ รัฐบำลไดใหควำมส�ำคัญกับกำรสรำงควำมเขมแข็งของภำค

ประชำชน โดยเฉพำะประชำชนในชมุชนซึง่เปนฐำนรำกของกำรพฒันำ ดงัจะเหน็ไดจำกกำรกำรด�ำเนินโครงกำรไทยนยิม 

ยัง่ยนื ทีก่�ำหนดใหกำรจดัท�ำโครงกำรพัฒนำตำง ๆ ของชมุชนตองมีขอมูลรองรบั ขอมูลควำมตองกำรของประชำชนจะน�ำไปสู

กำรก�ำหนดนโยบำย แผนงำนโครงกำรของภำครฐั กำรจัดสรรงบประมำณสนบัสนนุโครงกำร กำรด�ำเนนิกำรตำมโครงกำร 

และกำรติดตำมประเมินผล และเชนเดียวกันเครื่องมือส�ำคัญในกำรผลักดันกำรพัฒนำในมิติที่ ๕.๒ คือ พระรำชบัญญัติ

ระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนครฉบับที่ก�ำลังปรับปรุงแกไข โดยระหวำงที่รอควำมชัดเจนของพระรำชบัญญัติฯ 

ดังกลำวกรุงเทพมหำนครไดก�ำหนดภำรกิจเพื่อสงเสริมกำรมีสวนรวมในกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร โดยกำรสนับสนุน    

ใหทกุชมุชนมกีำรจดัท�ำแผนพฒันำชมุชนของตนเอง รวมถงึกำรผลักดันใหหนวยงำนน�ำโครงกำรควำมตองกำรของชมุชน

เขำไปบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปของหนวยงำน ซึ่งหมำยถึงกำรมีงบประมำณรองรับควำมตองกำรของชุมชน 

และจะเปนกระบวนกำรกระตุนใหชมุชนเขำมำรวมในกำรก�ำกบั ตดิตำมและประเมนิผลโครงกำรท่ีเสนอผำนแผนพฒันำ

ชุมชน โดยในระยะยำวคำดหวงัวำจะสำมำรถขยำยบทบำทกำรมสีวนรวมในกำรก�ำหนดนโยบำยและตรวจสอบกำรท�ำงำน

ของกรุงเทพมหำนครไดครอบคลุมทุกภำคสวน อยำงไรก็ตำมปจจุบันกรุงเทพมหำนครก็มีชองทำงในกำรสื่อสำร 

เสนอปญหำควำมตองกำรและขอเสนอแนะในกำรด�ำเนินงำนในหลำยชองทำง

 มิติที่ ๕.๓ กระจายอ�านาจสู่ประชาชน

 กำรลดบทบำทของรำชกำรสวนกลำงลงเหลือภำรกิจหลักเทำที่ตองท�ำ เทำที่จ�ำเปนและเพิ่มบทบำทของ

ประชำชนในกำรมีสวนรวมบริหำรงำนชุมชนทองถิ่นตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนใหมำกข้ึน ทิศทำงกำรด�ำเนินงำน

ของกรุงเทพมหำนครจึงมี ๓ ลักษณะ คือ กำรเตรียมควำมพรอมของหนวยงำนในกำรรองรับกำรกระจำยอ�ำนำจจำก

รำชกำรสวนกลำง กำรเพิ่มบทบำทของส�ำนักงำนเขตในกำรรองรับภำรกิจกำจัดบริกำรสำธำรณะซ่ึงตองถำยโอนจำก

หนวยงำนระดบัส�ำนกั และกำรเพิม่บทบำทของภำคประชำชนในกำรเขำมำรวมในกำรบรหิำรงำนหรอืจัดบรกิำรสำธำรณะ 

โดยแนวทำงปฏิบัติมิติกำรพัฒนำในดำนที่ ๕ จะมีควำมสอดคลองเชื่อมโยงกัน และมีควำมสัมพันธ์กับระเบียบ กฎหมำย

ในกำรบริหำรรำชกำรของสวนรำชกำรกำร หนวยงำนทั้งภำยในและภำยนอกกรุงเทพมหำนคร 

 มิติที่ ๕.๔ การเมืองสีขาว

 กำรเมอืงสขีำวโดยนยั คอืกำรบรหิำรรำชกำรทีมี่ควำมโปรงใส ตรวจสอบได ไมมขีอครหำในเรือ่งของกำรทุจรติ 

คอร์รัปชั่น โดยตัวชี้วัดที่ส�ำคัญคือควำมเชื่อมั่นของประชำชนตอกำรบริหำรงำน ทั้งในฝำยขำรำชกำรประจ�ำและฝำย

ขำรำชกำรกำรเมือง ซึ่งควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีตอกำรบริหำรน้ันสงผลตอกำรบริหำรงำนของกรุงเทพมหำนคร

ใน ๒ ลกัษณะ คอืกำรเขำมำรวมสนบัสนนุกำรด�ำเนินงำนกับกำรตอตำนกำรด�ำเนนิงำน ดงันัน้ กำรใหขอมลูขำวสำรทีถ่กูตอง 
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รวดเรว็ สม�ำ่เสมอ รวมถงึกำรสือ่สำรประชำสมัพันธ์ผลกำรด�ำเนนิงำนอยำงตอเนือ่งจะเปนแนวทำงหนึง่ทีก่รงุเทพมหำนคร

น�ำมำใชเพือ่เพิม่ควำมไววำงใจในกำรบรหิำรรำชกำรของคณะผูบรหิำรและเจำหนำท่ีของกรุงเทพมหำนคร

 มิติที่ ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์

 แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) มำจำก “วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ : ๒๕๗๕” ที่

ชำวกรุงเทพฯ ทุกภำคสวนไดรวมกันก�ำหนดขึ้น ดังนั้นกำรเขำมำรวมสนับสนุน ก�ำกับ ติดตำมกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์

ดังกลำวของประชำชนจึงเปนกำรเพิ่มควำมเขมขนในกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ อยำงไรก็ตำมควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำ

ในมิตินี้ตองเริ่มจำกกำรสรำงควำมเปนพลเมืองของประชำชนชำวกรุงเทพมหำนคร  แลวพัฒนำไปสูกำรเปนเครือขำย

ของพลเมืองกลุมตำง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำในทุกดำนทุกมิติ ดังนั้นกำรออกแบบกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของ

พลเมอืงกรงุเทพฯ จงึตองมีกำรออกแบบใหมคีวำมสอดคลองเชือ่มโยงกันทัง้ภำยในดำนมหำนครประชำธปิไตยทีม่ลีกัษณะ

เปนเครือ่งมอืและกลไกในกำรขบัเคลือ่นกำรพฒันำกับดำนอืน่ ๆ ซึง่เปนผลทีเ่กิดจำกกำรพฒันำหรอืกำรด�ำเนนิโครงกำรท่ี

ไดก�ำหนดไว  

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร
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ดานที่ ๖  มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู

 มิติท่ี ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน  :  กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขัน

ทางธุรกิจ 

 การส่งเสริมผูประกอบการรายใหม่และการเปดตลาดการคาต่างประเทศ  

 กำรสนับสนุนขอมูลใหแกผูประกอบกำรระดับเริ่มตน (Pre-entry, New-entry) เปนสิ่งที่มีควำมส�ำคัญเพื่อ

ใหผูประกอบกำรรำยใหมมีขอมูลประกอบส�ำหรับกำรออกแบบธุรกิจ กำรตัดสินใจและกำรลงทุนในธุรกิจของตนเอง 

กรุงเทพมหำนครในฐำนะองค์กรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษไดใหควำมส�ำคัญกับกำรสงเสริมใหเกิดธุรกิจใหม ๆ 

จึงไดมีกำรจัดตั้งศูนย์ขอมูลเศรษฐกิจกำรคลังและกำรลงทุนของกรุงเทพมหำนครภำยใตกำรก�ำกับดูแลของส�ำนัก

กำรคลัง โดยศูนย์ขอมูลฯดังกลำวไดมีกำรจัดท�ำเว็บไซต์ที่มีขอมูลเกี่ยวกับโครงสรำงทำงเศรษฐกิจของกรุงเทพมหำนคร 

ขอมูลพื้นฐำนของกรุงเทพมหำนคร กฎหมำยที่เกี่ยวของกับกำรประกอบธุรกิจ ขอมูลสถิติที่นำสนใจ เพื่อเผยแพรใหแก

ผูที่ประสงค์จะเริ่มตนธุรกิจไดเขำมำศึกษำ เพื่อเปนขอมูลประกอบกำรตัดสินใจ แตอยำงไรก็ตำมกำรรวบรวมขอมูลที่

เกี่ยวของเพียงอยำงเดียวอำจยังไมเพียงพอท่ีจะใชเพื่อประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุนของผูประกอบกำร จึงไดมี

กำรจดัท�ำบทวเิครำะห์ทำงเศรษฐกจิทีม่คีวำมครบถวน สมบรูณ์ ซ่ึงเปนปจจัยเสริมท่ีจะท�ำใหผูประกอบกำรมคีวำมมัน่ใจ

ในกำรตดัสนิใจลงทนุในกำรประกอบธุรกจิมำกยิง่ข้ึน รวมท้ังกำรเพ่ิมชองทำงกำรเผยแพรขอมลูของศูนย์ขอมลูฯ จะเปน

สิง่ทีช่วยใหผูประกอบกำรรำยใหมสำมำรถเขำถงึขอมูลไดมำกยิง่ขึน้ นอกจำกน้ี กรงุเทพมหำนครในฐำนะทีเ่ปนเมอืงหลวง

ของประเทศซึ่งมีกำรลงนำมควำมรวมมือในดำนตำง ๆ กับเมืองหลวงของประเทศอื่น ๆ ควรจะใชควำมสัมพันธ์ใน

ระดับเมืองดังกลำวเปนประตูไปสูกำรเปดตลำดสินคำและบริกำรของผูประกอบกำรในกรุงเทพมหำนครใหเปนที่รูจัก

และยอมรับจำกผูบริโภค และเปนโอกำสในกำรเพิ่มชองทำงกำรจัดจ�ำหนำยไดอีกดวย

 การพัฒนาความรูผูประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร และการสรางมูลค่าเพ่ิมของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (OTOP และ Bangkok brand)

 เพ่ือเปนกำรสนับสนุนและสรำงรำยไดใหแกผูผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) กรุงเทพมหำนครจึงไดจัดท�ำ 

“ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหำนคร (Bangkok brand)” ขึ้นเพื่อเปนกำรสรำงมูลคำเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจะมี

กำรคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผำนกำรพิจำรณำไดรับกำรรับรองคุณภำพตำมหลักเกณฑ์/แนวทำงที่กรุงเทพมหำนคร

ก�ำหนดขึ้น เพื่อใหเปนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพภำยใตตรำสัญลักษณ์ Bangkok Brand โดยในป พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลิตภัณฑ์

ที่ไดรับกำรพิจำรณำเปนสินคำระดับ Bangkok Brand ทั้งสิ้น ๕๓๔ ผลิตภัณฑ์ แบงออกเปน ๕ ประเภท ไดแก

๑) ประเภทอำหำร จ�ำนวน ๖๘ ผลิตภัณฑ์ ๒) ประเภทเครื่องดื่ม จ�ำนวน ๒๔ ผลิตภัณฑ์ ๓) ประเภทผำ จ�ำนวน 

๑๓๕ ผลิตภัณฑ์ ๔) ประเภทของใช ของตกแตง ของที่ระลึก จ�ำนวน ๑๓๘ ผลิตภัณฑ์ ๕) ประเภทสมุนไพรที่ไมใช

อำหำร จ�ำนวน ๑๖๙ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจำกกำรด�ำเนินกำรในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผำนมำมียอดรวมกำรจัดจ�ำหนำยสินคำ 

Bangkok Brand เปนจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๙๗๖,๘๕๗ บำท ซึ่งจะเห็นไดวำสินคำ Bangkok Brand มีสวนชวยให
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ยอดจ�ำนวนผลติภัณฑ์มวลรวมของกรงุเทพมหำนคร (Gross Province Product : GPP) มอัีตรำเพิม่ขึน้ แตอยำงไรก็ตำม

กรุงเทพมหำนครมีควำมคำดหวังที่จะใหยอดกำรจัดจ�ำหนำยของBangkok Brand มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ป ดังนั้น 

ในยุคปจจุบันที่ทิศทำงกำรเติบโตและกำรพัฒนำเศรษฐกิจมีกำรปรับเปลี่ยนไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และควำมคิดสรำงสรรค์ (Value - based Economy) กลำวคือ กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรผลิตสินคำจำก

สินคำโภคภัณฑ์ไปสู “สินคำเชิงนวัตกรรม” ดังนั้น กำรสงเสริมใหเกิดควำมตองกำรสินคำหรือผลิตภัณฑ์ Bangkok 

Brandของผูบริโภค จงึควรมีกำรสงเสรมิใหผูประกอบกำรสำมำรถสรำง น�ำเอำ หรอืใชเทคโนโลย ีหรอืนวตักรรมเพ่ือสรำง

มลูคำเพิม่ใหแกสนิคำหรอืบริกำรของตนเองได นอกจำกนี ้ กำรสรำงมูลคำเพิม่ใหแกสนิคำหรือผลติภัณฑ์ดวยกำรแปรรปู 

กำรพัฒนำบรรจุภณัฑ์ กำรเปลีย่นรปูลักษณ์หรอืกำรออกแบบสนิคำกเ็ปนอกีแนวทำงหนึง่ทีจ่ะเพิม่มูลคำและควำมตองกำร

ในสนิคำหรอืผลิตภณัฑ์ Bangkok Brand ยิง่ไปกวำนัน้ ชองทำงกำรจดัหนำยสนิคำกเ็ปนปจจยัส�ำคญัในกำรเพิม่ยอดขำย

ซึ่งในชวงที่มีกำรขยำยตัวของ E-commerce เพิ่มขึ้นทำมกลำงสภำวกำรณ์ที่ผูประกอบกำรตองกำรใหตนทุนใน

กำรด�ำเนินกำรต�่ำลง เชน กำรขำยของทำงอินเตอร์เน็ตโดยไมตองมีรำนคำ ท�ำใหลดตนทุนของผูประกอบกำรและสรำง

ควำมสะดวกสบำยใหแกผูซื้อดังนั้น ผูประกอบกำรควรที่จะตองมีควำมรูในเทคโนโลยีตำง ๆ ที่จะน�ำมำใชเปนชองทำง

ในกำรจัดจ�ำหนำย และสำมำรถแขงขันทำงเศรษฐกิจได

 การส่งเสริมและการพัฒนาเกษตรกรและสินคาภาคการเกษตร

 ขอมูลในป พ.ศ. ๒๕๖๐ แมสัดสวนของรำยไดภำคกำรเกษตรจะเปนเพียงรอยละหนึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ของกรุงเทพมหำนคร (Gross Province Product : GPP) แตก็เปนภำคเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอครัวเรือนจ�ำนวน 

๘,๙๗๙ ครัวเรือน ของประชำกรในกรุงเทพมหำนครซึ่งกระจำยอยูตำมกลุมเขตตำง ๆ ไดแก กลุมกรุงเทพตะวันออก 

๕,๐๓๕ ครัวเรือน กลุมกรุงธนใต ๒,๔๙๒ ครัวเรือน กลุมกรุงธนเหนือ ๑,๑๑๔ ครัวเรือน กลุมกรุงเทพเหนือ ๓๐๘  กลุม

กรุงเทพกลำงและกลุมกรุงเทพใต กลุมละ ๑๕ ครัวเรือน โดยมีพื้นที่เกษตรกรรม จ�ำนวน ๑๙๑,๐๙๕.๔๒ ไร กระจำย

อยูใน ๒๖ เขต โดยเปนพื้นที่ท�ำนำขำว ๑๒๘,๘๕๘.๕๐ ไร รองลงมำเปนพื้นที่ท�ำประมง ๒๕,๗๓๘.๖๘ ไร พื้นที่ปลูกไม

ดอกไมประดับ/กลวยไม ๙,๓๙๔.๕๖ ไร พื้นที่ปลูกไมผล/ยืนตน๗,๔๓๗.๕๖ ไร และพืชผัก ๔,๑๒๔.๘๕ ไร ดังนั้น 

จะเห็นไดวำยังมีประชำกรในกรุงเทพมหำนครจ�ำนวนไมนอยที่ประกอบอำชีพดำนกำรเกษตร กรุงเทพมหำนครจึงได

ใหควำมส�ำคัญกับกำรสงเสริมและพัฒนำเกษตรกรใหมีควำมรูควำมเขำใจในกำรจัดท�ำกำรเกษตรแนวใหมในยุค

Digital Economy ไมวำจะเปนควำมสำมำรถในกำรใชพื้นที่กำรเกษตรที่มีอยูอยำงจ�ำกัดในกำรท�ำกำรเกษตรอยำงมี

ประสิทธิภำพดวยกำรบริหำรจัดกำรกำรสงเสริมใหเกิด SMART FARMER กำรผลิตสินคำใหไดคุณภำพมำตรฐำนตำม

แนวทำงกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี หรือ GAP (Good Agricultural Practices) หรืออำจพัฒนำไปสูทำงเลือกใน

กำรท�ำเกษตรอนิทรย์ี รวมทัง้กำรเพิม่มลูคำสนิคำเกษตร เชน กำรท�ำเกษตรอตุสำหกรรม และเกษตรแปรรปูเพือ่สขุภำพ 

เพื่อมุงเนนกำรสรำงรำยไดใหภำคกำรเกษตรเพิ่มข้ึนและเกษตรกรมีหนี้สินลดลงเปนกำรยกระดับคุณภำพชีวิต

เกษตรกรใหดีขึ้น และสรำงควำมภำคภูมิใจในอำชีพเกษตรกร

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



๕๐ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 มิติที่ ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก : กรุงเทพมหานครเปนเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก 

 รำยไดจำกนักทองเทีย่วทีเ่ขำมำทองเท่ียวในกรงุเทพมหำนครยงัคงเปนจ�ำนวนเงนิทีม่ำก ส�ำหรับภำคเศรษฐกิจ

ในกรุงเทพมหำนคร จำกสถิติในป พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ�ำนวนนักทองเที่ยวชำวตำงชำติในกรุงเทพ มหำนครประมำณ 

๑๙ ลำนคน กอใหเกิดรำยไดในภำคกำรทองเที่ยว จ�ำนวนกวำ ๕๐๐,๐๐๐ ลำนบำท ทั้งนี้ยังรวมกับรำยไดที่มำจำก

กำรทองเที่ยวของคนไทยอีก ซึ่งหำกจะพิจำรณำวำมีปจจัยใดบำงที่จะสงผลตอกำรตัดสินใจในกำรเดินทำงมำทองเที่ยว

ของนักทองเที่ยว ก็คงจะหนีไมพนปจจัยหลัก ๆ  คือ เรื่องควำมปลอดภัยของนักทองเที่ยว ควำมสวยงำมและกิจกรรม

ในสถำนทีท่องเทีย่วและบรเิวณโดยรอบ ระบบกำรบริกำรและกำรอ�ำนวยควำมสะดวกบริเวณแหลงทองเท่ียว คำใชจำย

โดยรวมในกำรทองเทีย่ว และกำรประชำสัมพนัธ์แหลงทองเท่ียว ซ่ึงเมือ่พิจำรณำจำกปจจยัดงักลำวแลวพบวำ กำรสงเสรมิ

ใหนักทองเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวตำงชำติเดินทำงมำทองเท่ียวในกรุงเทพมหำนครยังสำมำรถด�ำเนินกำรไดอีก

หลำยวิธี ทั้งนี้กรุงเทพมหำนครจะตองผลักดันใหปจจัยตำง ๆ ที่จะมีผลตอกำรตัดสินใจของนักทองเที่ยวอยูในระดับที่

นำพึงพอใจ ไมวำจะเปนกำรเพิ่มควำมปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียวในสถำนท่ีทองเท่ียวตำง ๆ กำรท�ำนุบ�ำรุงรักษำ

สถำนที่ทองเที่ยว กำรจัดบริกำรดำนตำง ๆ ทั้งกำรเขำถึงสถำนที่ทองเที่ยว สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับนักทองเที่ยว 

รวมถงึกำรประชำสมัพนัธ์แหลงทองเทีย่วดวยวธิกีำรตำง ๆ ท่ีจะสำมำรถเขำถึงกำรรับรูและเปนกำรดึงดดูควำมสนใจของ

นักทองเที่ยวตอสถำนที่ทองเที่ยว 

 มิติที่ ๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ : กรุงเทพมหานครเปนเมือง

แห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน

 จำกรำยงำนของส�ำนักงำนสงเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (สสปน.) ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ นักเดินทำง

ธุรกิจ เขำสูประเทศไทย จ�ำนวน ๑,๒๗๖,๔๑๑ รำย คิดเปนรอยละ ๙๕.๔๗ ของเปำหมำยรำยป (๑,๓๓๗,๐๐๐ รำย) 

และมีรำยไดจำกกำรจัดประชุม นิทรรศกำรและกำรจัดงำนนำนำชำติตำงประเทศ จ�ำนวน ๑๐๖,๙๑๑ ลำนบำท 

คิดเปนรอยละ ๙๘.๙๙ ของเปำหมำยรำยป (๑๐๘,๐๐๐ ลำนบำท) ซึ่งมำจำกกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ คือ กำรสนับสนุน

กำรจัดงำนในประเทศไทยส�ำหรับงำนกำรจัดประชุมกำรทองเที่ยวเพื่อเปนรำงวัล ๓๓๐ งำน มีผูเขำรวมงำนที่เปน

ชำวตำงชำติ จ�ำนวน ๑๑๗,๐๕๙ รำย สนับสนุนกำรจัดประชุมนำนำชำติ ๑๐๔ งำน มีผูเขำรวมงำนที่เปนชำวตำงชำติ

จ�ำนวน ๔๓,๖๖๗ รำย โดยเปนงำนที่ชนะกำรประมูลสิทธิ์จ�ำนวน ๒๙ งำน และกำรสนับสนุนกำรแสดงสินคำและ

นิทรรศกำรนำนำชำติ ประเภทอัพเกรดโชว์และกำรสรำงงำนใหมจ�ำนวนรวม ๔๙ งำน โดยเปนกำรจัดงำนที่จัดขึ้นใน

กรุงเทพมหำนครและตำงจังหวัดบำงจังหวัด ซึ่งจะเห็นไดวำ กรุงเทพมหำนครยังคงเปนเมืองที่มีศักยภำพในกำรเปน

เมอืงศนูย์กลำงกำรจดัประชมุนทิรรศกำร และกำรจดังำนนำนำชำต ิ ทัง้น้ี กำรจะสงเสริมใหเกดิกำรด�ำเนนิกำรในลักษณะ

ดงักลำวเพิม่ขึน้นัน้ กรงุเทพมหำนครคงตองใหควำมรวมมือและเตรียมควำมพรอมรวมกบัส�ำนกังำนสงเสรมิกำรจดัประชุม

และนทิรรศกำร (สสปน.) ในกำรเปนเมอืงจดุหมำยปลำยทำงส�ำหรบักำรจัดประชมุนิทรรศกำร และกำรจดังำนนำนำชำติ

ในทุก ๆ ดำน   



๕๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดานที่ ๗  การบริหารจัดการเมืองมหานคร

 กรงุเทพฯ เปนเมอืงทีม่กีำรเตบิโตในทุก ๆ ดำน ดังนัน้กรุงเทพมหำนครจึงตองปรับยทุธศำสตร์ในดำนตำง ๆ

เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงและกำรขยำยตัว ซึ่งแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ ๒๐ ป ไดแบงเปน ๔ ระยะ คือ 

ระยะที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)  ระยะที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และระยะที ่๔ 

(พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ในแตละระยะยังแบงเปนแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ�ำป ไดบรรจุมิติ เปำหมำย 

เปำประสงค์ ตัวชี้วัด และมำตรกำรไวอยำงชัดเจน กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ�ำปเปนโอกำส

ในกำรทบทวนทศิทำงกำรพฒันำทีก่�ำหนดไวและสำมำรถเพ่ิมเติมมำตรกำรหรือภำรกจิใด ๆ ท่ีจะผลักดันนโยบำยตำง ๆ 

เพื่อน�ำมำเปนกรอบแนวทำงในกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปของหนวยงำน โดยบรรจุโครงกำร/กิจกรรมที่

หนวยงำนจะด�ำเนินกำรและเปนกรอบในกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนใหกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของ

กรุงเทพมหำนครบรรลุตำมเปำหมำยท่ีก�ำหนดไว

 ขณะนี้เมืองกรุงเทพฯ ไดผำนชวงเวลำของกำรใชแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครระยะ ๒๐ ป ระยะที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) และอยูในชวงเวลำของแผนพัฒนำกรงุเทพมหำนคร ระยะ ๒๐ ป ระยะที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

โดยกรุงเทพมหำนครไดก�ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำของแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนครไว ๗ ดำน ซึ่งแบงเปน ๒ สวน คือ 

สวนที่ ๑ เปนผลผลิตและผลลัพธ์ของกำรพัฒนำ เปนผลที่เกิดขึ้นกับพื้นที่และชำวกรุงเทพฯ โดยตรง จ�ำนวน ๖ ดำน 

ประกอบดวย มหำนครปลอดภัย  มหำนครสีเขียว สะดวกสบำย  มหำนครส�ำหรับทุกคน  มหำนครกระชับ มหำนคร

ประชำธิปไตย  และมหำนครแหงเศรษฐกิจและกำรเรียนรู  ส�ำหรับสวนที่ ๒ มีลักษณะเปนงำนสนับสนุนใหเกิดผลผลิต

หรอืผลลพัธ์ของกำรพฒันำ คอื ดำนท่ี ๗ กำรบรหิำรจัดกำรเมอืงมหำนคร ประกอบดวย กฎหมำย แผนและกำรประเมิน

ผลกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลกำรคลังและงบประมำณ และกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซ่ึงเหลำนี้เปนเครื่องมือ

หรอืกลไกทีจ่ะท�ำใหกำรพฒันำบรรลผุลตำมเปำหมำยทีก่�ำหนดทัง้ ๖ ดำน ถอืไดวำดำนกำรบริหำรจัดกำรเมอืงมหำนคร

เปนทั้งยุทธศำสตร์ในตัวเอง และเครื่องมือในกำรด�ำเนินงำนดำนยุทธศำสตร์ของทุก ๆ ดำน คือ ดำนกำรบริหำรจัดกำร

เมอืงมหำนครเปนยทุธศำสตร์เชนเดยีวกบัมหำนครดำนอืน่ ๆ  และเปนเคร่ืองมอืสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนดำนอืน่ ๆ  ดวย 

ในกำรนี้กรุงเทพมหำนครจึงน�ำสถำนกำรณ์ตำง ๆ ในภำพรวมเพ่ือน�ำมำวิเครำะห์สำเหตุและแนวทำงในกำรปรับปรุง

พัฒนำและขับเคลื่อนในลักษณะที่เปนงำนเชิงยุทธศำสตร์ใหสอดคลองกับเปำประสงค์และสงผลตอควำมส�ำเร็จของ

ตัวชี้วัดที่ก�ำหนดโครงกำร/กิจกรรมที่บรรจุอยูในแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓

 กำรด�ำเนินงำนท่ีผำนมำในรอบครึ่งปงบประมำณแรกไดมีกำรก�ำหนดตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำนหลักในแผน

ปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ�ำป ๓๕ ตัวชี้วัด น�ำไปสูกำรปฏิบัติ ๑๔ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๔๐ ซึ่งบรรลุผล 

๓ ตัวชีวั้ด แตก็เปนตวัชีว้ดัหลกัทีเ่ปนหัวใจส�ำคัญ คอืหนวยงำนมแีผนยทุธศำสตร์ท่ีสอดคลองกับแผนพฒันำกรงุเทพมหำนคร 

ระยะ ๒๐ ป รอยละควำมส�ำเรจ็ในกำรจดัท�ำแผนกำรตรวจรำชกำรและน�ำแผนไปสูกำรปฏิบตั ิสวนในเรือ่งของกำรสงเสริม

กำรพัฒนำกรุงเทพมหำนครผำนกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรูกับสภำเมืองในตำงประเทศไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ควำมรวมมือของโครงกำรสภำบำนพี่เมืองนอง และอยูระหวำงด�ำเนินกำร ๑๑ ตัวชี้วัด นอกจำกนี้ หนวยงำนยังได

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



๕๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ก�ำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเพื่อสนับสนุนใหมีกำรด�ำเนินงำนครอบคลุมภำรกิจของกรุงเทพมหำนครจ�ำนวน ๘๙ ตัวชี้วัด 

สรุปภำพรวมกำรด�ำเนินงำนดำนที่ ๗ ประกอบดวยตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำนหลักและตัวชี้วัดสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน

ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครใหครอบคลุมและครบถวน ตำมภำรกิจของกรุงเทพมหำนคร รวมทั้งสิ้น 

๑๒๔ ตัวชี้วัด



ส่วนที่ ๑
เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓



๕๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓



ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๕๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑  
เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

 กำรพัฒนำกรุงเทพมหำนครจ�ำเปนตองมีกำรก�ำหนดเปำหมำยหรือทิศทำงกำรเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น

ในระยะยำวและในแตละปกจ็ะตองมกีำรก�ำหนดเปำหมำยท่ีตองกำรด�ำเนนิกำรใหบรรลุผล ซ่ึงนอกจำกจะมกีำรก�ำหนด

เปำหมำยและตวัชีว้ดัใหชดัเจนมคีวำมเปนไปไดแลว กำรไดรบัควำมเหน็ชอบจำกผูบริหำรเมืองเปนปจจัยทีส่�ำคญัยิง่ในกำร

ผลกัดนัเปำหมำยกำรพัฒนำใหบรรลุผลตำมที่ก�ำหนด  

 ดวยควำมส�ำคัญดังกลำว ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผลจึงไดจัดท�ำรำงเปำหมำยกำรพัฒนำ

กรงุเทพมหำนคร ประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓ น�ำเรยีนผูบรหิำรกรงุเทพมหำนครใหควำมเหน็ชอบในกำรน�ำเปำหมำยเชิงยทุธศำสตร์

ดงักลำวมำก�ำหนดมำตรกำร และโครงกำร/กิจกรรมรองรับเพ่ือจัดท�ำเปนแผนปฏบิติัรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ประจ�ำป 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจะเปนกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนครที่ระบุเปำหมำย มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม และ

วงเงินงบประมำณที่ใชในกำรด�ำเนินงำน รวมถึงหนวยงำนที่รับผิดชอบ โดยในทำงปฏิบัติหนวยงำนจะตองน�ำโครงกำร/

กิจกรรมที่ระบุไวในแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปจัดท�ำรำยละเอียดเพื่อบรรจุใน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓ ของแตละหนวยงำนเพื่อใชประกอบกำรขอจัดสรรงบประมำณรำยจำย 

ประจ�ำปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ในปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผลยังคงยึดดำนและมิติกำรพัฒนำ

กรงุเทพมหำนครตำมแผนพัฒนำกรงุเทพมหำนคร ระยะ ๒๐ ป ระยะที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปนหลกัซ่ึงประกอบดวย 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่มีลักษณะเปนผลผลิตและผลลัพธ์ของกำรพัฒนำ ๖ ดำน และดำนกำรบริหำรจัดกำรซึ่งเปน

ภำรกิจสนับสนุนกำรพัฒนำอีก ๑ ดำน จำกกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินงำนที่ผำนมำ กำรสอบทำนทิศทำงกำรพัฒนำ

กรุงเทพมหำนครกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ ฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และนโยบำยของผูวำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร (พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง) สำมำรถ

ก�ำหนดเปนเปำหมำยกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนครในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดดังนี้



๕๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 
ดานที่ ๑  มหานครปลอดภัย

 มิติที่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ

 เปำหมำยที่ ๑.๑.๑ แหลงน�ำ้สำธำรณะท้ังแมน�ำ้สำยหลกัและคคูลองตำง ๆ มคุีณภำพน�ำ้อยูในเกณฑ์มำตรฐำน 

  คุณภำพน�้ำผิวดินประเภทที่ ๔

 เปำหมำยที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหำนครมีกำรลดและควบคุมปริมำณมูลฝอยท่ีแหลงก�ำเนิดและเพิ่มประสิทธิภำพ 

  กำรจัดกำรมูลฝอยตั้งแตแหลงก�ำเนิดจนถึงกำรก�ำจัดอยำงถูกตองตำมหลักวิชำกำร

 เปำหมำยที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหำนครมีคุณภำพอำกำศอยูในเกณฑ์มำตรฐำน

 เปำหมำยที่ ๑.๑.๔ กรุงเทพมหำนครมีระดับเสียง คำเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq) อยูในเกณฑ์มำตรฐำน 

 มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

  เปำหมำยที่ ๑.๒.๑ ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  เปำหมำยที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยำวชนไมเสพยำเสพติด ผูเสพผูติดทุกคนเขำสูระบบกำรบ�ำบัดรักษำและฟนฟู

  สมรรถภำพที่มีมำตรฐำนและมีควำมเหมำะสม 

 มิติที่ ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ

 เปำหมำยที่ ๑.๓.๑ ลดควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุจรำจร

 มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ

 เปำหมำยที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหำนครสำมำรถลดควำมเสี่ยงและฟนคืนจำกภัยพิบัติ

 มิติที่ ๑.๕ ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสราง

 เปำหมำยที่ ๑.๕.๑ กรงุเทพมหำนครมคีวำมปลอดภยัตอกำรใชงำนอำคำรสำธำรณะ ปลอดจำกอบุติัภยัจำก

  สิ่งปลูกสรำง และโครงสรำงพื้นฐำนที่มั่นคงปลอดภัย

 มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

 เปำหมำยที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภำวะทำงกำยและจิต มีพฤติกรรมสุขภำพที่ดีไมมีภำวะเจ็บปวยจำก

  โรคติดตอเรื้อรังและโรคจำกกำรประกอบอำชีพ 

 เปำหมำยที่ ๑.๖.๒ โรคติดตอที่ส�ำคัญในเมืองที่ไดรับกำรเฝำระวังและควบคุมไมใหระบำดไปในวงกวำง  

 เปำหมำยที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกำสไดรับบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่เทำเทียมกัน 

  มีคุณภำพและมำตรฐำน 

 เปำหมำยที่ ๑.๖.๔ ประชำชนไดรับบริกำรชวยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยขั้นวิกฤติ 

 เปำหมำยที่ ๑.๖.๕ ประชำชนบริโภคอำหำรที่มีควำมปลอดภัย ปรำศจำกเชื้อโรคและสำรปนเปอน 

 เปำหมำยที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle



ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๕๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

  
ดานที่ ๒  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

 มิติที่  ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงาม   

 เปำหมำยที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหำนครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภำพของเมืองใหแลดูสะอำด  

 มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ 

 เปำหมำยที ่๒.๒.๑ กรงุเทพมหำนครเปนมหำนครรมรืน่ดวยพรรณไม มพ้ืีนท่ีสีเขียวเพ่ือกำรพกัผอนเพยีงพอ

  ตำมมำตรฐำนสำกล

  มิติที่ ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก 

 เปำหมำยที่ ๒.๓.๑ ประชำชนเขำถงึระบบขนสงสำธำรณะ มทีำงเลอืกในกำรเดินทำงไมตองพึง่พำรถสวนบุคคล 

 เปำหมำยที่ ๒.๓.๒ กำรจรำจรมีควำมคลองตัวไมแออัด

 มิติที่ ๒.๔ การใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

 เปำหมำยที ่๒.๔.๑ กรงุเทพมหำนครเปนเมืองทีป่ระหยัดพลังงำน ใชพลงังำนสะอำดทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม

 ดานที่ ๓  มหานครส�าหรับทุกคน

 มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ 

  ผูพิการ และผูดอยโอกาส  

 เปำหมำยที่ ๓.๑.๑ ผูสูงอำยุและคนพิกำรสำมำรถใชชีวิตไดสะดวก

 เปำหมำยที่ ๓.๑.๒ ผูสูงอำยุ ผูพิกำร และผูดอยโอกำสสำมำรถด�ำรงชีวิตไดอยำงมีศักดิ์ศรี

 เปำหมำยที่ ๓.๑.๓ ผูสูงอำยุ คนพิกำร และผูดอยโอกำสไดรับกำรดูแลสุขภำพอยำงครบวงจร 

 มิติที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ : การสรางโอกาสทางอาชีพและรายไดที่มั่นคง

 เปำหมำยที่ ๓.๒.๑ แรงงำนนอกระบบเขำถึงสวัสดิกำรและแหลงเงินทุนอยำงเทำเทียม

 เปำหมำยที่ ๓.๒.๒ แรงงำนนอกระบบ ผูมีรำยไดนอยและประชำชนทั่วไปมีอำชีพและรำยไดที่มั่นคง 

  มิติที่ ๓.๓ การศึกษาส�าหรับทุกคน

 เปำหมำยที่ ๓.๓.๑ กำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำอยำงเทำเทียมและเสมอภำค

 เปำหมำยที่ ๓.๓.๒ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

 เปำหมำยที่ ๓.๓.๓ ประชำชนมีโอกำสศึกษำตลอดชีวิต

  มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม

 เปำหมำยที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯ ที่มีควำมแตกตำงหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมสำมำรถอยูรวมกันไดอยำง

  สันติสุข
  



๕๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 
ดานที่ ๔  มหานครกระชับ

 มิติที่ ๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเปนระเบียบตามผังเมืองรวม   
 เปำหมำยที ่๔.๑.๑ กรงุเทพมหำนครชัน้ในและชัน้กลำง มีกำรใชประโยชน์ท่ีดินอยำงเตม็ศกัยภำพ สอดคลอง
  กับระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
 เปำหมำยที่ ๔.๑.๒ ศูนย์ชุมชนยอยในเขตเมืองชั้นนอกเติบโตตำมผังเมืองรวมอยำงเต็มศักยภำพ

 
ดานที่ ๕  มหานครประชาธิปไตย

 

 มิติที่ ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ  

 เปำหมำยที่ ๕.๑.๑ กรุงเทพมหำนครมีองค์กำรบริหำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภคมหำนคร

 มิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล 

 เปำหมำยท่ี ๕.๒.๑ ประชำชนกรุงเทพฯ มีสวนรวมในกำรเสนอนโยบำยและตรวจสอบกำรท�ำงำนของ

  กรุงเทพมหำนคร โดยกำรใชระบบงบประมำณแบบมีสวนรวม

 มิติที่ ๕.๓ กระจายอ�านาจสู่ประชาชน 

 เปำหมำยที่ ๕.๓.๑ ลดบทบำทสวนกลำงลงเหลือภำรกิจหลักเทำทีจ่�ำเปนและใหอ�ำนำจในกำรก�ำหนดนโยบำย

  และตัดสินใจในกำรจัดบริกำรสำธำรณะในระดับพื้นที่ 

 มิติที่ ๕.๔ การเมืองสีขาว 

 เปำหมำยที่ ๕.๔.๑ ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริตของขำรำชกำรและ ผูด�ำรงต�ำแหนงทำง

  กำรเมืองของกรุงเทพมหำนคร

 มิติที่ ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 

 เปำหมำยที ่๕.๕.๑ ประชำชนจะรวมกนัตดิตำม ตรวจสอบ และผลกัดนัใหน�ำวสัิยทัศน์กรงุเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ 

  ไปปฏิบัติใหบังเกิดผลส�ำเร็จ 

 ดานที่ ๖  มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู

 มิติที่ ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน 

 เปำหมำยที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหำนครมีควำมสำมำรถในกำรแขงขันทำงธุรกิจ 

 มิติที่ ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

 เปำหมำยที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหำนครเปนเมืองที่นำทองเที่ยวระดับโลก

 มิติที่ ๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ 

 เปำหมำยที ่๖.๓.๑ กรุงเทพมหำนครเปนเมืองแหงกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรในอันดับแรกของภูมิภำค

  อำเซยีน



ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๕๙แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 ดานที่ ๗  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
 
 มิติที่ ๗.๑ กฎหมาย 
 เปำหมำยที่ ๗.๑.๑ กรงุเทพมหำนครมกีฎหมำย ขอบญัญตัแิละระเบยีบตำง ๆ ทีส่งเสรมิในกำรบรหิำรจัดกำร
  และจัดบริกำรสำธำรณะ 

 มิติที่ ๗.๒ การบริหารแผนและประเมินผล
 เปำหมำยที ่๗.๒.๑ กรุงเทพมหำนครมีระบบติดตำมและรำยงำนควำมกำวหนำผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผน
  พัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ ๒๐ ป

 มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล
 เปำหมำยที ่๗.๓.๑ บคุลำกรกรงุเทพมหำนครเปนผูปฏิบตังิำนแบบมอือำชพีมขีดีสมรรถนะสงู สำมำรถรองรบั
  ภำรกิจท่ีทำทำยของกรุงเทพมหำนครในกำรกำวสูมหำนครแหงเอเชีย รวมทั้งเปนผูมี
  คุณธรรม จริยธรรมเปนที่เชื่อมั่นของประชำชน 
 เปำหมำยที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหำนครมีระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่เขมแข็งเอื้อตอควำมเปนธรรม 

  สำมำรถสรำงสมดุลระหวำงชวีติกำรท�ำงำน และชวีติสวนบคุคลของผูปฏิบัติงำน ตลอดจน
  สำมำรถดงึดดูผูมีควำมรูควำมสำมำรถสงู และสรำงแรงจงูใจในกำรปฏบัิตงิำนของบุคลำกรได

 มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

 เปำหมำยที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหำนครมีกำรบริหำรจัดกำรดำนกำรเงินกำรคลังและกำรงบประมำณที่เปน
  มำตรฐำนสำกลและเกื้อหนุนตอกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนครในระยะยำว 

 มิติที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เปำหมำยท่ี ๗.๕.๑ กรุงเทพมหำนครใหบริกำรประชำชนดวยควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและโปรงใส 
  โดยประยุกต์ใชเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย (SMART SERVICE) 
  เพือ่สนบัสนนุนโยบำยเศรษฐกจิดจิทัิล (Digital Economy) และมกีำรบรหิำรจดักำรเมือง 
  (กรุงเทพมหำนคร) ดวยเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร ท่ีมีคณุภำพและมีประสิทธภิำพ 
  (SMART CITY) 
 

 เพ่ือใหเปำหมำยกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ในปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผูบริหำรกรุงเทพมหำนครให

ควำมเห็นชอบไดรับกำรผลักดันไปสูกำรปฏิบัติภำยใตกำรมีสวนรวมของทุกหนวยงำน ทั้งในลักษณะของกำรผลักดัน

ภำยใตภำรกิจท่ีรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงำน และกำรผลักดันในลักษณะของกำรบูรณำกำรควำมรวมมือระหวำง

หนวยงำน ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผลเห็นควรใหมีกำรก�ำหนดกลไกกำรท�ำงำนเพื่อแปลงเปำหมำยพัฒนำไปสู

กำรปฏิบัติ โดยจะด�ำเนินกำรแตงตั้งคณะกรรมกำรและคณะท�ำงำนใหทุกหนวยงำนเขำรวมเปนคณะกรรมกำรและ

คณะท�ำงำนจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓ ในล�ำดับตอไป 



๖๐ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดานที่ ๑ มหานครปลอดภัย

มิติที่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ

เป้าหมายท่ี ๑.๑.๑ แหล่งน�้าสาธารณะทั้งแม่น�้าสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน�้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 คุณภาพน�้าผิวดินประเภทที่ ๔

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑  คุณภาพแหล่งน�้าธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

๑. คุณภำพน�้ำคลองและแมน�้ำเจำพระยำที่อยู ในเกณฑ์

 มำตรฐำนเพิ่มขึ้น

 ๑.๑ รอยละของจุดตรวจวัดของน�้ำคลองและแมน�้ำ

เจำพระยำมีคำเฉลี่ยของคำออกซิเจนละลำยน�้ำ 

(DO) ไมนอยกวำ ๒.๐ มิลลิกรัมตอลิตร

 ๑.๒ รอยละของจุดตรวจวัดของน�้ำคลองและแมน�้ำ

เจำพระยำมีคำเฉลี่ยของคำปริมำณควำมสกปรก

ในรปูสำรอนิทรย์ี (BOD) ไมเกนิกวำ ๔.๐ มลิลิกรมั

ตอลิตร

 ๑.๓ รอยละของจุดตรวจวัดของน�้ำคลองและแมน�้ำ

เจำพระยำมีคำเฉลี่ยของคำแอมโมเนียไนโตรเจน 

(NH
๓
N) ไมเกินกวำ ๐.๕ มิลลิกรัมตอลิตร

รอยละ ๔๐

รอยละ ๒.๕

รอยละ ๒.๕

สนน./สนข.

๒. จุดตรวจวัดของน�้ำคลองและแมน�้ำเจำพระยำมีเพิ่มขึ้น ๓๑๐ จุด สนน.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๒ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ�าบัดน�้าเสียรวม

๑. ระบบรวบรวมและระบบบ�ำบดัน�ำ้เสียรวมมขีีดควำมสำมำรถ

และประสิทธิภำพกำรใหบริกำรอยำงเพียงพอและทั่วถึง   

 ๑.๑ รอยละของปรมิำณน�ำ้เสยีชุมชนท่ีไดรบักำรบ�ำบดั  

 ๑.๒  รอยละของพื้นที่กรุงเทพมหำนครท่ีอยูในพ้ืนท่ี

บริกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย

รอยละ ๔๕

รอยละ ๑๓.๕

สนน.

๒. จ�ำนวนผลงำนกำรศึกษำวิจัยเพ่ือสงเสริมนวัตกรรม

กำรจัดกำรคุณภำพน�้ำ 

๑ เรื่อง สนน.



ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๖๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๓ บริหารจัดการระบบบ�าบัดน�้าเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน

๑. รอยละของปริมำณน�้ำที่ผำนกำรบ�ำบัดถูกน�ำกลับมำใช
ประโยชน์ 

รอยละ ๖.๔ สนน.
สสล./สปภ./สนข.

๒. ควำมส�ำเร็จในกำรจัดท�ำระบบฐำนขอมูลผูใชน�้ำของ
กรุงเทพมหำนครตำมประเภทแหลงก�ำเนิดน�้ำเสีย  

มีฐำนขอมูลผูใชน�้ำ 
๑ ฐำนขอมูล

สนน.
สนข.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๔  ป้องกันและลดน�้าเสียที่แหล่งก�าเนิด รวมถึงส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน

ในการบริหารจัดการระบบบ�าบัดน�้าเสีย

๑. ปริมำณน�้ำเสียเพิ่มขึ้นในอัตรำที่ลดลงเทียบกับปฐำน  ไมเกินรอยละ ๒.๗๒ สนน.
สนข.

๒. ระดับกำรมีสวนรวมของภำคเอกชนในกำรบริหำรจัดกำร 
 ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย 
 

ระดับ ๔ 
ควำมรวมมือ

(To Collaborate) 
ภำคเอกชนรวมลงทุนเปน

ผูใหบริกำร บริหำรระบบ
หรือกอสรำงงำนโยธำ

สนน.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๕  เสริมสรางความเขมแข็งทางกฎหมายใหเอื้อต่อการจัดการคุณภาพน�้าของเมือง

๑. ควำมส�ำเร็จในกำรจัดท�ำระบบฐำนขอมูลผูประกอบกำร 
 ที่เปนแหลงก�ำเนิดน�้ำเสียในกรุงเทพมหำนคร  

มฐีำนขอมลูผูประกอบกำร
ที่เปนแหลงก�ำเนิด

น�้ำเสีย ๑ ฐำนขอมูล

สนน.
สนข.

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งก�าเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ

    การจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก�าเนิดจนถึงการก�าจัดอย่างถูกตองตามหลักวิชาการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ การจัดการมูลฝอยที่ตนทางอย่างมีประสิทธิภาพ

๑. รอยละของมูลฝอยที่คัดแยกจำก แหลงก�ำเนิดและน�ำไป

ใชประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับป ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ 

ตันตอวัน)  

รอยละ ๒๐ สสล.

สนข.

๒. รอยละชุมชนสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร หนวยงำน
ภำครัฐและเอกชนที่ มีกำรจัดกำรมูลฝอยเพิ่ม ขึ้น
เมื่อเทียบกับ ป ๒๕๖๐ (๓๓๙ แหง) 

รอยละ ๑๐ สสล.
สนข.



๖๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

๓. รอยละของมูลฝอยอันตรำยท่ีคัดแยกจำกแหลงก�ำเนิด
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป ๒๕๖๐ (๘๕๕ ตันตอป)  

รอยละ ๑๕ สสล.
สนข.

๔. รอยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีคัดแยกจำกแหลง
ก�ำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ป ๒๕๖๐ (๑๓๘ ตันตอป)

รอยละ ๘ สสล.
สนข.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๒ การจัดการมูลฝอยที่กลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. รอยละของเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกคำงไดรับ
กำรแกไขภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด  

รอยละ ๑๐๐ สสล.
สนข.

๒. รอยละควำมพงึพอใจของประชำชนตอกำรจัดกำรมลูฝอย
กรุงเทพมหำนคร

รอยละ ๙๕ สสล.
สนข.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๓ การจัดการมูลฝอยที่ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ

๑. รอยละของปริมำณมูลฝอยท่ีน�ำเขำก�ำจัดที่ปลำยทำง
ลดลง เมื่อเทียบกับป ๒๕๖๐  (๑๐,๕๒๖.๙๒ ตันตอวัน)  

 รอยละ ๕ สสล.
สนข.

๒. รอยละของมูลฝอยของเสียอันตรำย มูลฝอยติดเชื้อไดรับ
กำรก�ำจัดอยำงถูกตองตำมหลักวิชำกำร  

รอยละ ๑๐๐  สสล.
สนข.

๓. รอยละของมูลฝอยที่กลับไปใชประโยชน์ที่ศูนย์ก�ำจัด
มลูฝอยเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัป ๒๕๖๐ (๑,๔๓๖ ตันตอวนั)   

รอยละ ๒๐ สสล.
สนข.

๔. รอยละของปรมิำณไขมันทีจ่ดัเกบ็ไดน�ำไปก�ำจดัและแปรรปู
อยำงถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับป ๒๕๖๐
(๔๑,๕๐๙ ลบ.ม.)  

๔๕,๐๐๐ ลบ.ม. สสล.
สนข.

เป้าหมายที่ ๑.๑.๓  กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๑ ลดจ�านวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐาน

๑. รอยละของจ�ำนวนยำนพำหนะที่ปลอยมลพิษทำงอำกำศ

เกินมำตรฐำนลดลงเมื่อเทียบกับปฐำน

ลดลง

รอยละ ๓

สสล.

สนข.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๒ ปรับปรุงระบบการจัดการขอมูลคุณภาพอากาศใหครอบคลุมพื้นที่

๑. รอยละของจ�ำนวนขอมูลคุณภำพอำกำศที่มีกำรตรวจวัด

ในพื้นที่ทั่วไปผำนเกณฑ์มำตรฐำน  

รอยละ ๙๘ สสล.



ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๖๓แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

๒. รอยละของจ�ำนวนขอมูลคำเฉลีย่ ๒๔ ชัว่โมง ของฝุนละออง

ขนำดไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM
๑๐

) ผำนเกณฑ์มำตรฐำน  

รอยละ ๙๙ สสล.

๑. รอยละของจ�ำนวนขอมลูคำเฉลีย่ ๒๔ ชัว่โมงของฝุนละออง

ขนำดไมเกนิ  ๒.๕ ไมครอน (PM
๒.๕

) ผำนเกณฑ์มำตรฐำน  

รอยละ ๙๘ สสล.

๒. รอยละของจ�ำนวนขอมลูคำเฉลีย่ ๘ ช่ัวโมงของกำซโอโซน 

(O
๓
) ผำนเกณฑ์มำตรฐำน  

รอยละ ๙๘ สสล.

๓. รอยละควำมส�ำเร็จของกำรเชื่อมโยงขอมูล/สำรสนเทศ

ผำนระบบบริหำรจัดกำรขอมูลคุณภำพอำกำศ  

รอยละ ๘๐

(ของระยะที่ ๓ 

ปรับปรุง/ พัฒนำระบบ

จนระบบเสร็จสมบูรณ์)

สสล.

เป้าประสงค์ที่  ๑.๑.๓.๓ ควบคุมฝุนจากกิจกรรมการก่อสราง

๑. รอยละของแหลงก�ำเนิดฝุนละอองไดรับกำรควบคุม  รอยละ ๑๐๐ สนย.

สสล.

สนข.

เป้าหมายที่ ๑.๑.๔  กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ ๑.๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

๑. รอยละของจ�ำนวนขอมูลระดับเสียงคำเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 

(Leq) ที่มีกำรตรวจวัดผำนเกณฑ์มำตรฐำน

รอยละ ๑๐๐ สสล.

๒. รอยละของจ�ำนวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับมลภำวะทำง

เสียงลดลง  

ลดลง

รอยละ ๑๐

สนอ./สสล./สนย./สจส. 

สนท./สนป.(สลป.)/

สนข.



๖๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๑.๒  ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ ๑.๒.๑.๑   เสริมสรางความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดลอมต่อการเกิด

อาชญากรรม

๑. จุดเส่ียงภัยไดรับกำรลดเง่ือน ไขควำมลอแหลมตอกำรกอ

อำชญำกรรม  

รอยละ ๑๐๐ สนท.

สจส./สนย./สสล./สนข.

๒. จ�ำนวนกลองโทรทัศน์วงจรปด (CCTV) ดำนควำมปลอดภัย

ที่ไดรับกำรติดตั้งตอป  

๓,๐๐๐ กลอง สจส./สนข.

๓. รอยละควำมส�ำเร็จของกำรแกไขกลองโทรทัศน์วงจรปด 

(CCTV) ดำนควำมปลอดภัยใหสำมำรถใชกำรไดภำยใน 

๒๔ ชั่วโมงเมื่อไดรับแจง หรือตรวจพบ 

รอยละ ๑๐๐ สจส.

๔. รอยละควำมส�ำเร็จของกำรติดตั้งไฟฟำแสงสวำงตำม

แผนที่ก�ำหนด/ป  

รอยละ ๙๐ สนย.

๕. จ�ำนวนครั้งของกำรออกตรวจพื้นที่เสี่ยงตออำชญำกรรม  ๑ คร้ัง/เดือน/จุด สนท.

สนข.

๖. ประชำชนมีควำมเช่ือมมั่นในควำมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  

รอยละ ๘๕ สนท.

สจส./สนย./สสล./สนข.

เป้าหมายที ่๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผูเสพ ผูติดทุกคนเขาสู่ระบบการบ�าบัดรักษาและฟนฟู

 สมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

๑. จ�ำนวนชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรปองกันแกไขปญหำ

ยำเสพติด  

๑,๒๐๐ ชุมชน สนอ./สนข.

๒. ระดับกำรมีสวนรวมของประชำชนในกำรเฝำระวังยำเสพติด รอยละ ๓๐ สนอ./สนข.

๓. ชุมชนรวมใจระวังภัยยำเสพติดไดรับกำรสนับสนุนและ

สำมำรถขับเคลื่อนงำน แกไขปญหำยำเสพติด  

รอยละ ๙๐ สนอ./สนข.



ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๖๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

๔. อำสำสมัครกรุงเทพมหำนครเฝำระวังภัยและยำเสพติด
ในชุมชนมีกำรด�ำเนินกิจกรรมเฝำระวังภัยและยำเสพติด
ตำมภำรกิจ  

รอยละ ๖๐ สนอ./สนข.

๕. รอยละของสถำนประกอบกำรที่รวมด�ำเนินกำร  รอยละ ๕๕ สนข./สนอ.

๖. จ�ำนวนของสถำนศึกษำในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
 ที่รวมด�ำเนินกำร  

๓๖ แหง สนอ.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๒  สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในการป้องกันการใชยาและสารเสพติด

๑. รอยละของโรงเรยีนระดับมธัยมศกึษำในสงักดักรงุเทพมหำนคร
ที่รวมด�ำเนินกำร  

รอยละ ๘๕ สนอ./สนศ./สนข.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๓  บ�าบัดรักษาฟนฟู ติดตามดูแลผูเสพผูติดยา/สารเสพติดใหสามารถกลับไปด�าเนินชีวิต
ไดตามปกติในสังคม

๑. รอยละกำรบ�ำบัดของผูท่ีเขำโปรแกรมกำรบ�ำบัดรักษำ
แบบครบก�ำหนด

รอยละ ๖๗ สนอ.

๒. รอยละของผูผำนกำรบ�ำบัดรักษำตำมโปรแกรมไดรับ
กำรติดตำมหลังกำรบ�ำบัดตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด  

รอยละ ๗๓ สนอ.

มิติที่ ๑.๓  ปลอดอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑  ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

๑. รอยละของจุดเสี่ยงภัยที่ไดรับกำรปรับปรุงตำมแผน  รอยละ ๙๐ สจส.
สนย.

๒. รอยละควำมส�ำเรจ็ของกำรวเิครำะห์ขอมูล เพือ่สนบัสนนุ
กำรลดอุบัติเหตุจรำจร

รอยละ ๑๐๐ สจส.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๒ ลดการกระท�าผิดกฎจราจร

๑. จ�ำนวนกำรกระท�ำผิดกฎจรำจรลดลง รอยละ ๔ สจส.

๒. จ�ำนวนผูเสยีชวีติจำกอบุตัเิหตทุำงถนนในเขตกรงุเทพมหำนคร
ตอประชำกรแสนคน

ไมเกิน ๑๐ รำย สจส.



๖๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๑.๔  ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟนคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที ่๑.๔.๑.๑  กรงุเทพมหานครมคีวามพรอมในการรับมอืกบัอุมกภยัทัง้จากน�า้ฝนน�า้หนนุและน�า้หลาก

เสริมสรางศักยภาพ และความสามารถบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย

โดยเฉพาะอุทกภัย

๑. ควำมสำมำรถในกำรรองรบัปรมิำณน�ำ้หลำกและน�ำ้หนนุ
ไดดีขึ้นที่ควำมสูง +๓.๐๐ ม.รทก.

รอยละ ๙๐ สนน.

๒. ควำมสำมำรถในกำรระบำยน�้ำทวมขังในถนนสำยหลัก
ที่มีปญหำน�้ำทวมขังเนื่องจำกฝนตก

๑๕๐ นำที สนน./สนข.

๓. จ�ำนวนคลองหลกัทีไ่ดรบักำรฟนฟ ูปรบัปรงุและคนืสภำพ
เพื่อเปนแกมลิงธรรมชำติและมีระบบระบำยน�้ำที่ดีขึ้น  

๓๒ คลอง สนน.

๔. จ�ำนวนคลองหลักที่ไดรับกำรปกแนวเขตที่ดินเขตคลอง
สำธำรณะแลวเสร็จ

๓๒ คลอง สนน.

๕. จ�ำนวนระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร ์ เพื่อสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำของกรุงเทพมหำนคร  

๑ ระบบ สนน.

เป้าประสงค์ ๑.๔.๑.๒  ฟนฟูสภาพปาชายเลนใหมีความสมบูรณ์มากขึ้น

๑. ควำมหนำปำชำยเลนตลอดแนว ระยะทำง ๔.๗ ก.ม.  ๕๐ ม. สสล./
สนข.บำง
ขุนเทียน

๒. รอยละของกำรกอสรำงแนวคันหิน (Groins) ปองกัน
กำรกัดเซำะชำยฝงกอสรำงเข่ือนคนัหิน (Groins) กอสรำง 
ศูนย์ส�ำรวจเฝำระวังกำรกัดเซำะชำยฝง 

 รอยละ ๑๐ สนน.

เป้าประสงค์ที ่๑.๔.๑.๓  เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย
โดยเฉพาะอัคคีภัย

๑. รอยละควำมกำวหนำของกำรกอสรำงศูนย์ฝกอบรม
ดับเพลิงและกูภัยกรุงเทพมหำนคร  

รอยละ ๒๐ สปภ.

๒. จ�ำนวนครัง้ของกำรด�ำเนนิกำรฝกซอมตำมแผนกำรปองกนั
และบรรเทำสำธำรณภัยรวมกับหนวยงำนที่เกี่ยวของ  

๕๐ ครั้ง สปภ.

๓. รอยละควำมส�ำเรจ็ของกำรประเมนิและจดัระดบัควำมเสีย่ง
จำกอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสถำนีดับเพลิง

รอยละ ๘๐ สปภ.



ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๖๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที ่๑.๔.๑.๓  เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย
โดยเฉพาะอัคคีภัย

๔. รอยละควำมส�ำเรจ็ของกำรพฒันำระบบฐำนขอมลูทัง้ดำน

บุคลำกร อุปกรณ์ เครื่องมือยำนพำหนะที่เกี่ยวของกับ

กำรปองกันและบรรเทำสำธำรณภัย  

รอยละ ๘๐ สปภ.

๕. รอยละควำมส�ำเรจ็ของกำรจัดต้ังคลงัขอมลูดำนสำธำรณภยั

ของกรุงเทพมหำนครใหสำมำรถเชื่อมโยงแลกเปล่ียน

ขอมูลระหวำงหนวยงำนได   

รอยละ ๒๕ สปภ.

๖. จ�ำนวนสถำนีดับเพลิงเพิ่มขึ้น  ๒ สถำนี สปภ.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

๑. รอยละควำมส�ำเร็จของกำรสรำงพลังเครือขำยดวย

กำรจัดหำอำสำสมัครชุมชน เพื่อรวมกันปองกันและ

ระงับอัคคีภัยในเบื้องตน  

รอยละ ๙๐ สปภ.

๒. จ�ำนวนชมุชนทีไ่ดรบักำรฝกอบรมควำมรูดำนสำธำรณภยั

ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบของสถำนีดับเพลิง  

๓๕ ชุมชน สปภ.

๓. จ�ำนวนคร้ังของกำรรวมตรวจสอบอำคำร สถำนประกอบกำร

ตำง ๆ เพือ่สรำงควำมปลอดภยัจำกอคัคภียัตำมทีร่องขอ  

๑ ครั้ง/๑ เขต สปภ.

๔. รอยละควำมส�ำเร็จของกำรสรำงควำมตระหนักรูในกำร

ปองกันและบรรเทำสำธำรณภัยแกเด็กนักเรียนและ

ประชำชนตำมที่รองขอ  

รอยละ ๑๐๐ สปภ.

๕. รอยละควำมส�ำเร็จของกำรฝกอบรมและฝกซอมอพยพ

หนีไฟใหแกหนวยงำนตำง ๆ ท้ังภำครัฐและภำคเอกชน

และประชำชนในชุมชน  

รอยละ ๘๐ สปภ.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๕ ผูประสบสาธารณภัยไดรับการสงเคราะห์และแกไขปญหาเฉพาะหนา 

๑. รอยละควำมส�ำเร็จของกำรใหควำมชวยเหลือสงเครำะห์

ผูประสบสำธำรณภัย  

รอยละ ๑๐๐ สปภ.



๖๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๑.๕ ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสราง

เป้าหมายที ่๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใชงานอาคารสาธารณะปลอดจากอุบัติภัยจาก

 สิง่ปลกูสราง และโครงสรางพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัย

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที ่ ๑.๕.๑.๑ ลดจ�านวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสรางประเภทอาคาร

๑. รอยละควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำแผนท่ีแสดงต�ำแหนง

อำคำรเพื่อน�ำมำใชในกำรวำงแผนลดควำมเส่ียงเพ่ือ

ควำมปลอดภัยในกำรใชอำคำร  

รอยละ ๖๐ สนย.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจ�านวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสรางประเภทโครงสรางพื้นฐาน

๑. ควำมส�ำเรจ็ของกำรจดัท�ำแผนท่ีทีจ่ดัท�ำเสรจ็และน�ำมำใช

ในกำรวำงแผนลดควำมเสี่ยงเพื่อเพิ่มควำมปลอดภัย

ในกำรใชโครงสรำงพื้นฐำนและกำรสรำงใหม (กลุมเขต)  

๒ กลุมเขต

(ป ๖๓ ครบ 

๖ กลุมเขต)

สนย.

๒. รอยละควำมส�ำเร็จของกำรปรับปรุงถนน/ทำงเทำ/

คันหิน/สะพำน/อุโมงค์ขำมทอระบำยน�้ำ  

รอยละ ๘๐ สนย.

มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายท่ี ๑.๖.๑ คนกรงุเทพฯ มสุีขภาวะทางกายและจติมพีฤตกิรรมสุขภาพทีด่ ีไม่มภีาวะเจบ็ปวยจากโรคตดิต่อ

 เรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที ่๑.๖.๑.๑ ส่งเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

๑. เด็กและเยำวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครและ

นอกสังกัดไดรับกำรเฝำระวังภำวะโภชนำกำร  

รอยละ ๑๐๐ สนอ./สนข.

๒. รอยละของผูเขำรวมโครงกำรอวนลงพุงมีรอบเอวหรือ

คำ BMI ลดลงจำกเดิม 

รอยละ ๙๕ สนพ./สนอ.

๓. ผู สูงอำยุไดรับกำรดูแลสุขภำพชองปำกและฝกทักษะ

กำรท�ำควำมสะอำดชองปำก  

๓๐,๐๐๐ รำย สนอ.

๔. รอยละอำสำสมัครสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนครท่ีไดรับ

กำรพัฒนำในกำรปฏิบัติงำน  

รอยละ ๘๕ สนอ.



ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๖๙แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

๕. จ�ำนวนภำคีเครือขำยที่เขำมำมีสวนรวมในกำรด�ำเนิน

กิจกรรมสุขภำพ  

๑๔ เครือขำย สนอ.

๖. เครอืขำยควำมรวมมือในกำรเฝำระวังควำมปลอดภยัดำนยำ
และผลิตภัณฑ์สุขภำพ ส�ำนักอนำมัย มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น  

ไมนอยกวำ 
รอยละ ๑๐

จำกปที่ผำนมำ

สนอ.

๗. อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ ๑๕ - ๑๙ ป  ไมเกิน ๓๖ 

ตอประชำกรหญิงอำยุ 

๑๕-๑๙ ป ๑,๐๐๐ คน

สนพ./สนอ./สนข.

๘. อัตรำกำรตั้งครรภ์ของหญิงอำยุ ๑๕ - ๑๙ ป  ลดลงไมนอยกวำ
รอยละ ๑๕

สนอ./สนพ.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๒ ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศราเขาสู่ระบบบริการ

๑. กลุมเสี่ยงภำวะซึมเศรำไดรับกำรดูแล  รอยละ ๗๐ สนอ./สนพ.

เป้าประสงค์ที ่๑.๖.๑.๓  คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูง

๑. ประชำชนอำยุ ๑๕ ปขึ้นไป ไดรับกำรคัดกรองโรคเบำหวำน

และโรคควำมดันโลหิตสูง

๒๕๕,๐๐๐ รำย สนอ./สนพ.

๒. รอยละของผูปวยโรคเบำหวำนท่ีไดรบักำรดแูลตำมเกณฑ์  รอยละ ๘๐ สนอ./สนพ.

๓. รอยละของผูปวยโรคควำมดันโลหิตสูงท่ีไดรับกำรดูแล

ตำมเกณฑ์  

รอยละ ๘๐ สนอ./สนพ.

๔. อตัรำกำรตำยของผูปวยโรคเบำหวำนทีไ่มมภีำวะแทรกซอน 

Ischemic Heart, CKD, Stroke)

รอยละ ๑ สนพ.

๕. อัตรำกำรตำยของผูปวยโรคควำมดันโลหิตสูงดวย

Intracerebral Hemorrhage หรือ Hemorrhagic 

Stroke   

รอยละ ๑ สนพ.

๖. รอยละของผูปวยโรคเบำหวำนที่ควบคุมได  รอยละ ๓๕ สนอ.

๗. รอยละของผูปวยโรคควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมได  รอยละ ๓๕ สนอ.



๗๐ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒  โรคติดต่อที่ส�าคัญในเมืองที่ไดรับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ใหระบาดไปในวงกวาง

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๔ สตรีในช่วงอายุ ๓๐ - ๗๐ ปี ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

๑. สตรีในชวงอำยุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับกำรตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตำนม 

๔๐,๐๐๐ รำย สนอ./สนพ

๒. สตรีในชวงอำยุ ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับกำรตรวจคัดกรอง
มะเร็งปำกมดลูก

๔๐,๐๐๐ รำย สนอ./สนพ

เป้าประสงค์ท่ี ๑.๖.๑.๕  ส่งเสรมิสขุาภบิาลสิง่แวดลอม อาคารสถานทีแ่ละอาชีวอนามัยของผูประกอบการอาชพี

เพื่อใหมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย

๑. รอยละสถำนประกอบกำรท่ีไดรับกำรสนับสนุนในกำรเสริม
ควำมรู ควำมเขำใจ เพื่อกำรปฏิบัติงำนดำนอำชีวอนำมัย
อยำงถูกตองเหมำะสม

รอยละ ๑๐๐ สนอ./สนข.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๑  ป้องกันการติดเชือ้เอชไอวรีายใหม่ในกลุม่เป้าหมายทีม่พีฤติกรรมเสีย่งสงูรวมทัง้กลุม่เยาวชน

๑. ควำมชุกของกำรติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ลดลงในกลุม
หญิงตั้งครรภ์

<รอยละ ๑ สนอ.

๒. อัตรำกำรถำยทอดเชื้อเอชไอวีจำกแมสูลูก <รอยละ ๑ สนอ.

๓. ผูตดิเชือ้เอชไอวทีีม่ำรบับรกิำร ณ ศูนย์บรกิำรสำธำรณสุข 
ไดรับกำรรักษำดวยยำตำนไวรัส 

รอยละ ๙๐ สนอ.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๒ คนหาและรักษาผูปวยวัณโรคใหหายขาด

๑. รอยละผลส�ำเร็จของกำรรักษำผูปวยวัณโรค >รอยละ ๙๐ สนอ./สนพ.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๓ พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ส�าคัญ

๑. อัตรำกำรปวยโรคไขเลือดออก ไมเกินเปอร์เซ็นไทล์
ที่ ๘๐ ของขอมูล 

๕ ปยอนหลัง

สนอ. สนพ.
สนข.

๒. ดชันลีกูน�ำ้ยงุลำยของกลุมเปำหมำยอยูในเกณฑ์ท่ีก�ำหนด >รอยละ ๗๕ สนอ.

๓. อัตรำปวยโรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจ (ไขหวัดใหญ)  ไมเกิน ๘๐
 เปอร์เซ็นไทล์

ของขอมูล ๕ ปยอนหลัง

สนพ.
สนอ.



ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๗๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๔ เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์

๑. จ�ำนวนผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบำ ๐ รำย สนอ.

เป้าหมายท่ี ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน

 มีคุณภาพและมาตรฐาน

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

 เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสู่ความเปนเลิศ

๑. รอยละของควำมส�ำเร็จในกำรผำนกำรตรวจประเมิน
มำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำล (Re - Accreditation)  

รอยละ ๑๐๐ สนพ.

๒. ควำมพงึพอใจของผูปวยตอกำรใหบรกิำรของโรงพยำบำล
ในสังกัดกรุงเทพมหำนคร  

รอยละ ๘๕ สนพ.

๓. ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขท่ีผำนเกณฑ์กำรประเมินรับรอง
คุณภำพกับ สรพ.

๕ ศูนย์ สนอ.

๔. รอยละผลงำนวิจัย  / Innovation  / R๒R ที่น�ำไปใช
ในกำรปฏิบัติงำน  

รอยละ ๓๕ สนพ./สนอ.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๒  ส่งเสริมการเขาถงึระบบบรกิารและมาตรฐานบรกิารสาธารณสขุในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

๑. ระดับควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำศักยภำพโรงพยำบำล

ระดับทุติยภูมิระดับสูง และระดับตติยภูมิระดับสูง  

รอยละ ๖๐ สนพ.

๒. ควำมส�ำเร็จในกำรสงตอระหวำงโรงพยำบำลในสังกัด

ส�ำนักกำรแพทย์  

รอยละ ๙๕ สนพ.

๓. ควำมส�ำเรจ็ในกำรสงตอระหวำงโรงพยำบำลกับศนูย์บรกิำร

สำธำรณสุข 

รอยละ ๙๕ สนพ./สนอ.

๔. รอยละของผู ปวยและผู สูงอำยุที่ไดรับกำรสงตอจำก

BMA Home Ward Referral Center ไดรับกำรพยำบำล

ตอเนื่องที่บำนตำมเกณฑ์  

 รอยละ ๑๐๐ สนอ.

๕. รอยละของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขและโรงพยำบำลใน
เครือขำย สำมำรถเขำถึงบริกำรและประสำนงำนผำน
ศูนย์สงตอเพื่อกำรพยำบำลตอเนื่องที่บำน 

รอยละ ๘๕ สนอ.



๗๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เป้าหมายที่ ๑.๖.๔  ประชาชนไดรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยขั้นวิกฤติ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๔.๑  เพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงเพื่อช่วยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน

๑. รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินท่ีขอรับบริกำรทำงกำร

แพทย์ฉกุเฉนิขัน้สงู (Advance) สำมำรถรบับริกำรภำยใน 

๑๐ นำที  

รอยละ ๕๐ สนพ.

๒. รอยละของผูปวยวกิฤติฉกุเฉนิทีข่อรบับรกิำรทำงกำรแพทย์

ฉกุเฉนิขัน้พืน้ฐำน (Basic) สำมำรถรบับรกิำรภำยใน ๑๕ นำที    

รอยละ ๗๕ สนพ.

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕  ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปอน

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ประชาชนในกรุงเทพมหานครมคีวามเช่ือม่ันในความปลอดภัยของอาหารทีรั่บประทาน

๑. รอยละควำมส�ำเรจ็ในกำรสงเสรมิใหสถำนประกอบอำหำร
มีกำรพัฒนำผำนเกณฑ์มำตรฐำนอำหำรปลอดภัยของ
กรุงเทพมหำนครระดับดี  

รอยละ ๑๐๐ สนอ./สนข.

๒. รอยละของตัวอยำงอำหำรที่ไดรับกำรสุมตรวจไมพบ
กำรปนเปอนเชื้อโรค   

รอยละ ๙๕ สนอ./สนข.

๓. รอยละของตัวอยำงอำหำรที่ไดรับกำรสุมตรวจไมพบ
กำรปนเปอนสำรเคมีอันตรำย  

รอยละ ๑๐๐ สนอ./สนข.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดบริโภคเนื้อสัตว์ปลอดภัย

๑. รอยละของสัตว์ท่ีผำนกำรตรวจสุขภำพกอนเขำฆำและ
ผำนกำรตรวจเนื้อหลังฆำเพื่ออนุญำตใหน�ำเนื้อนั้นไป
จ�ำหนำยตำมกฎหมำย  

รอยละ ๙๕ สนอ.

๒. รอยละของตัวอยำงสัตว์ปกที่ไดรับกำรสุมตรวจไมพบ
เชื้อโรคไขหวัดนก  

รอยละ ๙๗ สนอ.

๓. รอยละของตัวอยำงเนือ้สตัว์ทีไ่ดรบักำรสุมตรวจไมเช้ือโรค
อำหำรเปนพิษ (S.aureas และหรือ Salmonella spp.)  

รอยละ ๘๐ สนอ.

๔. รอยละของตัวอยำงเนื้อสัตว์ท่ีไดรับกำรสุมตรวจไมพบ

ยำตำนจุลชีพตกคำง 

รอยละ ๙๕ สนอ.



ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๗๓แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖  คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนใหคนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือรน

๑. รอยละของชำว กทม. มดีชันมีวลกำย (BMI) อยูในเกณฑ์

มำตรฐำน  

รอยละ ๕๕ สวท.

๒. รอยละของชำว กทม. ออกก�ำลงักำยตำมเกณฑ์เมอืงไทย

แข็งแรง  

รอยละ ๗๖ สวท.

๓. จ�ำนวนของประชำชนท่ีเขำรวมกิจกรรมนันทนำกำรของ 

กทม. เพิ่มขึ้นตอป 

๗๒๐,๐๐๐ รำย สวท.

๔. จ�ำนวนครั้งในกำรประชำสัมพันธ์กำรใหบริกำรกีฬำและ

นันทนำกำรของกรุงเทพมหำนครตอป  

๒๕ ครั้ง สวท.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

๑. รอยละของควำมส�ำเร็จเฉลี่ยในกำรกอสรำง/ปรับปรุง

สถำนบริกำรกีฬำและนันทนำกำร  

รอยละ ๑๐๐ สวท.

๒. รอยละของผูใชบริกำรในสถำนท่ีบริกำรดำนกีฬำของ

กรงุเทพมหำนครมสีมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน  

รอยละ ๙๐ สวท.

๓. รอยละของสถำนบรกิำรดำนกีฬำและนนัทนำกำรของ กทม. 

อยูในเกณฑ์มำตรฐำน  

รอยละ ๑๐๐ สวท.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓  พฒันาบรกิารและจดักจิกรรมใหมคีวามหลากหลายและตรงกบัความตองการของประชาชน

จ�ำนวนกำรจดักจิกรรมกฬีำและนนัทนำกำรทีม่คีวำมหลำกหลำย

และสอดคลองกบัควำมตองกำรเพิม่ข้ึนตอป

๑ กิจกรรม สวท.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๔  ส่งเสรมิการเล่นกฬีาขัน้พ้ืนฐาน กฬีาเพ่ือมวลชน กฬีาเพ่ือความเปนเลิศและกฬีาเพ่ืออาชพี

๑. จ�ำนวนครั้งในกำรจัดกำรแขงขันกีฬำหรือสงนักกีฬำ

ตัวแทนกรุงเทพมหำนครเขำรวมกำรแขงขันกีฬำเพื่อ

ควำมเปนเลิศและ/หรืออำชีพตอป  

๑๗ ครั้ง สวท.

๒. จ�ำนวนทุนกำรศึกษำที่ กทม. มีใหกับผูที่มีควำมสำมำรถ

โดดเดนดำนกีฬำและนันทนำกำร  

๑,๓๕๐ ทุน สวท.



๗๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดานที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

มิติที่ ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงาม  

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑  กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองใหแลดูสะอาด   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ท่ี ๒.๑.๑.๑  ตลาดหรอืแผงคาขายทีก่ดีขวางทางเทา กดีขวางการจราจรและบดบงัทศันยีภาพไดรบั

การจัดระเบียบไดครบทุกกลุ่มเขต

๑. รอยละควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินกำรบังคับกำรตำม
มำตรกำรและกวดขันกำรจัดระเบียบหำบเร-แผงลอย  

รอยละ ๑๐๐ สนท./สนข.

๒. รอยละเรื่องรองเรียนผูกระท�ำผิดในกำรจอดรถยนต์ 
 รถจักรยำนยนต์ หรือขับข่ีรถจักรยำนยนต์บนทำงเทำลดลง   

ลดลงรอยละ ๕
จำกปที่ผำนมำ
พ.ศ. ๒๕๖๓

สนท./สนข.

๓. รอยละควำมส�ำเร็จในกำรจัดระเบียบปำยโฆษณำ
ตำมแผนกำรจัดระเบียบปำยฯ จ�ำแนกรำยเขต  

รอยละ ๑๐๐ สนท./สนข.

๔. รอยละของประชำชนมีควำมพึงพอใจในระดับมำกตอ
กำรออกตรวจจุดกวดขนัทัง้ จบั-ปรบั ของส�ำนกังำนเขต  

รอยละ ๙๐ สนท./สนข.

เป้าประสงค์ ๒.๑.๑.๒  น�าระบบท่อรอยสายระบบสาธารณูปโภคลงใตดิน

๑. ระยะทำงท่ีไดด�ำเนนิกำรน�ำสำยตำง ๆ ลงใตดิน ชวงสอง 
(๔๑ กม.)

๕ กิโลเมตร สนย.

มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายท่ี ๒.๒.๑ กรุงงเทพมหานครเปนมหานครร่มรื่นดวยพรรณไม มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ 

 ตามมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑  พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวส�าหรับพักผ่อนหย่อนใจและสรางความร่มรื่นเพิ่มข้ึนกระจาย

ทั่วในพื้นที่

๑. สัดสวนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนตอประชำกร  ๗ ตร.ม./คน สสล./สนข.

๒. สัดสวนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบ  
 ธรรมชำติ 

อยำงนอย 
๒.๑๙ ตร.ม./คน

สสล./สนข.

๓. สัดสวนพื้นที่สวนสำธำรณะไดรับกำรพัฒนำเพิ่ม  ไมนอยกวำ ๑.๐๕
 (๔๘ แหง)

สสล./สนข.



ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๗๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เป้าประสงค์ที ่๒.๒.๑.๒  ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ นฟู รักษาและป้องกัน ลดการสูญเสียพื้นที่สีเขียวและพื้นที่

ทางธรรมชาติรักษาใหคงอยู่อย่างยั่งยืนและเกิดเปนระบบนิเวศที่สมบูรณ์

๑.  รอยละพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสภำพแวดลอมท่ีดีตอพ้ืนท่ี 
กทม. 

๑๒.๒๕ ตร.ม. สสล./สนข.

๒. พื้นที่สีเขียวและ/หรือพื้นท่ีทำงธรรมชำติท่ีไดรับ
กำรสงเสริม อนุรักษ์ ฟนฟู รักษำ และปองกัน
กำรท�ำลำยจนกลำยเปนพื้นท่ีมีควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ

>๑ แหง สสล./สนข.

มิติที่ ๒.๓  ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเขาถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ตองพึงพารถส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ ๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนใหครอบคลุมพื้นที่

๑. รอยละที่เพิ่มข้ึนของประชำชนท่ีใชบริกำรระบบ
ขนสงมวลชนกรุงเทพมหำนคร (รถไฟฟำ BTS)

รอยละ ๑๐
(เทียบกับป ๒๕๖๓)

สจส.

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๒ เพิ่มเสนทางจักรยานใหมีความสะดวกและทั่วถึง

๑. รอยละของเสนทำงที่ด�ำเนินกำรตำมผลกำรศึกษำ
ควำมตองกำรในกำรใหบริกำร ระบบขนสงมวลชน
ขนำดรอง (Feeder)  

รอยละ ๑๐๐
(เทียบกับผลกำรศึกษำแตละป)

สจส.

๒. จ�ำนวนเสนทำงจกัรยำนทีเ่พิม่ขึน้หรอืไดรับกำรปรบัปรงุ ๑ เสนทำง สจส.

๓. รอยละควำมส�ำเรจ็ในกำรจดัสิง่อ�ำนวย ควำมสะดวก
เพื่อสนับสนุนกำรใชจักรยำน

รอยละ ๑๐๐ สจส.

๔. รอยละของผูใชจักรยำนในกำรสัญจรเพิ่มขึ้น รอยละ ๒ (เทียบกับป ๒๕๖๓) สจส.

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๓ ส่งเสริมการเดินทางทางน�้า

๑. กำรส�ำรวจเสนทำงสัญจรทำงน�้ำ ๑ เสนทำง สจส.

๒. จ�ำนวนทำเรือโดยสำรที่เพิ่มขึ้นหรือไดรับกำรปรับปรุง เฉลี่ยปละ ๓ ทำ สจส.

๓. รอยละควำมส�ำเร็จของกำรจดัสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก
เพื่อสนับสนุนกำรสัญจรทำงน�้ำ

รอยละ ๑๐๐ สจส.

๔. รอยละของผูสัญจรทำงน�้ำเพิ่มขึ้น รอยละ ๒ (เทียบกับป ๒๕๖๓) สจส.

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๔ ผลักดันใหเกิดการปฏิรูปประสิทธิภาพ และคุณภาพการด�าเนินงานของระบบขนส่งมวลชน

ควำมพึงพอใจของผูใชบริกำรผูใชบริกำรรถไฟฟำ
ผูสัญจรทำงน�้ำ

รอยละ ๗๐ สจส.



๗๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒  การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

๑. จ�ำนวนถนนทีม่กีำรเชือ่มโยงโครงขำยแกไขปญหำคอขวด 
จุดตัดทำงแยกอุโมงค์ลอดใตแยก ทำงยกระดับ  

๓ เสนทำง สนย. 

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๒  เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจร

๑. พืน้ที ่(ทำงแยก) ทีน่�ำเทคโนโลยมีำใชในกำรจดัระบบ
จรำจร

รอยละ ๒ ของทำงแยกที่
ควบคุมสัญญำณไฟจรำจร

สจส.

๒. รอยละควำมส�ำเร็จในกำรติดตั้ง/บ�ำรุงรักษำ
กลองโทรทัศน์วงจรปด (CCTV) ดำนกำรจรำจร

รอยละ ๑๐๐ สจส.

๓. รอยละควำมส�ำเร็จของกำรแกไขกลองโทรทัศน์
วงจรปด (CCTV) ดำนกำรจรำจรใหสำมำรถใชกำรได 
ภำยใน ๒๔ ชม. เมื่อไดรับกำรแจงหรือตรวจพบ

รอยละ ๑๐๐ สจส.

มิติที่ ๒.๔ การใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

เป้าหมายที่ ๒.๔.๑  กรุงเทพมหานครเปนเมืองที่ประหยัดพลังงานใชพลังงานสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

 เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๑  ลดการใชพลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

๑. อตัรำกำรเพิม่ปรมิำณกำรใชพลังงำนของหนวยงำนลดลง
    - พลังงำนไฟฟำ 
    - พลังงำนเชื้อเพลิง

ไมเกินรอยละ ๑.๒๒
ไมเกินรอยละ ๑.๑๘

สสล./
ทุกหนวยงำน

๒. รอยละควำมส�ำเรจ็ของผลกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนแมบท
กรุงเทพมหำนครวำดวยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภมูอิำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๖ ดำนกำรใชพลังงำน
อยำงมีประสิทธิภำพและกำรใชพลังงำนทำงเลือก

รอยละ ๔๕ สสล.

เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน

๑. รอยละของปรมิำณพลงังำนไฟฟำทีล่ดไดเพิม่ขึน้จำก
โครงกำรปดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกรอน

รอยละ ๔.๗๒ สสล.

เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๓ เพิ่มสัดส่วนการใชพลังงานทดแทน   

๑. สัดสวนกำรใชพลังงำนทดแทนเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น สสล.



ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๗๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดานที่ ๓ มหานครส�าหรับทุกคน

มิติที่  ๓.๑ การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ 

  ผูพิการและผูดอยโอกาส

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑  ผูสูงอายุและคนพิการสามารถใชชีวิตไดสะดวก

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑  ผูสูงอายุและคนพิการสามารถใชชีวิตไดสะดวก

๑. รอยละของอำคำรสถำนท่ีของหนวยงำนกรุงเทพ-
มหำนครที่ได รับกำรจัดสำธำรณูปโภคส�ำหรับ
ผูสูงอำยุและคนพิกำรอยำงทั่วถึง

รอยละ ๑๐๐
(๕๐ เขต ออกแบบ/ปรับปรุง)

สนย.

๒. รอยละควำมกำวหนำของกำรสรำงลิฟต์ส�ำหรับ
ผูสูงอำยุและคนพิกำรครบทั้งสองฝง  

รอยละ ๑๐๐ สจส.

๓. รอยละของสญัญำณไฟจรำจรทีม่ทีำงขำมมีกำรติดต้ัง
ดวงโคมพรอมอปุกรณ์เสยีงประกอบทำงขำมส�ำหรบั
คนพิกำร  

รอยละ ๑๐๐ สจส.

๔. ควำมพึงพอใจของผูสูงอำยุและคนพิกำรที่ใชบริกำร
รถรบั-สง  

รอยละ ๘๐ สจส.

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒  ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสสามารถด�ารงชีวิตไดอย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสสามารถด�ารงชีวิตไดอย่างมีศักดิ์ศรี

๑. รอยละของผูสูงอำยุที่มีชื่อในทะเบียนรำษฎร์ไดรับ
กำรจัดสรรเบี้ยยังชีพ  

รอยละ ๗๕
(ผูสูงอำยุตำมทะเบียนรำษฎร์

ที่ไดรับเบี้ยยังชีพ) 

 สพส.

๒. รอยละของกำรจัดสวัสดิกำรดำนท่ีอยูอำศัยใหแก
ผูสูงอำยุและผูดอยโอกำสที่ตองกำรควำมชวยเหลือ  

รอยละ ๑๐๐ สพส.

๓. รอยละของผูสูงอำยท่ีุผำนกำรฝกอบรมมงีำนท�ำเพิม่ข้ึน  รอยละ ๓๐ สพส.

๔. รอยละของผูสงูอำย ุคนพกิำร และผูดอยโอกำสทีข่อรบั
กำรชวยเหลือไดรับอุปกรณ์ชวยในกำรด�ำรงชีวิต
ประจ�ำวันตำมที่จ�ำเปน 

รอยละ ๘๕ สนอ.

๕. จ�ำนวนภูมิปญญำจำกผูสูงอำยุเพิ่มขึ้น  ๑ ภูมิปญญำ/สนข. สพส./สนข.



๗๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

๖. รอยละของศูนย์พัฒนำเด็กกอนวัยเรียนผำนเกณฑ์
มำตรฐำนของกรุงเทพมหำนครระดับดีขึ้นไป  

รอยละ ๙๐
(วัดกำรผำนเกณฑ์ระดับดีข้ึนไป)

สพส./สนข.

๗. รอยละของเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กกอนวัยเรียน
กรุงเทพมหำนครมีพัฒนำกำรสมวัย 

รอยละ ๘๕ สพส./สนข.

เป้าหมายที่ ๓.๑.๓  ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๑ พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ

๑. จ�ำนวนคลินิกผูสูงอำยุที่ผำนเกณฑ์มำตรฐำน

 “คลินิกผูสูงอำยุคุณภำพ”

ครบทุกโรงพยำบำล สนพ.

๒.  รอยละของควำมพงึพอใจของผูสงูอำยทีุม่ำรบับรกิำร

ในคลินิกผูสูงอำยุ  

รอยละ ๙๐ สนพ.

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๒ ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอย่างครบวงจร

๑. รอยละของผูสงูอำยทุีเ่ปนสมำชิกชมรมผูสงูอำยขุอง

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ส�ำนักอนำมัย และสมำชิก

ชมรมผูสูงอำยุโรงพยำบำลสังกัดส�ำนักกำรแพทย์

ไดรบักำรคดักรองสขุภำพหรอืตรวจสขุภำพประจ�ำป  

รอยละ ๑๐๐ สนพ./สนอ.

๒. รอยละของผูดูแลผูสูงอำยุที่อยูในภำวะพึ่งพิงไดรับ

ควำมรูและฝกทกัษะในกำรดแูลผูสงูอำยุตำมทีต่องกำร  

รอยละ ๑๐๐ สนอ.

มิติที่ ๓.๒  เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ : การสรางโอกาสทางอาชีพและรายไดที่มั่นคง

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑  แรงงานนอกระบบเขาถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินทุน

๑.  ระดับควำมส�ำเร็จในกำรจัดท�ำฐำนขอมูลแรงงำน
นอกระบบ  

 ระดับ ๕  สพส./สนข.

๒. รอยละของแรงงำนนอกระบบที่กรุงเทพมหำนคร
 รับผิดชอบรับทรำบสวัสดิกำรและแหลงเงินทุน  

รอยละ ๑๐๐
กลุมผูขับรถจักรยำนยนต์

สำธำรณะและกลุมผูคำหำบเร  
แผงลอย รวมท้ัง ผูคำท่ีเดือดรอน
จำกกำรไมมีสถำนที่คำขำย

เน่ืองจำกกำรจัดระเบียบทำงเทำ

 สพส./สนข.



ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๗๙แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

๓. มแีหลงเงนิทนุเพือ่ชวยเหลอืแรงงำนนอกระบบและ

ผูดอยโอกำสทำงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 

๑ แหง

(ปจจุบันมี  ๒๑ แหง 

กระจำยอยูใน ๒๐ เขต)

สนค./สนง.

สถำนธนำนุบำล กทม.

๔. รอยละของแรงงำนนอกระบบ/ ผูมีรำยไดนอยท่ีไดรับ

ควำมรูเรือ่งกำรบรหิำรกำรเงนิ มีกำรวำงแผนทำงกำรเงนิ

เพิ่มขึ้น  

รอยละ ๕ สพส./สนข.

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒  แรงงานนอกระบบ ผูมีรายไดนอย และประชาชนทั่วไปมีอาชีพและรายไดที่มั่นคง

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑  แรงงานนอกระบบ ผูมีรายไดนอย และประชาชนทั่วไป ไดรับการพัฒนาทักษะฝีมือ

เพื่อการประกอบอาชีพและยกระดับรายได

๑. รอยละของหลักสูตรวิชำชีพ ที่เปดสอนตรงตำม

ควำมตองกำรของตลำดงำน 

รอยละ ๑๐๐ สพส./สนข.

๒. รอยละของผูผำนกำรอบรมวิชำชีพสำมำรถน�ำควำมรู

ไปใชในกำรประกอบอำชีพหรอืสรำงรำยไดเสรมิ  

รอยละ ๗๕ สพส./สนข.

๓. รอยละของผูผำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝมอืแรงงำน  รอยละ ๙๐ สพส./สนข.

มิติที่ ๓.๓ การศึกษาส�าหรับทุกคน

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะตองไดรับการศึกษาตามความตองการ  

๑. รอยละของกำรเขำเรียนสุทธิในระดับกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำนของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร

รอยละ ๑๐๐ สนศ./สนข.

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๒  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถใหบริการการศึกษาส�าหรับผูเรียน

ในกลุ่มที่มีความตองการพิเศษ  

๑. จ�ำนวนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนครที่เปด

กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ (เรียนรวม) ส�ำหรับเด็กท่ีมี

ควำมตองกำรพิเศษ 

๑๓๗ โรงเรียน สนศ./สนข.



๘๐ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ท่ี ๓.๓.๒.๑  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจาก

การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น   

๑. รอยละของโรงเรยีนท่ีมคีะแนนเฉลีย่จำกกำรทดสอบ
ทำงกำรศกึษำระดบัชำติขัน้พืน้ฐำน (O-NET) สูงกวำ
ระดับประเทศทุกรำยวิชำที่สอบ  

รอยละ ๒๐ สนศ./สนข.

๒. ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนในวชิำหลกัจำกกำรทดสอบ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน มีคะแนนเฉลี่ยตำมเกณฑ์ที่
ก�ำหนด  

ไมต�่ำกวำเกณฑ์
ที่ก�ำหนด

สนศ.

๓. ร อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำ
ทุกระดับชั้นผำนเกณฑ์คะแนน รอยละ ๖๐  

รอยละ ๙๐ สนศ./สนข.

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความเปนมืออาชีพ  

๑. รอยละของขำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ
ของกรุงเทพมหำนครผำนมำตรฐำนวิชำชีพ   

รอยละ ๑๐๐ สนศ./สนข.

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๓ นักเรียนมีทักษะความรูและความสามารถเพิ่มขึ้น  

๑. รอยละของผูเรียนมีพัฒนำกำรสมวัย  รอยละ ๘๕ สนศ./สนข.

๒. รอยละของนกัเรียนมีคะแนน IQ และ EQ ไมต�ำ่กวำ
เกณฑ์มำตรฐำน  

รอยละ ๘๐ สนศ./สนข.

๓. รอยละของโรงเรยีนท่ีจดักำรเรยีนกำรสอนหลกัสตูร
สองภำษำมีผลสัมฤทธิ์ตั้งแตระดับ ๒ ขึ้นไป  

รอยละ ๘๕ สนศ./สนข.

๔. รอยละของนกัเรยีนมกิีจกรรมกำรปฏบิตัตินทีส่ะทอน
กำรมีคุณธรรมจริยธรรม

รอยละ ๑๐๐ สนศ./สนข.

เป้าหมายท่ี ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอด

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ท่ี ๓.๓.๓.๑  ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู ตามอัธยาศัยสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑. จ�ำนวนเขตที่มีกำรส�ำรวจควำมตองกำร กำรเรียนรู
ตำมอัธยำศัยท่ีสอดคลองกับควำมตองกำรของ
ประชำชนแตละชวงวัยและกลุมเปำหมำยในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหำนคร และมีแผนงำนกำรเรียนรูตำม
อัธยำศัยตำมควำมตองกำรของประชำชน  

๕๐ เขต สวท.



ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๘๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ ส่งเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยใหกับประชาชนชากรุงเทพมหานคร

๑. จ�ำนวนโครงกำร/กจิกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือพัฒนำกระบวนกำร
กำรเรียนรูตำมอัธยำศัยใหมีประสิทธิภำพในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร  

๓ โครงกำร สวท.

๒. ระดับควำมพึงพอใจเฉล่ียของผูเขำรวมโครงกำร

กำรจัดกำรเรียนรูตำมอัธยำศัย

ระดับ ๔ สวท.

มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม 

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันไดอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สรางเนื้อหาความรูดานพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑. จ�ำนวนชุดขอมูลควำมรูดำนพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

เขตกรุงเทพมหำนครไดรับกำรพัฒนำ  

๒ ชุด สวท.

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๒  พัฒนากระบวนการ/เครือข่ายและกลไกการเรียนรูดานพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา

และชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑. จ�ำนวนชดุนทิรรศกำรท่ีจดัแสดงในแหลงเรยีนรูดำน

วัฒนธรรมของกรุงเทพมหำนครเพิ่มขึ้น  

๕ ชุด สวท.

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๓  พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรูดานพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

๑. จ�ำนวนเครือขำยดำนพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพ-

มหำนคร  

๓ เครือขำย สวท./สนข.

เป้าประสงค์ที ่ ๓.๔.๑.๔  รณรงค์สรางความรูความเขาใจดานพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพืน้ทีโ่ดยใชช่องทางส่ือ
ที่หลากหลายของกรุงเทพมหานคร

๑. จ�ำนวนชองทำงกำรเผยแพรควำมรูควำมเขำใจดำน
พหุวัฒนธรรมในกรงุเทพมหำนครอยำงหลำกหลำย
ชองทำง  

๕ ชองทำง   สวท. /สปส.สนป.



๘๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดานที่ ๔ มหานครกระชับ
มิติที่ ๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเปนระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายท่ี ๔.๑.๑  กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใชประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคลองกับ

ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑  ส่งเสริมการขยายตัวในการใชประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และ
เพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง

๑. ควำมหนำแนนของประชำกร  
 - ในเขตเมืองชั้นใน
  (๑) พื้นที่อนุรักษ์/เมืองเกำ
  (๒) ยำนศูนย์กลำงธุรกิจ/ท่ีอยูอำศยัหนำแนนมำก
 - ในเขตเมืองชั้นกลำง

๙,๙๘๐ คน/ตร.กม.
๑๑,๘๐๐ คน/ตร.กม.
๔,๔๒๐  คน/ตร.กม.

สผม.

๒. จ�ำนวนบำนในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลำงเพิ่มขึ้น  รอยละ ๒ สผม.

๓. มีประกำศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหำนคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔)

๑ ฉบับ สผม.

๔. จ�ำนวนพื้นที่ที่มีควำมเปนไปไดในกำรจัดรูปที่ดิน  ๑ แหง สผม.

๕. รอยละของถนน ตรอก ซอย เปำหมำยซ่ึงด�ำเนินกำร
ตรวจสอบกำรใชประโยชน์ทีด่นิใหเปนไปตำมกฎหมำย
และมำตรกำรทำงผังเมืองและมีกำรสั่งกำรใหแกไข  

รอยละ ๑๐๐ สผม./สนย./สนข.

๖. รอยละควำมส�ำเรจ็ในกำรปรับปรงุแผนทีเ่ชงิเลขและ
แผนทีก่ำรใชประโยชน์ท่ีดนิและอำคำรใหเปนปจจบุนั

รอยละ ๑๐๐ สผม./สนย./สนข.

เป้าหมายที่ ๔.๑.๒  ศูนย์ชุมชนย่อยในเขตเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๒.๑  ส่งเสริมการใชประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมืองชั้นนอก

๑. ควำมหนำแนนของประชำกรในเขตเมืองชั้นนอกเพ่ิมข้ึน

บริเวณยำนชุมชนส�ำคัญ

๑,๔๕๐ คน/ตร.กม. สผม.

๒. จ�ำนวนยำนชุมชนส�ำคัญในเขตเมืองชั้นนอกที่มีศักยภำพ

และองค์ประกอบทำงดำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรศึกษำ

อยำงครบครัน  

๒ แหง 

(แนวทำงกำรพัฒนำฝง

พระนครและฝงธนบุรี)

สผม.

๓. จ�ำนวนกำรละเมิดกฎหมำยและมำตรกำรทำงผังเมืองในพื้นท่ี

อนุรกัษ์ชนบทและเกษตรกรรมไมเพิ่มขึ้นจำกป ๒๕๖๓ 

เทำป ๒๕๖๒ 

(ปฐำน)

สผม./สนย.

สนข.



ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๘๓แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดานที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย
มิติที่ ๕.๑  มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ

เป้าหมายที่ ๕.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๑.๑ ปรับปรุงระเบียบกฎหมายใหรองรับการพัฒนาเมืองมหานคร

๑. รอยละควำมส�ำเร็จของกำรเรงรัด ปรับปรุงแกไข กฎหมำย 

ขอบัญญัติหรือระเบียบที่ไมเอื้อตอกำรพัฒนำ/กำรบริหำร

จัดกำรระบบสำธำรณูปโภคมหำนคร 

รอยละ ๕๐ ของหนวยงำน

ที่ตองด�ำเนินงำนภำยใต

กฎหมำยทีเ่กีย่วของกบั

ระบบสำธำรณูปโภค

มหำนคร

สกค./

หนวยงำน

ที่เกี่ยวของ

 

มิติที่ ๕.๒  เมืองธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการท�างานของ

 กรุงเทพมหานคร โดยการใชระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑  รับฟงความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

๑. รอยละของส�ำนักงำนเขตมีกำรจัดเวทีใหภำคประชำชน

เสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำพื้นที่เพ่ือก�ำหนดนโยบำย

กำรพัฒนำเขต  

รอยละ ๑๐๐

(๕๐ สนข.)

สปท./สนข.

๒. รอยละของชมุชนในพ้ืนท่ีกรงุเทพมหำนครมกีำรจดัท�ำแผน

พัฒนำชุมชน

รอยละ ๑๐๐ สพส./สนข.

๓. รอยละของส�ำนกังำนเขตทีน่�ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำชมุชน

ที่จัดท�ำโดยชุมชนไดรับกำรบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ�ำปของส�ำนักงำนเขต  

รอยละ ๑๐๐ สพส./สนข.

เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๒  เพิ่มบทบาทของพลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการใชระบบ

งบประมาณแบบมีส่วนร่วม

๑. กรุงเทพมหำนครมีรำยงำนผลกำรจัดท�ำงบประมำณตำม

แผนพัฒนำชุมชนระดับเขตและระดับกรุงเทพมหำนคร

รำยงำนผลกำรจัดท�ำ

งบประมำณและ

รำยงำนผลกำรประเมนิ

สงม./สนข.



๘๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๕.๓ กระจายอ�านาจสู่ประชาชน

เป้าหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จ�าเปนและใหอ�านาจในการก�าหนดนโยบาย

 และตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๕.๓.๑.๑  เพิ่มอ�านาจหนาที่ใหส�านักงานเขตในการก�าหนดนโยบายและตัดสินใจการจัดบริการ
สาธารณะในระดับพื้นที่

๑. รอยละทีเ่พิม่ขึน้ของกำรจดับริกำรสำธำรณะและกจิกรรม
สำธำรณะที่มีส�ำนักงำนเขตเปนหนวยงำนหลัก   

รอยละ ๕๐ สกก.

เป้าประสงค์ที่ ๕.๓.๑.๒ เพิ่มอ�านาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครในการท�ากิจการสาธารณะ

๑. รอยละควำมส�ำเรจ็ของกำรด�ำเนนิกำรตำมภำรกจิทีไ่ดรบั
กำรถำยโอนตำมกฎหมำยกระจำยอ�ำนำจ  

รอยละ ๑๐ สยป.

มิติที่ ๕.๔  การเมืองสีขาว

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของขาราชการและผูด�ารงต�าแหน่งทาง

 การเมืองของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

 เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผูด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

๑. รอยละควำมเชือ่มัน่ของประชำชนตอควำมซ่ือสัตย์สุจริต
ของผูด�ำรงต�ำแหนงทำงกำรเมอืงและขำรำชกำรกรุงเทพ-
มหำนคร

รอยละ ๖๐ สกก.

มิติที่ ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์

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

 ไปปฏิบัติใหบังเกิดผลส�าเร็จ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑  รับฟงความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

๑. รอยละของกำรรับรู และกำรมีสวนรวมในกำรติดตำม
ตรวจสอบและผลักดันวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ 
ของภำคประชำชน 

รอยละ ๒๐ 
ของประชำชนที่
ท�ำกำรส�ำรวจ

สยป.



ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๘๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดานที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู

มิติที่ ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ ๖.๑.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน

๑. จัดท�ำผลกำรวิเครำะห์ขอมูลทำงเศรษฐกิจและแผน
กำรสงเสริมธุรกิจและกำรลงทุนของกรุงเทพมหำนคร 
ส�ำหรับหนวยงำนของกรุงเทพมหำนครและภำคเอกชน  

๑ ฉบับ สนค.

๒. มีกำรเผยแพรผลกำรวิเครำะห์ขอมูลทำงเศรษฐกิจใหแก
หนวยงำนของกรงุเทพมหำนครและภำคเอกชนทรำบ  

ไมนอยกวำ 
๓ ชองทำง

สนค.

๓. จ�ำนวนและควำมพึงพอใจของผู ใชบริกำรศูนย์ขอมูล
เศรษฐกิจกำรคลังและกำรลงทุนของกรุงเทพมหำนคร

 - จ�ำนวนผูใชบริกำรเพิ่มขึ้นจำกป ๒๕๖๓

 - ระดับควำมพึงพอใจ

 รอยละ ๑๐
ของ ป พ.ศ. ๒๕๖๓

 รอยละ ๙๐

สนค.

๔. กรุงเทพมหำนครมีกำรปรับปรุง พัฒนำ และคงไวซึ่ง
คุณภำพและมำตรฐำนของตลำด  

ครบ ๑๒ แหง  สนง. ตลำด กทม.
 สนค.

๕. จ�ำนวนผูประกอบกำรเขำรวมกิจกรรมกำรคำระดับ

นำนำชำติ 

๕ รำย

(เพิ่มขึ้นจำกป พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 สนง. กำรตำงประเทศ

 สพส. 

๖. จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหำนครที่น�ำไป
ประชำสัมพันธ์ในตำงประเทศ

๘ ผลิตภัณฑ์ สนง. กำรตำงประเทศ
สพส.
สวท.

เป้าประสงค์ที ่๖.๑.๑.๒  ยกระดับ/พัฒนาผลติภณัฑ์ชมุชนใหมคีณุภาพมาตรฐาน เปนทีย่อมรบั และมคีวามเปน 
“สินคาเชิงนวัตกรรม” รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
ใหมีทักษะในการท�าธุรกิจสามารถแข่งขันไดดวยความคิดสรางสรรค์ เทคโนโลยี และ
การพัฒนานวัตกรรม

๑. รอยละของผูประกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผำนกำรฝก
อบรมและสำมำรถน�ำควำมรูไปใชในกำรประกอบธุรกิจ 

รอยละ ๘๐
(กำรใชเทคโนโลยี

เพื่อกำรประชำสัมพันธ์/
จ�ำหนำยสินคำ : พำณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e - Commerce))

สพส.



๘๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

๒. รอยละของผลติภณัฑ์ชมุชนของกรงุเทพมหำนครทีไ่ดรบั

กำรสงเสริมและพัฒนำใหมีคุณภำพ มำตรฐำน และมี

ควำมเปนสินคำเชิงนวัตกรรม 

รอยละ ๒๐ สพส.

๓. ยอดจ�ำหนำยผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น  รอยละ ๑๐ 

จำกป ๒๕๖๓

สพส.

เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๓  พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร สู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เนน

เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพื่อสินคาเกษตรไดมาตรฐานปลอดภัย เกษตรกรมี

รายไดเพิ่มขึ้น 

๑. รอยละของเกษตรกร/ผูประกอบกำรทีเ่กีย่วของกบัสนิคำ

เกษตรทีผ่ำนกำรฝกอบรม และสำมำรถน�ำควำมรูไปปฏิบติัได    

รอยละ ๘๐ สพส.

๒. รอยละของสินคำ/ผลิตภัณฑ์ดำนกำรเกษตรที่ไดรับ

มำตรฐำนปลอดภัย

 -  ไดรบักำรรบัรองมำตรฐำนควำมปลอดภยัจำกกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

 - ไดรบักำรรับรองมำตรฐำนปลอดภัยจำกกรงุเทพมหำนคร

- รอยละ ๑๕

- รอยละ ๘๐

สพส.

๓. จ�ำนวนสินคำเกษตรที่สำมำรถพัฒนำใหมีมูลคำเพิ่มขึ้น  รอยละ ๓๕

ของจ�ำนวนสินคำเกษตร

ที่เขำรวมโครงกำรกับ

กรุงเทพมหำนคร

สพส.

มิติ ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเปนเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจดานความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว

๑. ระดับควำมพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอควำมปลอดภัย  รอยละ ๘๐ สวท./สนท.

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๒ จัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกใหนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

๑. ระดับควำมพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอกำรใหบริกำร

ดำนกำรทองเที่ยว  

รอยละ ๙๐ สวท.



ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๘๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เป้าประสงค์ท่ี ๖.๒.๑.๓  กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการด�าเนินงานการท่องเที่ยว ทั้งดานองค์กร บุคลากร 

การบริการขอมูล ข่าวสารและการส่งเสริมการตลาด เปนองค์กรที่รูจักของสาธารณชน

สามารถแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวชั้นน�าในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียไดอย่างภาคภูมิ

๑. จ�ำนวนชองทำงในกำรเผยแพรแหลงทองเทีย่ว/ขอมูลตำง ๆ 

ดำนกำรทองเที่ยว ทั้งในประเทศและตำงประเทศ 

ไมนอยกวำ 

๕ ชองทำง

สวท./สนข.

๒. กรงุเทพมหำนครมรีะบบสำรสนเทศเพือ่กำรบรหิำรจดักำร

กำรทองเที่ยว  

๑ ระบบ สวท.

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๔  แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ไดรับ

การส่งเสริมพัฒนา อนุรักษ์และฟนฟูใหมีศักยภาพพรอมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได

อย่างมีคุณภาพ

๑. จ�ำนวนแหลงทองเทีย่วทีไ่ดรับกำรอนรัุกษ์ฟนฟแูละพฒันำ

ใหไดมำตรฐำน  

๕๖ แหลง สวท./สผม./สนข.

มิติที่ ๖.๓  เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ

เป้าหมายที่ ๖.๓.๑  กรุงเทพมหานครเปนเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๖.๓.๑.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนใหกรุงเทพมหานครเปนศูนย์กลาง การจัดประชุมนิทรรศการ

การแสดงสินคาและการท่องเที่ยวเพื่อสรางแรงบันดาลใจหรือการใหรางวัลแก่พนักงาน (MICE)

๑. ระดับควำมพึงพอใจของหนวยงำนที่จัดประชุมและ

นิทรรศกำรตอกำรใหกำรสนับสนุนของกรุงเทพมหำนคร 

รอยละ ๘๐ สวท.



๘๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดานที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร 

มิติที่ ๗.๑  กฎหมาย

เป้าหมายท่ี ๗.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ขอบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมในการบริหารจัดการ

 และจัดบริการสาธารณะ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ขอบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

๑. กรุงเทพมหำนครมีกำรพัฒนำกฎหมำย ขอบัญญัติ กฎ 

ระเบียบและค�ำสั่งตำง ๆ ใหเหมำะสมตอกำรปฏิบัติงำน

อยำงตอเนื่อง

รอยละ ๑๐ 

ของกฎหมำย

ที่ไดรับกำรแกไข

สกค.

(เจำภำพหลัก) 

ทุกหนวยงำน 

(สนับสนุน)

เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๒  หน่วยงานดานกฎหมายสามารถรองรับการด�าเนินงานและใหบริการแก่บุคลากรและ

หน่วยงานของกรุงเทพมหานครได

๑. กำรด�ำเนินคดีและกำรบังคับคดีของกรุงเทพมหำนคร

ไดรับกำรแกไขอยำงมีประสิทธิภำพ

รอยละ ๑๐๐ สกค.

มิติที่ ๗.๒  การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมาย ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบติดตามและรายงานความกาวหนาผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนา

 กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ท่ี ๗.๒.๑.๑  พัฒนาระบบติดตามตามและรายงานความกาวหนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

ระยะ ๒๐ ปีและผูบรหิารกรงุเทพมหานคร สมาชกิสภากรงุเทพมหานครใหความส�าคญั    

และน�าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี มาใชการขับเคล่ือน และพัฒนา

กรุงเทพมหานคร

๑. รอยละควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีรับรูควำมกำวหนำ

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร 

ระยะ ๒๐ ปผำนชองทำงของกรุงเทพมหำนคร  

 รอยละ ๘๐ สยป.  

เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒  หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี

๑. รอยละของตัวชี้วัดระดับเมืองที่ไดรับกำรจัดเก็บขอมูลที่

เกี่ยวของอยำงเปนระบบ

รอยละ ๑๐๐ สยป.



ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๘๙แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๗.๓  การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บคุลากรกรงุเทพมหานครเปนผูปฏบิติังานแบบมืออาชีพมีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกจิ

 ทีท่าทายของกรุงเทพมหานครในการกาวสูม่หานครแห่งเอเชีย รวมท้ังเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

 เปนที่เชื่อมั่นของประชาชน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑  การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสม

กับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม

๑. ควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำบุคลำกรตำมหลักสมรรถนะ

มุงสูควำมเปนมืออำชีพ

รอยละ ๕๐ สกก. 

สพข.

เป้าหมายท่ี ๗.๓.๒  กรงุเทพมหานครมรีะบบบรหิารทรพัยากรบุคคลทีเ่ขมแข็ง เอือ้ต่อความเปนธรรม สามารถสราง

 สมดุลระหว่างชีวิตการท�างาน และชีวิตส่วนบุคคลของผูปฏิบัติงานตลอดจนสามารถดึงดูดผูมี

 ความรูความสามารถสูง และสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒  การพฒันาระบบบรหิารทรัพยากรบคุคลและระบบราชการใหมปีระสิทธภิาพและประสทิธิผล 

มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และสนับสนุนการบริหารราชการ                       

๑. ควำมส�ำเรจ็ของกำรพฒันำระบบบรหิำรทรัพยำกรบคุคล

และระบบรำชกำรของกรุงเทพมหำนคร

รอยละ ๖๐ สกก. 

สพข.

๒. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีตอกำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคล  

รอยละ ๘๐ สกก. 

๓. ควำมถูกตองของขอมูลสำรสนเทศดำนทรัพยำกรบุคคล  รอยละ ๖๐ สกก.

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๓  การพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศดานทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานครมีความถกูตอง

และเปนปจจุบันสนับสนุนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

๑. ควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำระบบขอมูลสำรสนเทศดำน

ทรพัยำกรบคุคลและระบบรำชกำรของกรงุเทพมหำนคร  

รอยละ ๑๐๐ สกก.



๙๐ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑  กรงุเทพมหานครมกีารบรหิารจัดการดานการเงนิการคลงัและการงบประมาณท่ีเปนมาตรฐานสากล

และเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได

๑. มีกำรปรับปรุงระบบขอมูลแผนที่ภำษีใหเปนปจจุบัน รอยละ ๑๐๐ สนค.

๒. ควำมส�ำเร็จของกำรจัดเก็บรำยได รอยละ ๑๐๐

ของประมำณกำร

สนค.

๓. มูลคำของทรัพย์สินท่ีถูกปลอยวำงหรือมิไดใชประโยชน์ 

(Idle Assets) ตอมูลคำของทรัพย์สินทั้งหมดของ

กรุงเทพมหำนคร

นอยกวำ

รอยละ ๒๐

สนค.

๔. รอยละของลูกหนี้ภำษีทองถิ่นคำงช�ำระลดลง ลดลง 

รอยละ ๒๐

สนค.

๕. มีกำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรทรัพย์สินและแผน

กำรลงทุนของกรุงเทพมหำนคร  

ด�ำเนินกำร

ตำมแผนและ

มีแผนป ๒๕๖๔

สนค.

๖. มีกำรจัดท�ำแผนพัฒนำรำยไดกรุงเทพมหำนคร ด�ำเนินกำร

ตำมแผนและ

มีแผนป ๒๕๖๔

สนค.

เป้าประสงค์ที่  ๗.๔.๑.๒ น�างบประมาณแบบมุ่งเนนผลงานมาใชภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศส�ำหรับงบประมำณแบบ

มุงเนนผลงำน

มีระบบงบประมำณแบบ

มุงเนนผลงำนเช่ือมโยงกับ

ระบบ MIS ของ สยป.

สงม.

๒. เงินเหลื่อมปแบบไมมีหนี้ไมเกินรอยละ ๕ ของวงเงิน

งบประมำณ

รอยละ ๕ สงม.

๓. มีกำรแกไขระเบียบและกฎหมำยเพื่อใชงบประมำณแบบ
มุงเนนผลงำน

มีกำรเสนอแกไข
กฎหมำยและระเบียบ

ดำนงบประมำณ
ตอผูบริหำร ไมนอยกวำ 

๑ ฉบับ

สงม.



ส่วนที่ ๑  เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๙๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

๑. มีแผนรักษำวินัยทำงกำรเงินกำรคลัง ด�ำเนินกำร

ตำมแผนป ๖๒

และจัดท�ำแผนป ๖๓

สนค.

๒. ระดับเงินสะสมตอรำยจำยประจ�ำของกรุงเทพมหำนคร มำกกวำ

รอยละ ๑๐

สนค.

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔  ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติดานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบควบคุม

ภายในใหถูกตอง

๑. จดัท�ำรำยงำนกำรเงนิในภำพรวมของกรงุเทพมหำนครได

ภำยในก�ำหนด

ภำยใน 

๘ เดือน 

สนค.

๒. รำยงำนทำงกำรเงินกำรบัญชีของกรุงเทพมหำนครไดรับ

กำรรบัรองกำรตรวจสอบจำกส�ำนกังำนตรวจเงินแผนดิน

หรือผูตรวจบัญชีที่ไดรับอนุญำต

ไดรับกำรรับรอง

ทุกป

สนค.

๓. รอยละของหนวยงำนที่ไดรับกำรตรวจสอบควำมถูกตอง

ของขอมูลทำงบัญชีและงบดุลของหนวยงำน  

รอยละ ๘๐ สตน.

๔. รอยละของทะเบียนควำมเสี่ยง (Risk Register) ของ

กรุงเทพมหำนครไดรับ กำรปฏิบัติตำมแผน 

รอยละ ๓๐ สตน.

๕. รอยละของหนวยงำนทีด่�ำเนนิกำรตำมแผนบรหิำรควำมเส่ียง

ไดอยำงมีประสิทธิผล 

รอยละ ๕๐ สตน.

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๕ กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง

๑. มีนโยบำยทำงกำรคลังที่ชัดเจน มี ๑ แผน สนค.

๒. จัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) 

และก�ำหนดนโยบำยดำนกำรตรวจสอบ และสรำงคุณคำ

เพิ่มแกองค์กร  

๑ คณะ สตน.



๙๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรงุเทพมหานครใหบรกิารประชาชนดวยความสะดวก รวดเรว็ ถกูตองและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบาย

 เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 และการสื่อสาร ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (SMART CITY) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑  มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับประชาชนและ/หรือมีการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อ

การใหบริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน

๑. ระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใหบริกำร

ประชำชนและ/ หรอืเชือ่มโยงขอมลูระหวำง

หนวยงำนภำครฐั ภำคเอกชน

๕ ระบบ สยป./ส�ำนัก/  

สวนรำชกำรสังกัด สนป.

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจส�าหรับ
ผูบริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

๑. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สนับสนุน

กำรปฏิบัติรำชกำรและมีฐำนขอมูลเพื่อ

สนับสนุนกำรตัดสินใจของผูบริหำรระดับ

หนวยงำนและระดับกรุงเทพมหำนคร

๕ ระบบ สยป./ส�ำนัก/  

สวนรำชกำรสังกัด สนป.

เป้าประสงคท์ี่ ๗.๕.๑.๓  โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับ

การบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร

๑. โครงสรำงพื้นฐำนดำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสือ่สำรทีม่คุีณภำพและมปีระสทิธภิำพ
ที่เหมำะสมกับกำรภำรกิจของกำรบริหำร
จัดกำรเมือง 

ผลคะแนนประเมินตำมเกณฑ์
ที่ก�ำหนด

คิดเปนรอยละ ๘๐

สยป.

เป้าประสงค์ท่ี ๗.๕.๑.๔  มกีารบรหิารจดัการดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
มีการพัฒนาใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหสอดคลองกับ
มาตรฐานที่ก�าหนด

๑. บคุลำกรมีสมรรถนะดำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ที่มีคุณภำพและเหมำะสมกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมหนำทีค่วำมรบัผดิชอบทีส่อดคลอง
กับมำตรฐำนวิชำชีพ และมำตรฐำนสำกล

รอยละ ๙๐
ของบุคลำกรที่ไดรับกำรพัฒนำ
และผำนหลักเกณฑ์มำตรฐำน

สยป. 
สพข.



ส่วนที่ ๒
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา

กรุงเทพมหานคร





ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๙๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดานที่ ๑ มหานครปลอดภัย

มิติที่ ๑.๑  ปลอดมลพิษ

เปำหมำยที่ ๑.๑.๑  แหลงน�้ำสำธำรณะทั้งแมน�้ำสำยหลักและคูคลองตำง ๆ มีคุณภำพน�้ำอยูในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน�้ำผิวดิน

ประเภทที่ ๔

เปำประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภำพแหลงน�้ำธรรมชำติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนครมีคุณภำพดีขึ้น

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. คุณภำพน�้ำคลองและ
แมน�้ำเจำพระยำที่อยูใน
เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มขึ้น
*ภำยใตเงื่อนไข 
กำรตรวจวัดคุณภำพน�้ำ
ทั้ง ๓ พำรำมิเตอร์จำก
จุดเดียวกัน
 ๑.๑ รอยละของ
จุดตรวจวัดของน�้ำคลอง
และแมน�้ำเจำพระยำมี
คำเฉลี่ยของคำออกซิเจน
ละลำยน�ำ้ (DO) ไมนอยกวำ 
๒.๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(เปำหมำย : รอยละ ๔๐)
 ๑.๒ รอยละของ
จุดตรวจวัดของน�้ำคลอง
และแมน�้ำเจำพระยำมี
คำเฉลี่ยของคำปริมำณ
ควำมสกปรกในรูปของ
สำรอินทรีย์ (BOD)
ไมเกินกวำ ๔.๐ มิลลิกรัม
ตอลิตร 
(เปำหมำย : รอยละ ๒.๕)

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ/ 
ส�ำนักงำนเขต

เฝำระวัง ติดตำม 
ตรวจสอบดูแล
สภำพน�้ำคลองและ
แมน�้ำเจำพระยำและ
จัดกำรระบบไหล
เวียนน�้ำ

๑. โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรตรวจ
วิเครำะห์คุณภำพน�้ำให
ไดมำตรฐำนสำกล

๒,๕๗๖,๐๐๐ ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

๒. โครงกำรบ�ำรุงรักษำ
คลองสำยหลัก

- ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

๓. โครงกำรบ�ำรุงรักษำ
คลองสำยรองและยอย
หรือแหลงน�้ำธรรมชำติ ๑

ประมำณ
กำรคำใชจำย
และขอจัดสรร
งบประมำณ 
ตำมควำม
เหมำะสม

ส�ำนักงำนเขต

__________________________________
๑  ส�ำนักงำนเขตสำมำรถตรวจสอบขอมูลคลองและแหลงน�้ำธรรมชำติที่อยูในควำมรับผิดชอบไดที่เว็บไซต์ของส�ำนักกำรระบำยน�้ำ http://weather.bangkok.go.th/

klong๒๕๕๓/klong๐๓.pdf ส�ำหรับส�ำนักงำนเขตท่ีไมมีคลองในควำมรับผิดชอบ ไดแก ส�ำนักงำนเขตสัมพันธวงศ์ ใหด�ำเนินโครงกำรรวมกับชุมชนริมแมน�้ำเจำพระยำ
ในกำรสรำงเครือขำยภำคชุมชนในกำรดูแลรักษำแหลงน�้ำธรรมชำติ



๙๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๑.๑  แหลงน�้ำสำธำรณะทั้งแมน�้ำสำยหลักและคูคลองตำง ๆ มีคุณภำพน�้ำอยูในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน�้ำผิวดิน

ประเภทที่ ๔

เปำประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภำพแหลงน�้ำธรรมชำติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนครมีคุณภำพดีขึ้น

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

 ๑.๓ รอยละของ

จุดตรวจวัดของน�้ำคลอง

และแมน�้ำเจำพระยำมี

คำเฉลี่ยของคำ

แอมโมเนียไนโตรเจน

(NH
๓
N) ไมเกินกวำ 

๐.๕ มิลลิกรัมตอลิตร

(เปำหมำย : รอยละ ๒.๕)

๒. จุดตรวจวัดของ

น�้ำคลองและแมน�้ำ

เจำพระยำมีเพิ่มขึ้น

(เปำหมำย : ๓๑๐ จุด)

ส�ำนัก

กำรระบำยน�้ำ

ประเมินกำร

เปลี่ยนแปลงคุณภำพ

น�้ำเพื่อจัดกำรแกไข

ปญหำน�้ำเสีย

โครงกำรประเมินคุณภำพ

น�ำ้และจดัล�ำดบัควำมส�ำคญั

ของคลองและแมน�้ำ

เจำพระยำในเขต

กรุงเทพมหำนครที่ตอง

ไดรับกำรฟนฟู

- ส�ำนัก

กำรระบำยน�้ำ



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๙๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๑.๑  แหลงน�้ำสำธำรณะทั้งแมน�้ำสำยหลักและคูคลองตำง ๆ มีคุณภำพน�้ำอยูในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน�้ำผิวดิน

ประเภทที่ ๔ 

เปำประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๒  พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพระบบรวบรวมและระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวม

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๓. ระบบรวบรวมและ
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวม
มีขีดควำมสำมำรถและ
ประสิทธิภำพใหบริกำร
อยำงเพียงพอและทั่วถึง
 ๓.๑ รอยละของ
ปริมำณน�้ำเสียชุมชนที่
ไดรับกำรบ�ำบัด 
(เปำหมำย : รอยละ ๔๕)
 ๓.๒ รอยละของพื้นที่
กรุงเทพมหำนครที่อยูใน
พื้นที่บริกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย 
(เปำหมำย : รอยละ ๑๓.๕)

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

กอสรำงระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียรวม
และเพ่ิมประสทิธิภำพ
ระบบรวบรวมน�้ำเสีย

๑. โครงกำรกอสรำง
ระบบรวบรวมน�้ำเสียและ
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียมีนบุรี
ระยะที่ ๑

๒๙๕,๘๐๐,๐๐๐ ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

๒. โครงกำรจำงที่ปรึกษำ
บริหำรและควบคุมงำน
โครงกำรกอสรำงระบบ
รวบรวมน�้ำเสียและ
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียมีนบุรี
ระยะที่ ๑

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

๓. โครงกำรจำงที่ปรึกษำ
ส�ำรวจและออกแบบ
รำยละเอียดระบบ
รวบรวมน�้ำเสียและ
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียมีนบุรี 
ระยะที่ ๒

๓๘,๗๐๐,๐๐๐ ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

๔. โครงกำรกอสรำง
และจำงที่ปรึกษำบริหำร
ควบคุมงำนกอสรำง
โครงกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย
มีนบุรี ระยะที่ ๒

๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

๕. โครงกำรกอสรำงระบบ
รวบรวมน�้ำเสียและระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียธนบุรี

๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

๖. โครงกำรจำงที่ปรึกษำ
บริหำรและควบคุมงำน
โครงกำรกอสรำงระบบ
รวบรวมน�ำ้เสยีและระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียธนบุรี

๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ



๙๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๑.๑  แหลงน�้ำสำธำรณะทั้งแมน�้ำสำยหลักและคูคลองตำง ๆ มีคุณภำพน�้ำอยูในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน�้ำผิวดิน

ประเภทที่ ๔ 

เปำประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๒  พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพระบบรวบรวมและระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวม

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๗. โครงกำรกอสรำงบอ

ดักน�้ำเสียเพื่อปองกันน�้ำ

ไหลยอนกลับเขำระบบ

ทอรวบรวมน�ำ้เสยีในพืน้ที่

โรงควบคุมคุณภำพน�้ำ

ทุงครุ

๑๑,๖๐๐,๐๐๐ ส�ำนัก

กำรระบำยน�้ำ

๘. โครงกำรกอสรำงบอ

ดักน�้ำเสียเพื่อปองกันน�้ำ

ไหลยอนกลับเขำระบบ

ทอรวบรวมน�ำ้เสยีในพืน้ที่

โรงควบคุมคุณภำพน�้ำ

หนองแขม

๖,๕๒๐,๐๐๐ ส�ำนัก

กำรระบำยน�้ำ

๔. จ�ำนวนผลงำน

กำรศึกษำวิจัยเพื่อ

สงเสริมนวัตกรรม

กำรจัดกำรคุณภำพน�้ำ

(เปำหมำย : ๑ เรื่อง)

ส�ำนัก

กำรระบำยน�้ำ

ศึกษำ วิจัย และ

พัฒนำเพื่อสงเสริม

นวตักรรมกำรจดักำร

คุณภำพน�้ำ

โครงกำรศึกษำวิจัย

สงเสริมนวัตกรรม

กำรจัดกำรคุณภำพน�้ำ

๕๐๐,๐๐๐ ส�ำนัก

กำรระบำยน�้ำ



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๙๙แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๑.๑  แหลงน�ำ้สำธำรณะทัง้แมน�ำ้สำยหลกัและคคูลองตำง ๆ  มคีณุภำพน�ำ้อยูในเกณฑ์มำตรฐำนคณุภำพน�ำ้ผวิดนิ

ประเภทที่ ๔ 

เปำประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๓  บริหำรจัดกำรน�้ำเสียอยำงครบวงจรและยั่งยืน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๕. ร อยละของปริมำณ
น�้ำที่ผำนกำรบ�ำบัดถูกน�ำ
กลับมำใชประโยชน์
(เปำหมำย : รอยละ ๖.๔)

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ/

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม/ 
ส�ำนักปองกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย/ 
ส�ำนักงำนเขต

สนับสนุนกำรน�ำน�้ำ 
และผลผลิตจำก
กำรบ�ำบัดน�้ำเสีย
กลับมำใชประโยชน์

๑. โครงกำรกอสรำง
ทอสงน�้ำที่ผำนกำรบ�ำบัด
จำกโรงควบคุมคุณภำพ
น�้ำจตุจักรไปยัง
คลองบำงซือ่ คลองน�ำ้แกว 
และคลองพญำเวิก

๑๕,๕๐๐,๐๐๐ ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

๒. โครงกำรน�ำน�้ำที่ผำน
กำรบ�ำบัดกลับมำใช
ประโยชน์

ประมำณกำร
คำใชจำยและ

ขอจัดสรร
งบประมำณ
ตำมควำม
เหมำะสม

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ/

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม/
ส�ำนักปองกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย/

ส�ำนักงำนเขต๒

๖. ควำมส�ำเร็จในกำร

จัดท�ำระบบฐำนขอมูล

ผูใชน�้ำของกรุงเทพ-

มหำนคร

(เปำหมำย : มีฐำนขอมูล

ผูใชน�้ำ ๑ ฐำนขอมูล)

ส�ำนัก

กำรระบำยน�้ำ

เตรียมกำรจัดเก็บ 

คำธรรมเนียมบ�ำบัด

น�้ำเสีย

๑. โครงกำรจำงจัดท�ำ

ฐำนขอมูลเพื่อกำรจัดเก็บ

คำธรรมเนยีมบ�ำบดัน�ำ้เสีย

๙๙,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนัก

กำรระบำยน�้ำ

๒. โครงกำรจำงบริหำร

จัดกำรเพื่อกำรจัดเก็บ

คำธรรมเนยีมบ�ำบดัน�ำ้เสีย

๖๔,๒๕๐,๐๐๐ ส�ำนัก

กำรระบำยน�้ำ

__________________________________
๒  ส�ำหรับส�ำนักงำนเขตที่อยูนอกพื้นท่ีบริกำรบ�ำบัดน�้ำเสียหรืออยูหำงไกลจำกโรงบ�ำบัดน�้ำเสียไมสำมำรถมำรับน�้ำที่ผำนกำรบ�ำบัดไดใหจัดท�ำโครงกำร/กิจกรรมในลักษณะ

เชิงสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรแทน เชน กำรประชำสัมพันธ์/กำรใหควำมรู/กำรสรำงควำมเขำใจเกี่ยวกับโครงน�ำน�้ำที่ผำนกำรบ�ำบัดกลับมำใชประโยชน์ของ กทม.



๑๐๐ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๑.๑  แหลงน�้ำสำธำรณะทั้งแมน�้ำสำยหลักและคูคลองตำง ๆ มีคุณภำพน�้ำอยูในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน�้ำผิวดิน

ประเภทที่ ๔ 

เปำประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๔  ปองกันและลดน�้ำเสียท่ีแหลงก�ำเนิด รวมถึงสงเสริมบทบำทของภำคเอกชนในกำรบริหำรจัดกำรระบบ

บ�ำบัดน�้ำเสีย

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๗. ปริมำณน�้ำเสียเพิ่มขึ้น
ในอัตรำที่ลดลงเทียบ
กับปฐำน๓

(เปำหมำย : ไมเกิน
รอยละ ๒.๗๒)

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ/
ส�ำนักงำนเขต

ลดน�้ำเสียจำกแหลง
ก�ำเนิดและสงเสริม
กำรประหยัดน�้ำ

๑. โครงกำรสรำงควำมรู
ควำมเขำใจในกำรบ�ำบัด
น�้ำเสียและมีสวนรวม
ในกำรลดปริมำณน�้ำเสีย

๒๔๐,๐๐๐ ส�ำนกั
กำรระบำยน�ำ้

๒. โครงกำรรณรงค์ลด
กำรใชน�้ำ

ประมำณกำร
คำใชจำยและ

ขอจัดสรร
งบประมำณ
ตำมควำม
เหมำะสม

ส�ำนักงำนเขต

๘. ระดับกำรมีสวนรวม
ของภำคเอกชนใน
กำรบริหำรจัดกำรระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสีย๔

(เปำหมำย : ระดับที่ ๔ 
ควำมรวมมือภำคเอกชน
รวมลงทุนเปนผูใหบริกำร 
บริหำรระบบ หรือ
กอสรำงงำนโยธำ)

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

สรำงกำรมสีวนรวมกับ
ภำคเอกชนใน
กำรบริหำรจัดกำร
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย

๑. โครงกำรจำงที่ปรึกษำ
ศึกษำควำมเปนไปได
ในกำรใหเอกชนรวมลงทุน
และด�ำเนินโครงกำร
บ�ำบัดน�้ำเสียคลองเตย

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนกั
กำรระบำยน�ำ้

๒. โครงกำรจำงที่ปรึกษำ
ศึกษำควำมเปนไปได
ในกำรใหเอกชนรวมลงทุน
และด�ำเนินโครงกำร
บ�ำบดัน�ำ้เสียบงึหนองบอน

๔๙,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนกั
กำรระบำยน�ำ้

__________________________________
๓  ปฐำนที่ใชเทียบ คือ อัตรำกำรเพิ่มข้ึนของปริมำณน�้ำเสีย/กำรใชน�้ำประปำในป ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๒,๔๘๕,๗๗๑ ลูกบำศก์เมตรตอวัน เมื่อเทียบกับป ๒๕๕๕ จ�ำนวน

๒,๔๑๙,๙๘๑ ลูกบำศก์เมตรตอวัน ซึ่งเปนชวงที่มีอัตรำปริมำณน�้ำเสียเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ ๕ ป ระหวำงป ๒๕๕๕-๒๕๖๐ โดยเพิ่มขึ้นในอัตรำรอยละ ๒.๗๒ โดยมีวิธีกำรค�ำนวณ 
คือ ปริมำณน�้ำเสีย/กำรใชน�้ำประปำในเขต กทม.ปปจจุบันลบดวยปริมำณน�้ำเสีย/กำรใชน�้ำประปำในเขต กทม. ปที่ผำนมำ คูณ ๑๐๐ หำรดวยปริมำณน�้ำเสีย/
กำรใชน�้ำประปำในเขต กทม.ปที่ผำนมำ

๔  ระดับกำรมีสวนรวมในที่นี้แบงเปน ๕ ระดับ ไดแก ระดับที่ ๑ กำรใหขอมูลขำวสำร (To Inform) หมำยถึง ภำคเอกชนไดรับขอมูลขำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียของกรุงเทพมหำนครอยำงสม�่ำเสมอ ระดับที่ ๒ กำรใหค�ำปรึกษำหรือรับฟงควำมคิดเห็น (To Consult) หมำยถึง ภำคเอกชนไดใหขอมูลและขอคิดเห็นแก
กรุงเทพมหำนครเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ระดับที่ ๓ กำรเขำรวมกิจกรรม (To Involve) หมำยถึง ภำคเอกชน ไดเขำรวมประชุมเชิงปฏิบัติกำรหรือรวม
เปนคณะกรรมกำร/คณะท�ำงำนเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของกรุงเทพมหำนคร ระดับที่ ๔ ควำมรวมมือ (To Collaborate) หมำยถึง ภำคเอกชนรวมเปน
หุนสวนกับกรุงเทพมหำนครในกำรบริหำรจัดกำรระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ดวยกำรรวมลงทุนเปนผูใหบริกำร บริหำรระบบ หรือกอสรำง งำนโยธำ และระดับที่ ๕ กำรใหอ�ำนำจ
ตัดสินใจ (To Empower) หมำยถึง ภำคเอกชนเปนผูบริหำรจัดกำรระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย โดยกรุงเทพมหำนครเปนผูใหกำรสนับสนุน



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๐๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๑.๑  แหลงน�้ำสำธำรณะทั้งแมน�้ำสำยหลักและคูคลองตำง ๆ มีคุณภำพน�้ำอยูในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน�้ำผิวดิน

ประเภทที่ ๔ 

เปำประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๔  ปองกันและลดน�้ำเสียท่ีแหลงก�ำเนิด รวมถึงสงเสริมบทบำทของภำคเอกชนในกำรบริหำรจัดกำรระบบ

บ�ำบัดน�้ำเสีย

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

วิธีการค�านวณ

๑) หนวยงำนมีกำร

เผยแพรขำวสำรเกี่ยวกับ

กำรบริหำรจัดกำรระบบ

บ�ำบัดน�้ำเสียใหภำค

เอกชนทรำบเปนประจ�ำ

ทุกไตรมำส คะแนน  

(รอยละ) ๒๐

๒) หนวยงำนจัดใหมี

ชองทำงใหภำคเอกชนได

แสดงควำมคิดเห็นหรือ

ใหขอมูลหรือค�ำปรึกษำ

ในกำรบริหำรจัดกำร

ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย 

คะแนน (รอยละ) ๓๐

๓) หนวยงำนจัดใหมี

กำรประชมุเชงิปฏบิตักิำร

รวมกับภำคเอกชนหรือ

ใหภำคเอกชนรวมเปน

คณะกรรมกำรหรือ

คณะท�ำงำนเกี่ยวกับ

กำรบริหำรจัดกำรระบบ

บ�ำบัดน�้ำเสีย คะแนน 

(รอยละ) ๔๐



๑๐๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๑.๑  แหลงน�้ำสำธำรณะทั้งแมน�้ำสำยหลักและคูคลองตำง ๆ มีคุณภำพน�้ำอยูในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน�้ำผิวดิน

ประเภทที่ ๔ 

เปำประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๔  ปองกันและลดน�้ำเสียท่ีแหลงก�ำเนิด รวมถึงสงเสริมบทบำทของภำคเอกชนในกำรบริหำรจัดกำรระบบ

บ�ำบัดน�้ำเสีย

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๔) หนวยงำนด�ำเนินกำร

ใหภำคเอกชนรวมลงทุน

หรือเปนหุนสวนกับ

กรุงเทพมหำนครใน

กำรบริหำรจัดกำร

ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย 

(เชน รวมลงทุนเปน

ผูใหบริกำร บริหำรระบบ 

หรือกอสรำงงำนโยธำ) 

คะแนน (รอยละ) ๑๐

เปำประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๕ เสริมสรำงควำมเขมแข็งของกฎหมำยใหเอื้อตอกำรจัดกำรคุณภำพน�้ำของเมือง

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๙. ควำมส�ำเร็จในกำร

จัดท�ำระบบฐำนขอมูล

ผูประกอบกำรที่เปน

แหลงก�ำเนิดน�้ำเสียใน

กรุงเทพมหำนคร

(เปำหมำย : มีฐำนขอมูล

ผูประกอบกำรที่เปน

แหลงก�ำเนิดน�้ำเสีย 

๑ ฐำนขอมูล)

ส�ำนัก

กำรระบำยน�้ำ

ส�ำนักงำนเขต

เขมงวดกำรบังคับใช

มำตรกำรทำง

กฎหมำยแก

ผูประกอบกำร 

ซึ่งเปนตนเหตุให

เกิดปญหำน�้ำเสียใน

แหลงน�้ำสำธำรณะ

๑. โครงกำรจัดท�ำฐำน

ขอมูลระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย

ของผูประกอบกำร

- ส�ำนัก

กำรระบำยน�้ำ

๒. โครงกำรส�ำรวจขอมูล

ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของ

อำคำรบำนเรือนและ

สถำนประกอบกำร

ประมำณกำร

คำใชจำยและ

ขอจัดสรร

งบประมำณ

ตำมควำม

เหมำะสม

ส�ำนักงำนเขต



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๐๓แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๑.๑  ปลอดมลพิษ

เปำหมำยที่ ๑.๑.๒  กรุงเทพมหำนครมีกำรลดและควบคุมปริมำณมูลฝอยที่แหล งก�ำเนิดและเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรจัดกำรมูลฝอยตั้งแตแหลงก�ำเนิดจนถึงกำรก�ำจัดอยำงถูกตองตำมหลักวิชำกำร

เปำประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ กำรจัดกำรมูลฝอยท่ีตนทำงอยำงมีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของมูลฝอยที่
คัดแยกจำกแหลงก�ำเนิด
และน�ำไปใชประโยชน์
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ
ป ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ 
ตันตอวัน)
(เปำหมำย : รอยละ ๒๐)

๒. รอยละชุมชน 
สถำนศึกษำ 
สถำนประกอบกำร 
หนวยงำนภำครัฐและ
เอกชนที่มีกำรจัดกำร
มูลฝอยเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับป ๒๕๖๐
(๓๓๙ แหง)
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐)

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม/
ส�ำนักงำนเขต

เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรคัดแยกมูลฝอย
ที่แหลงก�ำเนิดตำม
หลัก ๓Rs

๑. โครงกำรเครือขำย
กรุงเทพสีเขียว
๒. โครงกำรสงเสริม
เครือขำยลดและคัดแยก
มูลฝอยภำคประชำชน
๓. โครงกำรสงเสริม
กำรแปรรปูมลูฝอยอนิทรีย์
เพื่อน�ำมำใชประโยชน์
๔. โครงกำรรักษ์
เจำพระยำ
๕. โครงกำรฉลำดทิ้ง
ไดประโยชน์ลดโลกรอน

๖. โครงกำรคัดแยก
มูลฝอยอินทรีย์จำกแหลง
ก�ำเนิด

๕,๐๐๐,๐๐๐

๑,๒๓๑,๐๐๐

๒,๕๕๐,๐๐๐

๖๓๗,๕๐๐

๕,๑๕๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม/
ส�ำนักงำนเขต

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม/
ส�ำนักงำนเขต

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม/
ส�ำนักงำนเขต

เพิ่มประสิทธิภำพ
สงเสริมและสนบัสนนุ
กำรมีสวนรวมของ
ภำครัฐ เอกชน 
และประชำชนใน
กำรจัดกำรมูลฝอย

๓. รอยละของมูลฝอย
อันตรำยที่คัดแยกจำก
แหลงก�ำเนิดเพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับป ๒๕๖๐ 
(๘๕๕ ตันตอป) 
(เปำหมำย : รอยละ ๑๕)
๔. รอยละของมูลฝอย
อิเล็กทรอนิกส์ที่คัดแยก
จำกแหลงก�ำเนิดเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับป ๒๕๖๐ 
(๑๓๘ ตันตอป) 
(เปำหมำย : รอยละ ๘)

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม/  
ส�ำนักงำนเขต

เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรของเสีย
อันตรำย

๑. โครงกำรจำงเหมำ
เอกชนก�ำจัดมูลฝอย
อันตรำย
(ป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘)
๒. โครงกำรสงเสริม
กำรคัดแยก และรวบรวม
มูลฝอยอันตรำยและ
มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์
ที่แหลงก�ำเนิดอยำง
มีประสิทธิภำพ

๑,๐๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม/
ส�ำนักงำนเขต



๑๐๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๑.๒  กรุงเทพมหำนครมีกำรลดและควบคุมปริมำณมูลฝอยที่แหลงก�ำเนิดและเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรจัดกำรมูลฝอยตั้งแตแหลงก�ำเนิดจนถึงกำรก�ำจัดอยำงถูกตองตำมหลักวิชำกำร

เปำประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๒  กำรจัดกำรมูลฝอยท่ีกลำงทำงอยำงมีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละควำมพึงพอใจ
ของประชำชนตอกำร
จัดกำรมูลฝอย
กรุงเทพมหำนคร
(เปำหมำย : รอยละ ๙๕)

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม/
ส�ำนักงำนเขต

เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำร
มูลฝอยของ
หนวยงำนที่เกี่ยวของ

๑. โครงกำรอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภำพกำรบริหำร
จัดกำรมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
๒. โครงกำรอบรมเพื่อ
พัฒนำศักยภำพทำง
วิชำกำรและแนวทำง
กำรปฏิบัติงำนเชิงเทคนิค
๓. โครงกำรเพิ่มศักยภำพ
ผูปฏิบัติงำนดำนกำร
จัดกำรสิ่งปฏิกูลอยำงถูก
สุขลักษณะตำมกฎหมำย
กำรสำธำรณสุข
๔. โครงกำรสงเสริม
ระบบกำรคัดแยกและ
รวบรวมมูลฝอยอยำง
มีประสิทธิภำพ
๕. โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศกำรบริกำร
ประชำชนดำนสิง่แวดลอม
กรุงเทพมหำนคร 
๖. โครงกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรมูลฝอยของ
กรุงเทพมหำนคร
๗. โครงกำรเชำรถเก็บขน
มูลฝอย ๓ ขนำด จ�ำนวน 
๒๑๔ คัน 
(ป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘) 
๘. โครงกำรเชำรถเก็บขน
มูลฝอย ๒ ขนำด จ�ำนวน 
๑๙๑ คัน
(ป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๙) 

๕๐๘,๐๐๐

๓๓๔,๐๐๐

๘๒๐,๐๐๐

๖,๐๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๖๕,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๐๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๑.๒  กรุงเทพมหำนครมีกำรลดและควบคุมปริมำณมูลฝอยที่แหลงก�ำเนิดและเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรจัดกำรมูลฝอยตั้งแตแหลงก�ำเนิดจนถึงกำรก�ำจัดอยำงถูกตองตำมหลักวิชำกำร

เปำประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๒  กำรจัดกำรมูลฝอยท่ีกลำงทำงอยำงมีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๙. โครงกำรเชำรถเก็บขน

มูลฝอยแบบอัด ขนำด 

๕ ตัน จ�ำนวน ๒๕๖ คัน

(ป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๙) 

 ๑๐. โครงกำรเชำรถเก็บ

ขนมูลฝอยแบบกระบะ

เททำย ขนำด ๖ ตัน 

๖ ลอ จ�ำนวน ๑๙๑ คัน

(ป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๙) 

 ๑๑. โครงกำรจัดหำถัง

รองรับมูลฝอย

 ๑๒. โครงกำรจัดหำ

รถบรรทกุตดิต้ังชดุไฮโดรลกิ 

พรอมตูคอนเทนเนอร์

แบบมีระบบอัดมูลฝอย

ในตัวติดตั้งชุดยกเทขยะ

(ป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) 

 ๑๓. โครงกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บ

คำธรรมเนียมกำรจัดกำร

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ

กรุงเทพมหำนคร

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๕๖,๘๕๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๗๓,๓๐๐

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม



๑๐๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยท่ี ๑.๑.๒  กรุงเทพมหำนครมีกำรลดและควบคุมปริมำณมูลฝอยที่แหลงก�ำเนิดและเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรจัดกำรมูลฝอยตั้งแตแหลงก�ำเนิดจนถึงกำรก�ำจัดอยำงถูกตองตำมหลักวิชำกำร 

เปำประสงค์ที่ ๑.๑.๒ .๓ กำรจัดกำรมูลฝอยที่ปลำยทำงอยำงมีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของปริมำณ 
มูลฝอยที่น�ำเขำก�ำจัด
ที่ปลำยทำงลดลงเมื่อ
เทียบกับป ๒๕๖๐
(๑๐,๕๒๖.๙๒ ตัน ตอวนั) 
(เปำหมำย : รอยละ ๕)

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม/
ส�ำนักงำนเขต

เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรมูลฝอย
ของเสียอันตรำย 
มูลฝอยติดเชื้อไขมัน
และสิ่งปฏิกูลถูกตอง
ตำมหลักวิชำกำร

๑. โครงกำรจำงเหมำ
เอกชนเก็บขนและก�ำจัด
มูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์
ก�ำจัดมูลฝอยหนองแขม
และออนนุช
(ป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘) 
๒. โครงกำรพัฒนำระบบ
เชื่อมโยงเครือขำยขอมูล
กำรบริหำรจัดกำรมูลฝอย
ตดิเชือ้ของกรงุเทพมหำนคร

๑,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

๒. รอยละของมูลฝอย 
ของเสียอันตรำย มูลฝอย
ติดเชื้อไดรับกำรก�ำจัด
อยำงถูกตองตำมหลัก
วิชำกำร
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

๓. รอยละของมูลฝอยที่
กลับไปใชประโยชน์ที่
ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับ ป ๒๕๖๐ 
(๑,๔๓๖ ตันตอวัน) 
(เปำหมำย : รอยละ ๒๐)

เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบ�ำบัด แปรรูป
มูลฝอย ไขมันและ
สิ่งปฏิกูลเพื่อน�ำ
กลับมำใชประโยชน์
ที่ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอย

๓. โครงกำรจำงเหมำ
เอกชนขนมูลฝอยจำก
ศนูย์ก�ำจดัมลูฝอยสำยไหม
และน�ำไปฝงกลบอยำง
ถูกหลักสุขำภิบำล 
(ป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘) 

๔. โครงกำรจำงเหมำ
เอกชนขนมูลฝอยจำก
ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยออนนุช
และน�ำไปฝงกลบอยำง
ถูกหลักสุขำภิบำล 
(ป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘) 
๕. โครงกำรจำงเหมำ
เอกชนก�ำจัดมูลฝอย
โดยระบบเตำเผำมูลฝอย
ขนำดไมนอยกวำ ๑,๐๐๐ 
ตันตอวันที่ศูนย์ก�ำจัด
มูลฝอยสำยไหม
(ป ๒๕๖๓ - ๒๕๘๖)

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๐๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยท่ี ๑.๑.๒  กรุงเทพมหำนครมีกำรลดและควบคุมปริมำณมูลฝอยที่แหลงก�ำเนิดและเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรจัดกำรมูลฝอยตั้งแตแหลงก�ำเนิดจนถึงกำรก�ำจัดอยำงถูกตองตำมหลักวิชำกำร 

เปำประสงค์ที่ ๑.๑.๒ .๓ กำรจัดกำรมูลฝอยที่ปลำยทำงอยำงมีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๖. โครงกำรจดัหำเครือ่งจักร

เพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพโรงงำน

ก�ำจัดมูลฝอยจำก

กำรกอสรำงที่ศูนย์ก�ำจัด

มูลฝอยออนนุช

(ป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)

๑๔,๗๖๖,๐๐๐ ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม

๔. ปรมิำณไขมนัทีจ่ดัเกบ็

ไดน�ำไปก�ำจดัและแปรรปู 

อยำงถูกสุขลักษณะ

(เปำหมำย : ๔๕,๐๐๐ ลบ.ม.)

โครงกำรอบรมสงเสริม

ควำมรูเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรจัดกำรไขมนัในพืน้ทีเ่ขต

๒๙,๒๐๐ ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม/

ส�ำนักงำนเขต

๕. ปรมิำณปุยอนิทรย์ีจำก 

กำกตะกอนส่ิงปฏิกูล

(เปำหมำย : ๑๒,๐๐๐ 

ตัน/ป)

โครงกำรเพิ่มศักยภำพผู

ปฏบิตังิำนดำนกำรจดักำร

สิง่ปฏิกูลอยำงถกูสุขลักษณะ

ตำมกฎหมำยกำรสำธำรณสขุ

๘๒๐,๐๐๐ ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม/

ส�ำนักงำนเขต



๑๐๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๑.๑  ปลอดมลพิษ
เปำหมำยที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหำนครมีคุณภำพอำกำศอยูในเกณฑ์มำตรฐำน

เปำประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๑ ลดจ�ำนวนยำนพำหนะท่ีปลอยมลพิษเกินมำตรฐำน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของจ�ำนวนยำน

พำหนะท่ีปลอยมลพิษทำง

อำกำศเกินมำตรฐำนลดลง

เมื่อเทียบกับปฐำน 

(ปฐำน พ.ศ. ๒๕๕๙

รอยละ ๒๓.๓๙)

(เปำหมำย : ลดลง รอยละ ๓)

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม/ 

ส�ำนักกำรคลัง 

(กองโรงงำน

ชำงกล)/

ส�ำนักงำนเขต

เพิ่มประสิทธิภำพ

กำรควบคุมมลพิษ

อำกำศที่เกิดจำก

ยำนพำหนะ

๑. โครงกำรถนนอำกำศ

สะอำด

๒. โครงกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรควบคุม

และลดฝุนละอองขนำด

ไมเกิน ๒.๕ ไมครอน 

จำกรถรำชกำรหนวยงำน

ในสังกัดกรุงเทพมหำนคร

๓,๖๐๒,๔๐๐

๓๐๒,๒๐๐

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๐๙แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหำนครมีคุณภำพอำกำศอยูในเกณฑ์มำตรฐำน

เปำประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๒ ปรับปรุงระบบกำรจัดกำรขอมูลคุณภำพอำกำศใหครอบคลุม

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของจ�ำนวน
ขอมูลคุณภำพอำกำศ
ที่มีกำรตรวจวัดในพื้นที่
ท่ัวไปผำนเกณฑ์มำตรฐำน 
(เปำหมำย : รอยละ ๙๘)

๒. รอยละของจ�ำนวน
ขอมูลคำเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 
ของฝุนละอองขนำด
ไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM๑๐) 
ผำนเกณฑ์มำตรฐำน
(เปำหมำย : รอยละ ๙๙)
๓. รอยละของจ�ำนวน
ขอมลูคำเฉลีย่ ๒๔ ชัว่โมง 
ของฝุนละอองขนำด
ไมเกิน ๒.๕ ไมครอน 
(PM๒.๕) ผำนเกณฑ์
มำตรฐำน
(เปำหมำย : รอยละ ๙๘)

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

ขยำยขีดควำม
สำมำรถของเคร่ืองมอื/
อุปกรณ์ตรวจวัด
คุณภำพอำกำศใน
สถำนีตรวจวัด
คุณภำพอำกำศ
ก�ำกับ ดูแล และ
บ�ำรุงรักษำสถำนี
ตรวจวัดคุณภำพ
อำกำศอยำงสม�ำ่เสมอ

เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ประชำสัมพันธ์และ
เผยแพรขอมูล

๑. โครงกำรจำงเหมำ
เดินระบบพรอมบ�ำรุง
รักษำสถำนีตรวจวัด
คุณภำพอำกำศติดตั้ง
บนเสำเหล็กและแบบ
เคลื่อนที่
๒. โครงกำรจัดซื้อเครื่อง
ตรวจวัดฝุนละอองขนำด
ไมเกิน ๒.๕ ไมครอน

๕๙,๒๒๔,๕๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

๔. รอยละของจ�ำนวน
ขอมูลคำเฉลี่ย ๘ ชั่วโมง 
ของกำซโอโซน ๓(O )
ผำนเกณฑ์มำตรฐำน
(เปำหมำย : รอยละ ๙๘)

๕. รอยละควำมส�ำเร็จ
ของกำรเชื่อมโยงขอมูล/
สำรสนเทศผำนระบบ
บริหำรจัดกำรขอมูล
คุณภำพอำกำศ 
(เปำหมำย : รอยละ ๘๐
ของระยะที่ ๓)

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

พัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรขอมูล
คุณภำพอำกำศ

โครงกำรพัฒนำระบบ
ขอมูลกำรจัดกำรคุณภำพ
อำกำศ (ทดสอบระบบ)

๘,๑๘๕,๐๐๐ ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม



๑๑๐ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหำนครมีคุณภำพอำกำศอยูในเกณฑ์มำตรฐำน

เปำประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๓ ควบคุมฝุนจำกกิจกรรมกำรกอสรำงอำคำร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของแหลง

ก�ำเนิดฝุนละอองไดรับ

กำรควบคุม

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม/

ส�ำนักกำรโยธำ/

ส�ำนักงำนเขต

ควบคุมฝุนละออง

ระหวำงกำรกอสรำง

เบือ้งตนตำมกฎหมำย

ควบคุมอำคำรและ

กฎหมำยสิ่งแวดลอม

๑. โครงกำรติดตำม

ตรวจสอบกำรด�ำเนิน

มำตรกำรควบคุม

ฝุนละอองระหวำง

กำรกอสรำงเบื้องตน

๒. โครงกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรติดตำม

ตรวจสอบและควบคุม

กำรปฏิบัติตำมมำตรกำร

ที่ก�ำหนดไวในรำยงำน

กำรประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมระหวำง

กำรกอสรำงอำคำร

ในกรุงเทพมหำนคร

ไมใช

งบประมำณ

๒,๘๕๐,๐๐๐

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๑๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ
เปำหมำยที่ ๑.๑.๔ กรุงเทพมหำนครมีระดับเสียง คำเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq) อยูในเกณฑ์มำตรฐำน

เปำประสงค์ที่ ๑.๑.๔.๑ กรุงเทพมหำนครมีระดับเสียงอยูในเกณฑ์มำตรฐำน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของจ�ำนวน

ขอมลูระดบัเสยีง คำเฉล่ีย 

๒๔ ชั่วโมง (Leq) ที่มี

กำรตรวจวัดผำนเกณฑ์

มำตรฐำน

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม/

ส�ำนักกำรโยธำ/

ส�ำนักงำนเขต

เฝำระวังระดับเสียง

ในบรรยำกำศใหอยู

ในเกณฑ์มำตรฐำน

ติดตำมตรวจสอบ

กำรด�ำเนินมำตรกำร

ควบคุมเสียงจำก

กำรกอสรำง

๑. กิจกรรมเฝำระวัง

ระดับเสียงในบรรยำกำศ

บริเวณพื้นที่ทั่วไป

๒. โครงกำรติดตำม

ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม

มำตรกำรควบคุมเสียง

จำกกำรกอสรำง

ไมใช

งบประมำณ

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม

๒. รอยละของจ�ำนวน

เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ

มลภำวะทำงเสียงลดลง 

(ปฐำน พ.ศ. ๒๕๕๗  

๑,๖๖๑ เรื่อง)

(เปำหมำย : ลดลง

รอยละ ๑๐)

ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนักงำนเขต

เขมงวดกำรจัดกำร

เรือ่งรองเรยีนเกีย่วกบั

มลภำวะทำงเสียง

โครงกำรควบคุมระดับ

เสียงจำกกำรจัดใหมี

มหรสพ กำรแสดงดนตรี 

เตนร�ำ ร�ำวงฯ

๒,๕๑๐,๐๐๐ ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนักงำนเขต



๑๑๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่  ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เปำหมำยที่ ๑.๒.๑ ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เปำประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสรำงควำมปลอดภัยเพื่อลดควำมลอแหลมของสภำพแวดลอมตอกำรเกิดอำชญำกรรม

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. จ�ำนวนกลองโทรทัศน์

วงจรปด (CCTV) ดำน

ควำมปลอดภัยที่ไดรับ

กำรติดตั้งตอป

(เปำหมำย : ๓,๐๐๐ กลอง) 

ส�ำนัก

กำรจรำจร

และขนสง

ติดตั้งกลองโทรทัศน์

วงจรปด (CCTV)

โครงกำรจดัหำพรอมตดิตัง้

กลองโทรทัศน์วงจรปด 

(CCTV)

๓๔๒,๒๓๐,๐๐๐ ส�ำนัก

กำรจรำจร

และขนสง

๒. รอยละควำมส�ำเร็จ

ของกำรแกไขกลองโทรทัศน์

วงจรปด (CCTV) 

ดำนควำมปลอดภัยให

สำมำรถใชกำรไดภำยใน 

๒๔ ชั่วโมง เมื่อไดรับแจง 

หรือตรวจพบ

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนัก

กำรจรำจร

และขนสง

บ�ำรุงรักษำกลอง-

โทรทัศน์วงจรปด 

(CCTV)

โครงกำรบ�ำรุงรักษำระบบ

กลองโทรทัศน์วงจรปด 

(CCTV)

๔๐๘,๒๘๔,๐๐๐ ส�ำนัก

กำรจรำจร

และขนสง

๓. ประชำชนมคีวำมเชือ่มัน่

ในควำมปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

(เปำหมำย : รอยละ ๘๕)

ส�ำนัก

กำรจรำจร

และขนสง

สนับสนุน

ดำนควำมปลอดภัย

๑. ระบบโคมสองสวำง

อจัฉริยะ (Smart Lighting) 

และระบบแจงเตือนเหตุ

ในเชิงพื้นที่

๒. โครงกำรบูรณำกำร

ขอมูลระบบกลองวงจรปด 

(CCTV) และระบบแจง

เตือนเหตุในเชิงพื้นที่

๑๖,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนัก

กำรจรำจร

และขนสง

ส�ำนัก

กำรจรำจร

และขนสง

๔. รอยละควำมส�ำเร็จ

ของกำรติดตั้งไฟฟำ

แสงสวำงตำมแผนที่

ก�ำหนด/ป  

(เปำหมำย : รอยละ ๙๐)

ส�ำนักกำรโยธำ/

ส�ำนักงำนเขต

ติดตั้งและ/หรือ

ซอมแซมไฟฟำ

แสงสวำงในพื้นที่

ที่เสี่ยงอำชญำกรรม

โครงกำรติดตั้ง/และ

ซอมแซมไฟฟำแสงสวำง

ในพื้นที่เสี่ยงตอกำรเกิด

อำชญำกรรม

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรโยธำ/ 

ส�ำนักงำนเขต



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๑๓แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๒.๑ ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เปำประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสรำงควำมปลอดภัยเพื่อลดควำมลอแหลมของสภำพแวดลอมตอกำรเกิดอำชญำกรรม

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๕. จุดเสี่ยงภัยไดรับ

กำรลดเงื่อนไขควำม

ลอแหลมตอกำรกอ

อำชญำกรรม   

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนักเทศกิจ/

ส�ำนักงำนเขต

ควบคุมพื้นที่เสี่ยงตอ

กำรกออำชญำกรรม 

โครงกำรบูรณำกำร

กำรด�ำเนินงำนปองกัน

กำรกออำชญำกรรม

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักเทศกิจ/

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง/

ส�ำนักกำรโยธำ/

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม/

ส�ำนักงำนเขต

๖. ประชำชนมีควำม

เชื่อมั่นในควำมปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

(เปำหมำย : รอยละ ๘๕)

๗. จ�ำนวนครั้งของ

กำรออกตรวจพื้นที่

เสี่ยงตออำชญำกรรม

(เปำหมำย : ๑ ครัง้/

เดอืน/จุด (สนท.)

๒ ครั้ง/วัน/จุด (สนข.))

ส�ำนักเทศกิจ/

ส�ำนักงำนเขต

สนับสนุนดำน

ควำมปลอดภัย 

(ตรวจพื้นที่เสี่ยงตอ

อำชญำกรรม)

โครงกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรตรวจ

พ้ืนทีเ่ส่ียงตออำชญำกรรม

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักเทศกิจ/

ส�ำนักงำนเขต



๑๑๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เปำหมำยที่ ๑.๒.๒  เด็กและเยำวชนไมเสพยำเสพติด ผูเสพ ผูติด ทุกคนเขำสูระบบกำรบ�ำบัดรักษำและฟนฟูสมรรถภำพที่

มีมำตรฐำนและมีควำมเหมำะสม

เปำประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพ่ิมระดับกำรมีสวนรวมของประชำชนในกำรเฝำระวังยำเสพติด

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. จ�ำนวนชุมชนมี

ควำมสำมำรถในกำรปองกัน

แกไขปญหำยำเสพติด  

(เปำหมำย : ๑,๒๐๐ ชมุชน)

ส�ำนักอนำมัย เสริมสรำงควำมเขมแข็ง

ของ “ชุมชนรวมใจ

ระวังภัยยำเสพติด”

กิจกรรมสนับสนุนและ

ตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนชมุชน

ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร

๑๙,๙๓๔,๔๓๐ ส�ำนักงำนเขต/

ส�ำนักอนำมัย

๒. ชุมชนรวมใจระวังภัย

ยำเสพติดไดรับกำร

สนับสนุนและสำมำรถ

ขับเคลื่อนงำนแกไข

ปญหำยำเสพติด  

(เปำหมำย : รอยละ ๙๐)

ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนักงำนเขต

เสริมสรำงควำมเขมแข็ง

ของ “ชุมชนรวมใจ

ระวังภัยยำเสพติด”

โครงกำรชุมชนรวมใจ

ระวงัภยัยำเสพติดในชุมชน

๔๙๒,๔๐๐ ส�ำนักงำนเขต/

ส�ำนักอนำมัย

๓. ระดับกำรมีสวนรวม

ของประชำชนในกำร

เฝำระวังยำเสพติด

(เปำหมำย : รอยละ ๓๐)

ส�ำนักอนำมัย สนับสนุนอำสำสมัคร

สำธำรณสุขกรุงเทพ-

มหำนครในกำรปองกัน

และแกไขปญหำ

ยำเสพติด*

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ

อำสำสมัครสำธำรณสขุ

กรงุเทพมหำนคร เพื่อกำร

แกไขปญหำยำเสพติด

ในชุมชน

๕๘๔,๐๐๐ ส�ำนักอนำมัย

๔. อำสำสมัครกรุงเทพ- 

มหำนคร เฝำระวังภัย

และยำเสพติดในชุมชน

มีกำรด�ำเนินกิจกรรม

เฝำระวงัภยัและยำเสพตดิ

ตำมภำรกิจ  

(เปำหมำย : รอยละ ๖๐)

ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนักงำนเขต

สนับสนุนอำสำสมัคร

กรุงเทพมหำนคร

เฝำระวังภัยและ

ยำเสพติดในชุมชน

โครงกำรอำสำสมัคร

กรงุเทพมหำนครเฝำระวงัภยั

และยำเสพติด

๑๙,๙๓๔,๔๓๐ ส�ำนักงำนเขต/

ส�ำนักอนำมัย

*มำตรกำรก�ำหนดขึ้นใหม



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๑๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๒.๒  เด็กและเยำวชนไมเสพยำเสพติด ผูเสพ ผูติด ทุกคนเขำสูระบบกำรบ�ำบัดรักษำและฟนฟูสมรรถภำพที่

มีมำตรฐำนและมีควำมเหมำะสม

เปำประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพ่ิมระดับกำรมีสวนรวมของประชำชนในกำรเฝำระวังยำเสพติด

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๕. รอยละของสถำน-

ประกอบกำรที่รวม

ด�ำเนินกำรเฝำระวังภัย

และยำเสพติด  

(เปำหมำย : รอยละ ๕๕)

ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนักงำนเขต

สนับสนุนกำรจัด

กิจกรรมเฝำระวังภัย

และยำเสพติดใน

สถำนประกอบกำร

กิจกรรมสนับสนุน

กำรเฝำระวังภัยและ

ยำเสพติดใน

สถำนประกอบกำร 

- ส�ำนักงำนเขต/

ส�ำนักอนำมัย

๖. จ�ำนวนของสถำนศึกษำ

ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร

ที่รวมด�ำเนินกำร  

(เปำหมำย : ๓๖ แหง)

ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนักงำนเขต

เสริมสรำงควำม

เขมแข็งของอำสำสมัคร

กรุงเทพมหำนคร

ในสถำนศึกษำ

โครงกำรอำสำสมัคร

กรุงเทพมหำนคร

ในสถำนศึกษำ

๙๖๑,๐๐๐ ส�ำนักอนำมัย



๑๑๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๒.๒  เด็กและเยำวชนไมเสพยำเสพติด ผูเสพ ผูติด ทุกคนเขำสูระบบกำรบ�ำบัดรักษำและฟนฟู  

   สมรรถภำพที่มีมำตรฐำนและมีควำมเหมำะสม

เปำประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๒  สรำงควำมภำคภูมิใจในตนเองและควำมเขมแข็งทำงจิตใจแกเด็ก เยำวชน และประชำชนในกำร

ปองกันกำรใชยำและสำรเสพติด

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษำใน

สังกัดกรุงเทพมหำนคร

ที่รวมด�ำเนินกำร  

(เปำหมำย : รอยละ ๘๕)

ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

เสริมสรำงทักษะชีวิต

ใหแกนักเรียนในพื้นที่

กรุงเทพมหำนคร

๑. โครงกำรพัฒนำ

กำรเสริมสรำงภูมิคุมกัน

ยำเสพติดของนักเรียน

มัธยม ศึกษำตอนตนแบบ

ครบวงจร

๒. โครงกำรโรงเรียน

กรุงเทพมหำนครปลอด

ยำเสพติด

๗๔๐,๖๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนักกำรศึกษำ

ส�ำนักงำนเขต/

ส�ำนักกำรศึกษำ

ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

พัฒนำทักษะชีวิต

ผำนสื่อสำรสนเทศ

ที่ทันสมัย

กิจกรรมพัฒนำสื่อ

ทักษะชีวิตเพื่อสรำง

ภูมิคุมกันยำและ

สำรเสพติดส�ำหรับเด็ก

และเยำวชน

* ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนัก

ยุทธศำสตร์

และประเมินผล

ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

สงเสริมกำรปองกัน

ยำเสพติด

โดยกระบวนกำร

ทูบีนัมเบอร์วัน

สนับสนุนใหโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหำนคร

สงชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

เขำประกวดในระดับภำค/

ประเทศ

๖๐๐,๐๐๐ ส�ำนักกำรศึกษำ

*ขอมูลงบประมำณจำกหนวยงำน



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๑๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๒.๒  เด็กและเยำวชนไมเสพยำเสพติด ผูเสพ ผูติด ทุกคนเขำสูระบบกำรบ�ำบัดรักษำและฟนฟู  

   สมรรถภำพที่มีมำตรฐำนและมีควำมเหมำะสม

เปำประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๒  สรำงควำมภำคภูมิใจในตนเองและควำมเขมแข็งทำงจิตใจแกเด็ก เยำวชน และประชำชนในกำร

ปองกันกำรใชยำและสำรเสพติด

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนักงำนเขต

สนับสนุนกิจกรรม

จังหวัดปลอดบุหรี่

๑. โครงกำรเยำวชนสดใส 

ไรควันบุหรี่

๒. โครงกำรกรุงเทพ-

มหำนครเขตปลอดบุหรี่

๓. โครงกำรพัฒนำ

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขสู

กำรรับรองมำตรฐำน

สถำนพยำบำลปลอดบุหรี่

๔. โครงกำรบ�ำบัดยำสูบ

ในบุคลำกรขอกรุงเทพ-

มหำนคร

  ๖๐๘,๑๕๐

๗๙๒,๒๕๐

๑๗,๒๘๐

๔๒๘,๕๒๕

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนักงำนเขต

สนับสนุนกิจกรรม 

ลด ละ เลิก 

กำรบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์

๑. โครงกำรรณรงค์ ลด 

เลิกกำรบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในชวงวัน

ส�ำคัญตำง ๆ

๒. โครงกำรพัฒนำ

ประสิทธิภำพกำรควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ

ผลิตภัณฑ์ยำสูบในพื้นที่

กรุงเทพมหำนคร

๖๘๐,๐๐๐

๑,๒๘๔,๒๐๐

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย



๑๑๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๒.๒  เด็กและเยำวชนไมเสพยำเสพติด ผูเสพ ผูติด ทุกคนเขำสูระบบกำรบ�ำบัดรักษำและฟนฟู  สมรรถภำพที่

มีมำตรฐำนและมีควำมเหมำะสม

เปำประสงค์ที ่๑.๒.๒.๓  บ�ำบัดรกัษำฟนฟู ติดตำมดูแลผูเสพผูตดิยำ/สำรเสพตดิใหสำมำรถกลับไปด�ำเนนิชีวติไดตำมปกตใินสังคม

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละกำรบ�ำบัดของ

ผูที่เขำโปรแกรมบ�ำบัด

รักษำแบบครบก�ำหนด  

(เปำหมำย : รอยละ ๗๓)

ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนักกำรแพทย์

พัฒนำกำรบริกำร

ดำนกำรบ�ำบัดฟนฟู

สมรรถภำพที่เขำถึง

งำย มีคุณภำพ และ

ประสิทธิภำพ

๑. โครงกำรพัฒนำ

ประ สิทธิภำพกำรบ�ำบัด

ฟนฟูผูเสพ ผูติดยำเสพติด

๒. กิจกรรมบ�ำบัดรักษำ

และฟนฟูสมรรถภำพผูติด

ยำเสพติดในพื้นที่

กรุงเทพ-มหำนคร 

(เงินอุดหนุน)

๓. กิจกรรมลดอันตรำย

จำกกำรใชยำเสพติดใน

พื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

(เงินอุดหนุน)

๒๒๔,๗๖๐

*

*

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

๒. รอยละของผูผำน

กำรบ�ำบัดรักษำตำม

โปรแกรมไดรับกำร

ติดตำมหลังกำรบ�ำบัด

ตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด  

(เปำหมำย : รอยละ ๗๓)

ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนักงำนเขต

พัฒนำกระบวนกำร

ในกำรติดตำม ดูแล 

ชวยเหลือ และพัฒนำ 

คุณภำพชีวิตใหกับ

ผูผำนกำรบ�ำบัดฟนฟู

สมรรถภำพ

โครงกำรพัฒนำ

ประสิทธิภำพระบบ

กำรติดตำมดูแลชวยเหลือ

ผูผำนกำรบ�ำบัดฟนฟูใน

ชุมชน

๓๒๑,๐๐๐ ส�ำนักงำน-

ปองกัน

และบ�ำบัด

กำรติด

ยำเสพติด

พัฒนำกระบวนกำร

มีสวนรวมของชุมชน 

ครอบครัวและสังคม 

ในกำรบ�ำบัดฟนฟู

สมรรถภำพ

โครงกำรพัฒนำกำร

บ�ำบัดฟนฟูผูติดยำเสพติด

ในชุมชน

๒๒๔,๗๖๐ ส�ำนักงำน-

ปองกัน

และบ�ำบัด

กำรติด

ยำเสพติด

*ขอมูลงบประมำณจำกหนวยงำน



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๑๙แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติ ๑.๓  ปลอดอุบัติเหตุ
เปำหมำยที่ ๑.๓.๑ ลดควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุจรำจร

เปำประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภำพถนนและจุดเสี่ยงอันตรำย

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของจุดเสี่ยงภัย
ที่ไดรับกำรปรับปรุง
ตำมแผน
(เปำหมำย : รอยละ ๙๐)

ส�ำนัก
กำรจรำจร
และขนสง

ตรวจสอบและ
ปรับปรุงสภำพถนน

๑. ติดตั้งปำยจรำจร 
บังคับ เตือน แนะน�ำ
๒. ติดตั้งปำยจรำจร ชนิด
แขวนเหนือผิวจรำจร
๓. ติดตั้งปำยแนะน�ำ
เสนทำงชนิดแขนยื่น
บริเวณจุดเบี่ยงกำรจรำจร
หรือทำงรวมทำงแยก
๔. ปรับปรุงเครื่องหมำย
จรำจรบริเวณทำงขำม
หนำโรงเรียน
๕. ปรับปรุงและขยำยจุด
ติดตั้งสัญญำณไฟจรำจร
กระพริบเตือนบริเวณ
ทำงขำม สัญญำณไฟจรำจร
ควบคุมชองเดินรถสลับ
ทิศทำง
๖. ติดตั้งสัญญำณไฟ
จรำจรกะพริบเตือน
บริเวณทำงขำมและ
บริเวณจุดอันตรำย 
ทำงแยก ทำงโคง 
จุดกลับรถ
๗. ติดตั้งสัญญำณ
ไฟจรำจรกะพริบเตือน
จุดอันตรำยแบบโซลำเซล
๘. ติดตั้ง ปรับปรุง และ
ขยำยจุดติดตั้งอุปกรณ์
ควำมปลอดภัยดำน
กำรจรำจร

๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง



๑๒๐ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๓.๑ ลดควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุจรำจร

เปำประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภำพถนนและจุดเสี่ยงอันตรำย

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๙. กอสรำงคันชะลอ

ควำมเร็ว ติดตั้งปำยเตือน

คันชะลอควำมเร็ว

กระพริบแสงดวยพลงังำน

แสงอำทติย์ และเสน

เครื่องหมำยชะลอ

ควำมเร็วในพื้นที่

กรุงเทพมหำนคร

๑๐. โครงกำรจดัท�ำ

เครือ่งหมำยจรำจรบน

พื้นทำงดวยวัสดุเทอร์โม

พลำสติก 

๑๑. โครงกำรจดัท�ำ

เครือ่งหมำยจรำจรบน

พื้นทำงดวยวัสดุโคลด์

พลำสติก 

๑๒. โครงกำรจดัท�ำ

เครือ่งหมำยจรำจร

บนขอบทำง

๓๘,๐๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๘,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

๒. รอยละควำมส�ำเร็จ

ของกำรวิเครำะห์ขอมูล 

เพื่อสนับสนุนกำรลด

อุบัติเหตุจรำจร

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนัก

กำรจรำจร

และขนสง

สรางระบบวิเคราะห

และคาดการณการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

๑. โครงกำรพัฒนำระบบ

กำรวิเครำะห์ขอมูล

ดำนกำรจรำจรและ

ควำมปลอดภัยทำงถนน

๒. โครงกำรศึกษำจัดท�ำ

แผนแมบทควำมปลอดภัย

ทำงถนนในพื้นที่

กรุงเทพมหำนคร

๘๓,๓๙๐,๐๐๐

๒๙,๒๖๐,๐๐๐

ส�ำนักกำร

จรำจรและ

ขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๒๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๓.๑ ลดควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุจรำจร

เปำประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๒ ลดกำรกระท�ำผิดกฎจรำจร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. จ�ำนวนกำรกระท�ำผิด

กฎจรำจรลดลง

(เปำหมำย : รอยละ ๔)

ส�ำนัก

กำรจรำจร

และขนสง

ตดิตัง้ระบบตรวจจบั

ผูท�ำผิดกฎจรำจร

อิเล็กทรอนิกส์

โครงกำรจัดหำ/จัดกำร

พรอมติดตั้งระบบ

กลองโทรทัศน์วงจรปด 

(CCTV) เพื่อตรวจสอบ

กำรฝำฝนกฎหมำยของ

ยำนพำหนะบนทำงเทำใน

พื้นที่กรุงเทพมหำนคร

๕๕,๖๑๐,๐๐๐ ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

จัดกิจกรรมสงเสริม

ควำมปลอดภัยและ

วินัยจรำจร

๑. โครงกำรรณรงค์

เสริมสรำงวินัยและ

จิตส�ำนึกของประชำชน

เพื่อลดอุบัติเหตุ

๒. โครงกำรเสริมสรำง

กำรเรยีนรูดำนกำรจรำจร

ในเด็ก

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๒,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

ส�ำนัก

กำรจรำจร

และขนสง/

ส�ำนักงำนเขต

๒. จ�ำนวนผูเสียชีวิต

จำกอุบัติเหตุทำงถนน

ในเขตกรุงเทพมหำนคร

ตอประชำกรแสนคน

(เปำหมำย : ไมเกิน 

๑๐ รำย)

ส�ำนัก

กำรจรำจร

และขนสง

ดูแลควำมปลอดภัย

และอ�ำนวยควำม

สะดวกดำนกำรจรำจร

ใหกับประชำชน

๑. โครงกำรเสริมสรำง

ควำมปลอดภัยในกำร

เดินทำงใหกับประชำชน

ในเขตกรุงเทพมหำนคร

๒. โครงกำรติดตั้ง

ปำยแนะน�ำเสนทำง

สถำนพยำบำล

๓. โครงกำรจัดหำพรอม

ติดตั้งระบบเสริมสรำง

ควำมปลอดภัยในกำร

เดินทำงใหกับประชำชน

บริเวณแหลงชุมชนและ

สถำนที่ส�ำคัญ

๑๗๗,๐๙๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๙๕,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง



๑๒๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๑.๔  ปลอดภัยพิบัติ
เปำหมำยที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหำนครสำมำรถลดควำมเสี่ยงและฟนคืนจำกภัยพิบัติ

เปำประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑  กรุงเทพมหำนครมีควำมพรอมในกำรรับมือกับอุทกภัยทั้งจำกน�้ำฝน น�้ำหนุน และน�้ำหลำก เสริมสรำง

ศักยภำพ และควำมสำมำรถดำนบุคลำกรและเครื่องมือในกำรจัดกำรสำธำรณภัยโดยเฉพำะอุทกภัย 

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. ควำมสำมำรถในกำร
ปองกันน�้ำทวม เนื่องจำก
น�้ำหลำกและน�้ำหนุน
ที่ควำมสูง +๓.๐ ม.รทก. 
(เปำหมำย : รอยละ ๙๐)

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

กอสรำงและปรับปรุง
แนวปองกันน�้ำทวม
เพื่อรองรับปริมำณ
น�้ำหลำกและน�้ำหนุน

๑. โครงกำรกอสรำงและ
ปรับปรุงแนวปองกัน
น�ำ้ทวมรมิแมน�ำ้เจำพระยำ
๒. โครงกำรกอสรำง
และปรับปรุงแนวปองกัน
น�้ำทวมริมคลอง
บำงกอกนอยและ
คลองมหำสวัสด์ิ

๑๐๕,๘๐๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

๒. ควำมสำมำรถใน
กำรระบำยน�้ำจำก
ถนนสำยหลักที่มีปญหำ
น�้ำทวมขังเนื่องจำก
ฝนตก (นำที)
(เปำหมำย : ๑๕๐ นำที)

ส�ำนัก
กำรระบำยน�ำ้/
ส�ำนักงำนเขต

กอสรำงและปรับปรงุ
ระบบระบำยน�้ำใน
ถนนสำยหลัก

กอสรำงและปรับ 
ปรุงระบบระบำยน�้ำ
พืน้ทีก่รงุเทพมหำนคร

กอสรำงและ
ปรับ ปรุงแกมลิง

จัดหำเครื่องมือ
และอุปกรณ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรระบำยน�้ำ

๑. โครงกำรกอสรำง
อุโมงค์ระบำยน�้ำ
๒. โครงกำรกอสรำง
และปรับปรุงระบบ
คลองระบำยน�้ำ
๓. โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธภิำพกำรระบำยน�ำ้
ในถนนสำยหลัก
๔. โครงกำรกอสรำงและ
ปรับปรุงแกมลิง
๕. โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรระบำย
น�้ำในถนนสำยหลักดวย
เครื่องสูบน�้ำ เครื่องผลัก-
ดันน�้ำ และยำนพำหนะ

๑๐,๒๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๕,๗๐๓,๔๐๐,๐๐๐

๒,๕๒๕,๐๗๐,๐๐๐

๑,๓๒๑,๔๐๐,๐๐๐

๑,๓๙๔,๔๕๐,๐๐๐

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

๓. จ�ำนวนคลองที่ถูก
ฟนฟู ปรับปรุงและ
คืนสภำพเพื่อเปนแกมลิง
ธรรมชำติและมีระบบ
ระบำยน�้ำที่ดีขึ้น
(เปำหมำย : ๓๒ คลอง)

ส�ำนัก
กำรระบำยน�ำ้/       
ส�ำนักงำนเขต

กอสรำงเขื่อนเพื่อ
รองรับกำรขุดลอกคลอง

๑. โครงกำรเพิม่ประสทิธ-ิ
ภำพระบบคลอง

๒. ขุดลอกล�ำรำงในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร

๒,๘๓๘,๖๐๐,๐๐๐

๑๒๓,๖๙๖,๔๐๐

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ/
ส�ำนักงำนเขต

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ/
ส�ำนักงำนเขต



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๒๓แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหำนครสำมำรถลดควำมเสี่ยงและฟนคืนจำกภัยพิบัติ

เปำประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑  กรุงเทพมหำนครมีควำมพรอมในกำรรับมือกับอุทกภัยทั้งจำกน�้ำฝน น�้ำหนุน และน�้ำหลำก เสริมสรำง

ศักยภำพ และควำมสำมำรถดำนบุคลำกรและเครื่องมือในกำรจัดกำรสำธำรณภัยโดยเฉพำะอุทกภัย 

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๔. จ�ำนวนคลองที่มี
กำรจัดกำรสิ่งปลูกสรำง
รุกล�้ำและปกแนวเขต
ล�ำคลองสำธำรณะ
(เปำหมำย : ๓๒ คลอง)

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ/              
ส�ำนักงำนเขต

จัดกำรสิ่งปลูกสรำง
รุกล�้ำคลองหลัก และ
ปกแนวเขตล�ำคลอง
สำธำรณะ

โครงกำรจัดกำร
สิ่งปลูกสรำงรุกล�้ำและ
ปกแนวเขตล�ำคลอง
สำธำรณะในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร

๒๓,๕๑๗,๖๐๐ ส�ำนักงำนเขต

๕. จ�ำนวนระบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์
เพื่อสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรน�้ำของ
กรุงเทพมหำนคร
(เปำหมำย : ๑ ระบบ)

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

เพิ่มประสิทธิภำพ
แผนที่ควำมเสี่ยงและ

ดชันคีวำมเสีย่งน�ำ้ทวม

กำรเตรียมควำม
พรอมรับมือกับ
กำรเปลี่ยนแปลงใน
กรุงเทพมหำนคร

๑. โครงกำรแผนที่
ควำมเสี่ยงและดัชนี
ควำมเสี่ยงน�้ำทวม
กรุงเทพมหำนคร 
ระยะที่ ๒
๒. โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรเตรียม
ควำมพรอมรับมือกับ
กำรเปลี่ยนแปลงใน
กรุงเทพมหำนคร

๓๕๓,๖๐๐,๐๐๐

๔๖,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

เปำประสงค์ ๑.๔.๑.๒ ฟนฟูสภำพปำชำยเลนใหมีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

รอยละของกำรกอสรำง

แนวคันหิน (Groins) 

ปองกันกำรกัดเซำะชำยฝง

กอสรำงเขื่อนคันหิน  

ส�ำรวจเฝำระวังกำร

กัดเซำะชำยฝง 

(เปำหมำย : เริม่กอสรำงเข่ือน)

ส�ำนัก

กำรระบำยน�้ำ

สรำงแนวปองกัน

กำรกัดเซำะชำยฝง

ถำวร

โครงกำรปองกันและ

แกไขปญหำกำรกัดเซำะ

พื้นที่ชำยฝงทะเล

บำงขุนเทียน

กรุงเทพมหำนคร

๑๔๓,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนัก

กำรระบำยน�้ำ



๑๒๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหำนครสำมำรถลดควำมเสี่ยงและฟนคืนจำกภัยพิบัติ

เปำประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๒ ฟนฟูสภำพปำชำยเลนใหมีควำมสมบูรณ์มำกขึ้น

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. พื้นที่ปำชำยเลน
ไดรับกำรปลูกเพิ่มเติม
(เปำหมำย: ๕ ไร)
๒. ควำมหนำปำชำยเลน
ตลอดแนว
(เปำหมำย: ระยะทำง 
๔.๕ กม. (๕๐ ม.)) 

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม/

สนข.
บำงขุนเทียน

ฟนฟูสภำพปำชำยเลน
กันชนที่มีควำมอุดม
สมบูรณ์

เตรยีมควำมพรอม
ในกำรฟนฟปูำชำยเลน

๑. โครงกำรพัฒนำ
สวนสำธำรณะ
พฤกษศำสตร์ชำยฝง
ทะเลบำงขุนเทียน 
(mangrove 
botanical parks)๑

๒. โครงกำรปลูกปำ
ในใจคนตำมศำสตร์
พระรำชำ๒

งบประมำณ
ประจ�ำ

-  งบประมำณ
จำกกองทุน
ปลูกปำ

- งบประมำณ
 ประจ�ำ

ส�ำนักสิ่งแวดลอม/

ส�ำนกักำรระบำยน�ำ้/

ส�ำนกัวฒันธรรม กฬีำ 

และกำรทองเที่ยว/

ส�ำนักพัฒนำสังคม/

ส�ำนักเทศกิจ/

สนข.บำงขนุเทยีน/

กระทรวงทรพัยำกรฯ 

สถำบันกำรศึกษำ

ที่เกี่ยวของกับ

ทรพัยำกรชำยฝงทะเล

ส�ำนักงำนเขต

บำงขุนเทียน/ 

ส�ำนักสิ่งแวดลอม/

กระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดลอม

สถำบันกำรศกึษำ/

สนข. ๓

๒. รอยละของกำรกอสรำง
แนวปองกันกำรกัดเซำะ
ชำยฝง
(เปำหมำย: รอยละ ๑๐)

ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำ

๓. สรำงแนวปองกัน
กำรกัดเซำะชำยฝง
ถำวร 

โครงกำรปองกนัและแกไข
ปญหำกำรกัดเซำะพื้นที่
ชำยฝงทะเลบำงขุนเทียน 
กรุงเทพมหำนคร 

๑๔๓,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนกักำรระบำยน�ำ้

__________________________________
๑  ด�ำเนินกำร ๑. จัดตั้งสวนสำธำรณะพฤษศำสตร์ชำยฝงทะเลบำงขุนเทียน (mangrove botanical parks) ๒. ตั้งคณะท�ำงำนรวมระหวำงสสล./สนน./สวท./สพส./สถำบัน

กำรศึกษำ/กระทรวงทรัพยำกรฯ และ สนข.บำงขุนเทียนเปนคณะท�ำงำนบริหำรจัดกำรพื้นท่ีชำยฝงทะเล ๓. ด�ำเนินกิจกรรม สรำงองค์ควำมรูจิตส�ำนึกและควำมตระหนัก
ดำนระบบนิเวศชำยฝงทะเลและควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ ผลกัดนัใหทกุภำคสวนตำง ๆ  รวมอนรุกัษ์ ฟนฟแูละรกัษำปำชำยเลน จดักำรพฒันำควำมรูและทกัษะใหแกบคุลำกร 
กทม.ในกำรจัดกำรพืน้ทีสี่เขยีวเมอืง  โดยเฉพำะพฤกษศำสตร์และควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพชำยฝงทะเล พฒันำฐำนขอมลูและศกึษำวจิยัเกีย่วกบัปำชำยเลนและควำมหลำก
หลำยทำงชีวภำพรวมกับกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม/สถำบันกำรศึกษำ

๒  กิจกรรมฟนฟูพื้นที่ปำชำยเลนประกอบดวย ๑. ปลูก บ�ำรุงดูแลรักษำ และฟนฟูสภำพพื้นท่ีปำชำยเลน ๒. บริหำรจัดกำรรวมกับภำคสวนตำง ๆ ในกำรปลูกฟนฟูและ
รักษำสภำพพื้นที่ปำชำยเลนในระดับพื้นที่ ๓. สนับสนุนกำรใหควำมรูเกี่ยวกับปำชำยเลนแกผูรวมกิจกรรม ๔. สนับสนุนกำรจัดเก็บขอมูลปำชำยเลนและควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพน�ำเขำฐำนขอมูลที่ก�ำหนด และ ๕. ผลิตกลำไมปำชำยเลน

๓ สนับสนุนกำรเพำะกลำไมปำชำยเลน (ตำมกำรรองขอ)



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๒๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหำนครสำมำรถลดควำมเสี่ยงและฟนคืนจำกภัยพิบัติ

เปำประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓  เสริมสรำงศักยภำพและควำมสำมำรถดำนบคุลำกรและเครือ่งมอืในกำรจดักำรสำธำรณภยัโดยเฉพำะอัคคีภยั

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

รอยละควำมกำวหนำของ

กำรกอสรำงศูนย์ฝกอบรม

ดับเพลิงและกูภัย

กรุงเทพมหำนคร

(เปำหมำย : รอยละ ๒๐)

ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ-  

สำธำรณภัย

จัดตั้งศูนย์ฝกอบรม

ดับเพลิงและกูภัย

กรุงเทพมหำนคร

โครงกำรกอสรำง

ศนูย์ฝกอบรมดบัเพลงิและ

กูภัยกรุงเทพมหำนคร

๒๔๔,๔๐๐,๐๐๐ ส�ำนักปองกัน- 

และบรรเทำ-         

สำธำรณภัย

จ�ำนวนครัง้ของกำรด�ำเนินกำร

ฝกซอมตำมแผนกำรปองกัน

และบรรเทำสำธำรณภยั

รวมกับหนวยงำนท่ีเก่ียวของ

(เปำหมำย : ๑ คร้ัง/๑ สนข.)

ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ-  

สำธำรณภัย

ฝกภำคสนำมรวมกับ

หนวยงำนในประเทศ

ภำยใตอ�ำนำจหนำท่ี

ของกรุงเทพมหำนคร

หนวยงำนอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหำนคร

และปริมณฑล

กิจกรรมบูรณำกำร

กำรฝกซอมตำมแผนปองกัน

และบรรเทำสำธำรณภัย

รวมกบัหนวยงำนทีเ่กีย่วของ

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ-

สำธำรณภัย/

ส�ำนักงำนเขต

รอยละควำมส�ำเร็จของ

กำรประเมินและจัดระดับ

ควำมเส่ียงจำกอัคคีภัย

ในพื้นที่รับผิดชอบของ

สถำนีดับเพลิง

(เปำหมำย : รอยละ ๘๐)

ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ-  

สำธำรณภัย

ประเมินและจัด

ระดับควำมเสี่ยง

สำธำรณภัย

(โดยเฉพำอัคคีภัย)

ของกรุงเทพมหำนคร

กิจกรรมกำรประเมิน

และจัดระดับควำมเสี่ยง

จำกอัคคีภัยในพื้นที่

รับผิดชอบของสถำนี

ดับเพลิง

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ-

สำธำรณภัย

รอยละควำมส�ำเร็จของ

กำรพัฒนำระบบฐำนขอมูล

ทั้งดำนบุคลำกร อุปกรณ์ 

เครื่องมือยำนพำหนะที่

เกี่ยวของกับกำรปองกัน

และบรรเทำสำธำรณภัย

(เปำหมำย : รอยละ ๘๐)

ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ-  

สำธำรณภัย

สรำงฐำนขอมูล

ควำมปลอดภัยเพื่อ

กำรเขำปฏิบัติกำรให

ควำมชวยเหลือและ

วิเครำะหป์จจัยที่กอ

ใหเกิดควำมเสียหำย

จำกสำธำรณภัย

โครงกำรสงเสริมและ

พัฒนำระบบฐำนขอมูลเพื่อ

บริหำรจัดกำรสำธำรณภัย

๕,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ-

สำธำรณภัย



๑๒๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหำนครสำมำรถลดควำมเสี่ยงและฟนคืนจำกภัยพิบัติ

เปำประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓  เสริมสรำงศักยภำพและควำมสำมำรถดำนบคุลำกรและเครือ่งมอืในกำรจดักำรสำธำรณภยัโดยเฉพำะอัคคีภยั

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

รอยละควำมส�ำเรจ็ของกำร

จัดตั้งคลังขอมูลดำน

สำธำรณภัยของ

กรงุเทพมหำนครใหสำมำรถ

เชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอมูล

ระหวำงหนวยงำนได

(เปำหมำย : รอยละ ๒๕)

ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ-  

สำธำรณภัย

สรำงคลังทรัพยำกร

ในกำรจัดกำร

สำธำรณภัย

โดยอำศัยตัวชี้วัด

ระดับควำมเสี่ยง

สำธำรณภัย

กิจกรรมจัดตั้งคลังขอมูล

ดำนสำธำรณภัย

กรุงเทพ มหำนคร

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ-

สำธำรณภัย

จ�ำนวนสถำนดีบัเพลงิเพิม่ขึน้ 

(เปำหมำย : ๒ สถำนีดบัเพลงิ)

ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ-  

สำธำรณภัย

กำรกระจำยสถำนี

ดับเพลิงใหครอบคลุม

ทุกพื้นที่

โครงกำรกอสรำงสถำนี

ดับเพลิง 

แหงละ

๒๓,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ-

สำธำรณภัย

เปำประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๔ ลดควำมลอแหลมและควำมเปรำะบำงของชุมชน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

รอยละควำมส�ำเร็จของ

กำรสรำงพลังเครือขำยดวย

กำรจัดหำอำสำสมัครชุมชน   

เพื่อรวมกันปองกันและ

ระงับอัคคีภัยในเบื้องตน

(เปำหมำย : รอยละ ๙๐)

ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ - 

สำธำรณภัย

ฝกอำสำสมัครชุมชน

ในกำรเผชิญอัคคีภัย

กจิกรรมกำรสรำงพลัง

เครือขำยกำรเฝำระวังภยั

ในชมุชน

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ-

สำธำรณภัย/

ส�ำนักงำนเขต

จ�ำนวนชุมชนที่ไดรับ

กำรฝกอบรมควำมรูดำน

สำธำรณภัยในพื้นที่ควำม

รับผิดชอบของสถำนีดับเพลิง

(เปำหมำย : รอยละ ๓๕)

ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ - 

สำธำรณภัย

ถำยทอดองค์ควำมรู

เรื่องสำธำรณภัยเขต

เมืองใหกับชุมชนใน

พื้นที่ตำง ๆ

กจิกรรมกำรมสีวนรวม

ของชมุชนในกำรปองกนั

และบรรเทำสำธำรณภยั

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ-

สำธำรณภัย/

ส�ำนักงำนเขต



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๒๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

จ�ำนวนครั้งของกำรรวม

ตรวจสอบอำคำร 

สถำนประกอบกำรตำง ๆ 

เพื่อสรำงควำมปลอดภัย

จำกอัคคีภัย

(เปำหมำย : ๑ คร้ัง/๑ สนข.)

ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ-  

สำธำรณภัย

รวมตรวจสอบ

ควำมปลอดภัยและ

ควำมเสี่ยงใน

พื้นที่เขต

กิจกรรมกำรรวม

ตรวจสอบอำคำร

สถำนประกอบกำรตำง ๆ 

เพื่อสรำงควำมปลอดภัย

จำกอัคคีภัย

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ-

สำธำรณภัย/

ส�ำนักงำนเขต

รอยละควำมส�ำเร็จของ

กำรสรำงควำมตระหนักรู

ในกำรปองกนัและบรรเทำ

สำธำรณภยัแกเด็กนักเรียน

และประชำชนตำมที่รองขอ

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ-  

สำธำรณภัย

ถำยทอดองค์ควำมรู

เรื่องสำธำรณภัยเขต

เมืองใหกับชุมชนใน

พื้นที่ตำง ๆ

โครงกำรสรำงควำม

ตระหนักรูในกำรปองกัน

และบรรเทำสำธำรณภัย

แกเด็กนักเรียน

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ-

สำธำรณภัย

เปำประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๕ ผูประสบสำธำรณภัยไดรับกำรสงเครำะห์และแกไขปญหำเฉพำะหนำ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

รอยละควำมส�ำเร็จของ

กำรใหควำมชวยเหลือ

สงเครำะห์ผูประสบ

สำธำรณภัย

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ-  

สำธำรณภัย

ชวยเหลือและ

บรรเทำควำม

เดือดรอนหลังเกิด

เหตุสำธำรณภัย

๑. โครงกำรสงเครำะห์

ผูประสบสำธำรณภัยและ

ปญหำเฉพำะหนำ

๒. กำรจัดหำชวยเหลือ

เครื่องอุปโภคบริโภคแก

ผูประสบสำธำรณภัย

๘,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักปองกัน-

และบรรเทำ-

สำธำรณภัย

เปำหมำยที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหำนครสำมำรถลดควำมเสี่ยงและฟนคืนจำกภัยพิบัติ

เปำประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๔ ลดควำมลอแหลมและควำมเปรำะบำงของชุมชน



๑๒๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๑.๕  ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสราง

เปำหมำยที่ ๑.๕.๑  กรุงเทพมหำนครมีควำมปลอดภัยตอกำรใชงำนอำคำรสำธำรณะปลอดจำกอุบัติภัยจำกสิ่งปลูกสรำงและ

มีโครงสรำงพื้นฐำนท่ีมั่นคง

เปำประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจ�ำนวนอุบัติภัยจำกสิ่งกอสรำง

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

รอยละควำมส�ำเร็จของ
กำรจัดท�ำแผนที่แสดง
ต�ำแหนงอำคำรเพื่อ
น�ำมำใชในกำรวำงแผน
ลดควำมเสี่ยงเพื่อ
ควำมปลอดภัยในกำร
ใชอำคำร
(เปำหมำย : รอยละ ๖๐)

ส�ำนักกำรโยธำ จัดท�ำฐำนขอมูล
อำคำร ๙ ประเภทที่
ประชำชนสำมำรถ
เขำถึงขอมูลควำม
เสี่ยงอำคำรที่ไดรับ
กำรตรวจสอบ

โครงกำรจัดท�ำระบบ
บริหำรจัดกำรงำน
ควบคุมอำคำร เพ่ือจัดท�ำ 
ฐำนขอมูลอำคำรและ
ระบบจัดเก็บเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ของ
กองควบคุมอำคำร

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักกำรโยธำ 

เปำประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจ�ำนวนอุบัติภัยจำกสิ่งกอสรำงประเภทโครงสรำงพื้นฐำน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. ควำมส�ำเร็จของ
กำรจัดท�ำแผนที่ที่จัดท�ำ
เสร็จและน�ำมำ ใชใน
กำรวำงแผนลดควำมเสีย่ง
เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัย
ในกำรใชโครงสรำงพืน้ฐำน
และกำรสรำงใหม
(กลุมเขต)  
(เปำหมำย : ๒ กลุมเขต)
(ป ๖๓ ครบ ๖ กลุมเขต)

ส�ำนักกำรโยธำ จัดท�ำฐำนขอมูล
โครงสรำงพื้นฐำน
พรอมผลกำรประเมิน
ควำมเสี่ยง

โครงกำรจำงที่ปรึกษำ
และวิเครำะห์ขอมูล
สภำพถนนและสะพำน
ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักกำรโยธำ 

๒. รอยละของควำม
ส�ำเร็จในกำรปรับปรุง
ถนน ทำงเทำ สะพำน 
อุโมงค์ และทอระบำยน�้ำ
(เปำหมำย : รอยละ ๘๐)

ส�ำนักกำรโยธำ ปรับปรุงถนน/
ทำงเทำ/คันหิน/
สะพำน/อุโมงค์/
ทอระบำยน�้ำใหอยูใน
สภำพพรอมใชงำน

โครงกำรปรับปรุงถนน 
ทำงเทำ สะพำน อุโมงค์
และทอระบำยน�้ำในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร

๓,๐๘๓,๖๙๑,๓๐๐ ส�ำนักกำรโยธำ/
ส�ำนักงำนเขต



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๒๙แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจ�ำนวนอุบัติภัยจำกสิ่งกอสรำงประเภทโครงสรำงพื้นฐำน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๓. รอยละของควำมส�ำเรจ็

ในกำรปรบัปรงุ/ขยำยถนน 

ตรอก ซอย ในพื้นที่

กรุงเทพมหำนคร

(เปำหมำย : รอยละ ๘๐)

ส�ำนักงำนเขต ปรับปรุงถนนตรอก 

ซอย ใหอยูในสภำพดี

ในพื้นที่กรุงเทพ-

มหำนคร

โครงกำรปรับปรุงถนน 

ตรอก ซอยในพื้นที่

กรุงเทพมหำนคร

๙๙๑,๙๔๕,๙๒๘ ส�ำนักงำนเขต

เปำหมำยที่ ๑.๕.๑  กรุงเทพมหำนครมีควำมปลอดภัยตอกำรใชงำนอำคำรสำธำรณะปลอดจำกอุบัติภัยจำกสิ่งปลูกสรำงและ

มีโครงสรำงพื้นฐำนท่ีมั่นคง



๑๓๐ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๑.๖  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปำหมำยที่ ๑.๖.๑  คนกรุงเทพฯ มีสุขภำวะทำงกำยและจิตมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีดี ไมมีภำวะเจ็บปวยจำกโรคติดตอเร้ือรัง 

และโรคจำกกำรประกอบอำชีพ

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๑ สงเสริมใหประชำชนมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีดี

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. เด็กและเยำวชนใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพ-

มหำนครและนอกสังกัด

ไดรับกำรเฝำระวังภำวะ

โภชนำกำร 

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนักงำนเขต

สงเสริมปองกัน

โรคอวนและภำวะ

ทุพโภชนำกำรใน

โรงเรียนพื้นที่

กรุงเทพมหำนคร

ตำมแผน

โครงกำรเด็กและเยำวชน

ยุคใหม ใสใจสุขภำพ

(กิจกรรมที่ ๑ จัดท�ำ

และเผยแพรโปรแกรม

(Application) 

ดำนสุขภำพอำหำรและ

โภชนำกำรฯ)

๑,๕๐๐,๐๐๐ ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

(ฝำยกำรศึกษำ)

๒. รอยละของผูเขำรวม

โครงกำรอวนลงพุง

มีรอบเอวหรือคำ BMI 

ลดลงจำกเดิม

(เปำหมำย : รอยละ ๙๐)

ส�ำนักกำรแพทย์

ส�ำนักอนำมัย

สงเสริมพฤติกรรม

สุขภำพที่ดีเพื่อลด

พฤติกรรมเสี่ยงตอ

โรคอวน

๑. โครงกำรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมประชำชนที่มี

น�้ำหนักเกินเกณฑ์

มำตรฐำน

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์

๒. โครงกำรเด็กและเยำวชน

ยุคใหม ใสใจสุขภำพ 

(กิจกรรมที่ ๒ จัดท�ำและ

เผยแพรโปรแกรมส�ำหรับ

อุปกรณ์เคลื่อนที่

(Bangkok Health and 

Nutrition Application) 

ส�ำนักอนำมัย)

๑,๕๐๐,๐๐๐ ส�ำนักอนำมัย

๓. ผูสงูอำยุไดรบักำรดแูล

สุขภำพชองปำกและ

ฝกทักษะกำรท�ำ

ควำมสะอำดชองปำก  

(เปำหมำย : ๓๐,๐๐๐ รำย)

ส�ำนักอนำมัย สงเสริมทันตสุขภำพ

และปองกันโรค

ในชองปำกใน

สถำนบริกำร

และชุมชน

โครงกำรคนกรุงเทพฯ

รักฟน 

(เพื่อเขำสูวัยสูงอำยุฟนดี)

๒๘๖,๖๐๐ ส�ำนักอนำมัย



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๓๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๖.๑  คนกรุงเทพฯ มีสุขภำวะทำงกำยและจิตมีพฤติกรรมสุขภำพที่ดี ไมมีภำวะเจ็บปวยจำกโรคติดตอเร้ือรัง 

และโรคจำกกำรประกอบอำชีพ

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๑ สงเสริมใหประชำชนมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีดี

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๔. รอยละของอำสำสมคัร

สำธำรณสขุกรงุเทพมหำนคร

ทีไ่ดรบักำรพฒันศกัยภำพ

ในกำรปฏิบัติงำน 

(เปำหมำย : รอยละ ๘๕)

ส�ำนักอนำมัย สงเสริมใหประชำชน

มีสวนรวมในกำรดูแล

สุขภำพตนเองครอบ- 

ครัวและชุมชนโดย

กำรเปนอำสำสมัคร

สำธำรณสุข

พัฒนำศักยภำพ

อำสำสมคัรสำธำรณสขุ

กรุงเทพมหำนครใน

กำรด�ำเนินกิจกรรม

สุขภำพ

๑. โครงกำรอบรมเตรียม

ควำมพรอมในกำรเปน

อำสำสมัครสำธำรณสุข 

กรุงเทพมหำนคร

๒. โครงกำรอำสำสมัคร

สำธำรณสุข 

กรุงเทพมหำนคร 

รวมใจขจัดภัยสุขภำพ

๓. โครงกำรพัฒนำ

ศูนย์สุขภำพชุมชน

๘๓๙,๕๐๐ 

๒,๓๑๐,๓๔๕ 

๖๖,๔๓๐,๐๐๐

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

๕. จ�ำนวนภำคีเครือขำย

ที่เขำมำมีสวนรวมใน

กำรด�ำเนินกิจกรรมสขุภำพ  

(เปำหมำย : ๑๔ เครือขำย)

ส�ำนักอนำมัย เพิม่ภำคเีครือขำยอืน่ ๆ

ใหเขำมำมีสวนรวม

ในกำรด�ำเนิน

กิจกรรมสุขภำพ

โครงกำรมหกรรมรวมพล

คนสรำงสุขภำพ

- ส�ำนักอนำมัย

๖. เครือขำยควำม

รวมมือในกำรเฝำระวัง

ควำมปลอดภัย ดำนยำ

และผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

ส�ำนักอนำมัย มีจ�ำนวน

เพิ่มขึ้น  

(เปำหมำย : ไมนอยกวำ

รอยละ ๑๐ จำกปท่ี

ผำนมำ)

ส�ำนักอนำมัย เพ่ิมภำคเีครือขำยอืน่ ๆ 

ใหเขำมำมีสวนรวม

ในกำรด�ำเนิน

กิจกรรมสุขภำพ

โครงกำรเครือขำย

ควำมรวมมือในกำร

เฝำระวังควำมปลอดภัย

ดำนยำและผลิตภัณฑ์

สุขภำพ ส�ำนักอนำมัย

๒๗๓,๒๖๐ ส�ำนักอนำมัย



๑๓๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๖.๑  คนกรุงเทพฯ มีสุขภำวะทำงกำยและจิตมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีดี ไมมีภำวะเจ็บปวยจำกโรคติดตอเร้ือรัง 

และโรคจำกกำรประกอบอำชีพ

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๑ สงเสริมใหประชำชนมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีดี

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๗. อัตรำกำรตั้งครรภ์ของ

หญงิ อำย ุ๑๕ - ๑๙ ป 

(เปำหมำย : ลดลงไมนอยกวำ

รอยละ ๑๕)

ส�ำนักกำรแพทย์/

ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักพัฒนำสังคม/

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเท่ียว

พัฒนำระบบบริกำร

สุขภำพทำงเพศและ

อนำมัยกำรเจริญพันธุ์

ทีเ่ปนมติรส�ำหรับวัยรุน

กิจกรรมกำรใหค�ำแนะน�ำ

กำรคุมก�ำเนิดดวยวิธี

กึ่งถำวรในหญิงอำยุ 

๑๕ - ๑๙ ป ที่มำคลอด

รับบริกำรสุขภำพทำงเพศ

และอนำมัยเจริญพันธุ์ใน

โรงพยำบำลสังกัดส�ำนัก

กำรแพทย์

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์

จัดบริกำรท่ีเป นมิตร

กับกลุ มเปำหมำยใน

ศนูย์บรกิำรสำธำรณสขุ 

โครงกำรปองกันและ

แกไขปญหำกำรตั้งครรภ์

ในวัยรุน

๑๑๗,๐๐๐ ส�ำนักอนำมัย

๘. อัตรำกำรคลอดมีชีพ

ในหญิงอำยุ ๑๕ - ๑๙ ป 

(เปำหมำย : ไมเกิน ๓๖ 

ต อประชำกรหญิงอำยุ 

๑๕ - ๑๙ ป ๑,๐๐๐ คน)

ส�ำนักกำรแพทย์/

ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักพัฒนำสังคม/

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเท่ียว

พัฒนำระบบบริกำร

สุขภำพทำงเพศและ

อนำมัยกำรเจริญพันธุ์

ทีเ่ปนมติรส�ำหรับวัยรุน

กจิกรรมโรงเรยีนพอ-แม 

ส�ำหรับ

หญิงต้ังครรภ์ วัยรุน

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์

ส�ำนักอนำมัย จัดบริกำรท่ีเป นมิตร

กับกลุ มเปำหมำยใน

ศนูย์บรกิำรสำธำรณสขุ 

โครงกำรปองกันและ

แกไขปญหำกำรตั้งครรภ์

ในวัยรุน

๑๑๗,๐๐๐ ส�ำนักอนำมัย



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๓๓แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๖.๑  คนกรุงเทพฯ มีสุขภำวะทำงกำยและจิตมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีดี ไมมีภำวะเจ็บปวยจำกโรคติดตอเรื้อรัง 

และโรคจำกกำรประกอบอำชีพ

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๒ ดูแลชวยเหลือกลุมเสี่ยงท่ีพบภำวะซึมเศรำเขำสูระบบบริกำร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. กลุมเสีย่งภำวะซมึเศรำ

ไดรับกำรดูแล

(เปำหมำย : รอยละ ๗๐)

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักกำรแพทย์

เฝำระวังและดูแล

กลุมเสี่ยง

โครงกำรพัฒนำบริกำร

สุขภำพจิตชุมชน

๑,๑๓๑,๐๐๐ ส�ำนักอนำมัย

คนหำ เฝำระวัง และ

ดูแลชวยเหลือ

กลุมที่มีภำวะซึมเศรำ

โครงกำรคัดกรองกลุม

เสี่ยงภำวะซึมเศรำ

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. ประชำชนอำยุ ๑๕ ป

ขึ้นไป ไดรับกำรคัดกรอง

โรคเบำหวำนและ

โรคควำมดันโลหิตสูง  

(เปำหมำย : ๒๕๕,๐๐๐ 

รำย) ๑๕ ปขึ้นไป

(ส�ำนักอนำมัย 

๑๗๕,๐๐๐ รำย/ส�ำนัก

กำรแพทย์ ๘๐,๐๐๐ รำย)

ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนักกำรแพทย์

เพิ่มจ�ำนวนกำรตรวจ

คัดกรองโดยจัดบริกำร

ทั้งเชิงรับและเชิงรุก

๑. โครงกำรคัดกรอง

โรคเบำหวำนและควำม

ดันโลหิตสูงในประชำกร

อำยุ ๑๕ ปขึ้นไป

๙๘,๖๕๐ ส�ำนักอนำมัย

๒. กิจกรรมกำรคัดกรอง

เบำหวำนและควำมดัน

โลหิตสูงในผูรับบริกำร

และประชำชนอำยุ ๑๕ ป 

ขึ้นไป

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์

๒. รอยละของผูปวย

โรคเบำหวำนที่ไดรับ

กำรดูแลตำมเกณฑ์  

(เปำหมำย : รอยละ ๘๐)

ส�ำนักอนำมัย จัดบริกำรดูแล

ผูปวยเบำหวำนตำม

เกณฑ์เพื่อปองกัน

ภำวะแทรกซอน

๑. โครงกำรปองกันและ

ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง

๒๕๐,๐๐๐ ส�ำนักอนำมัย

๒. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ

ระบบบริกำรประชำชน

ที่เปนโรคเบำหวำน

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๓ คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง



๑๓๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๓. รอยละของผูปวย

โรคควำมดันโลหิตสูงที่

ไดรับกำรดูแลตำมเกณฑ์ 

(เปำหมำย : รอยละ ๘๐)

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักกำรแพทย์

จัดบริกำรดูแล

ผูปวยควำมดันโลหิตสูง

ตำมเกณฑ์เพือ่ปองกนั

ภำวะแทรกซอน

โครงกำรปองกันและ

ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง

๒๕๐,๐๐๐ ส�ำนักอนำมัย

กลุมเสี่ยงไดรับ

กำรเฝำระวังติดตำม

และใหค�ำแนะน�ำ

ตำมก�ำหนด

โครงกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรดูแลผูปวยควำมดัน

โลหิตสูง

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์

๔. อัตรำกำรตำยของ

ผูปวยโรคเบำหวำน

(เปำหมำย : รอยละ ๑)

ส�ำนักกำรแพทย์ ประเมินภำวะ

แทรกซอนผูปวย

เบำหวำนและ

ควำมดันโลหิตสูง

โครงกำรพัฒนำคุณภำพ

ระบบบริกำรประชำชน

ที่เปนโรคเบำหวำน

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์

๕. อัตรำกำรตำยของ

ผูปวยโรคควำมดันโลหติสงู  

(เปำหมำย : รอยละ ๑)

ส�ำนักกำรแพทย์ ประเมินภำวะ

แทรกซอนผูปวย

เบำหวำนและ

ควำมดันโลหิตสูง

โครงกำรพัฒนำระบบ

บริกำรประชำชนที่เปน

โรคควำมดันโลหิตสูง

- ส�ำนักกำรแพทย์

๖. รอยละของผูปวย

โรคเบำหวำนที่ควบคุมได 

(เปำหมำย : รอยละ ๓๕)

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักกำรแพทย์

จัดบริกำรดูแล

ผูปวยเบำหวำนตำม

เกณฑ์เพื่อปองกัน

ภำวะแทรกซอน

โครงกำรปองกันและ

ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง

๒๕๐,๐๐๐ ส�ำนักอนำมัย

กำรควบคุมโรค

ในผูปวยที่ไดรับ

กำรวินิจฉัยวำเปน

โรคเบำหวำนและ

ควำมดันโลหิตสูง

กิจกรรมกำรดูแลผูปวย

เบำหวำนในคลินิก

เบำหวำน

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์

เปำหมำยที่ ๑.๖.๑  คนกรุงเทพฯ มีสุขภำวะทำงกำยและจิตมีพฤติกรรมสุขภำพที่ดี ไมมีภำวะเจ็บปวยจำกโรคติดตอเรื้อรัง 

และโรคจำกกำรประกอบอำชีพ

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๓ คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๓๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๗. รอยละของผูปวย
โรคควำมดันโลหิตสูงที่
ควบคุมได 
(เปำหมำย : รอยละ ๓๕)

ส�ำนักอนำมัย/
ส�ำนักกำรแพทย์

จัดบริกำรดูแล
ผูปวยควำมดันโลหิต
สูงตำมเกณฑ์เพื่อ
ปองกันภำวะ
แทรกซอน

๑. โครงกำรปองกันและ
ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง

๒๕๐,๐๐๐ ส�ำนักอนำมัย

กำรควบคุมโรค
ในผูปวยที่ไดรับ
กำรวินิจฉัยวำเปน
โรคเบำหวำนและ
ควำมดันโลหิตสูง

๒. กจิกรรมกำรรกัษำผูปวย
ควำมดันโลหิตสูงใน
คลินิกอำยุรกรรมใน
โรงพยำบำลสังกัด
ส�ำนักกำรแพทย์

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๔ สตรีในชวงอำยุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. สตรีในชวงอำยุ 

๓๐ - ๗๐ ป ไดรับ

กำรตรวจคัดกรอง

มะเร็งเตำนม 

(เปำหมำย : ๒๐,๐๐๐ รำย)

(ส�ำนกัอนำมยั>๑๒,๕๐๐ 

รำย/ส�ำนกักำรแพทย์ 

๕,๐๐๐ รำย)

ส�ำนักอนำมัย/

ส�ำนักกำรแพทย์

เพ่ิมกำรตรวจคัดกรอง

มะเร็งสตรีอำยุ 

๓๐ - ๗๐ ป 

ทั้งเชิงรับและเชิงรุก

๑. โครงกำรรณรงค์กำร

ตรวจคัดกรองมะเร็งเตำ

นมและมะเร็งปำกมดลูก 

๒. โครงกำร กทม. 

เติมควำมสุข

๓. โครงกำรกรุงเทพฯ 

หวงใย ใสใจสุขภำพ

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

๔. กิจกรรมกำรใหบริกำร

ตรวจคัดกรองมะเร็ง

เตำนมในสถำนพยำบำล

สังกัดกรุงเทพมหำนคร

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์

เปำหมำยที่ ๑.๖.๑  คนกรุงเทพฯ มีสุขภำวะทำงกำยและจิตมีพฤติกรรมสุขภำพที่ดี ไมมีภำวะเจ็บปวยจำกโรคติดตอเรื้อรัง 

และโรคจำกกำรประกอบอำชีพ

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๓ คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง



๑๓๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๔ สตรีในชวงอำยุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๒. สตรีในชวงอำยุ 
๓๐ - ๖๐ ป ไดรบักำรตรวจ
คัดกรองมะเร็งปำกมดลูก  
(เปำหมำย :  ๒๐,๐๐๐ รำย)
(ส�ำนักอนำมัย>๗,๕๐๐ 
รำย/ส�ำนักกำรแพทย์/
๑๒,๐๐๐ รำย)

ส�ำนักอนำมัย/
ส�ำนักกำรแพทย์

เพิม่กำรตรวจคดักรอง
มะเร็งสตรีอำยุ 
๓๐ - ๗๐ ป 
ทั้งเชิงรับและเชิงรุก

๑. โครงกำรรณรงค์
กำรตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตำนมและมะเร็ง
ปำกมดลูก 
๒. โครงกำร กทม.-
เติมควำมสุข
๓. โครงกำรกรุงเทพฯ 
หวงใย ใสใจสุขภำพ

-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

๔. กิจกรรมกำรใหบริกำร
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปำกมดลูกใน
สถำนพยำบำล สังกัด
กรุงเทพมหำนคร       

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๕  สงเสรมิสขุำภิบำลสิง่แวดลอม อำคำรสถำนทีแ่ละอำชวีอนำมยัของผูประกอบกำรอำชพีเพือ่ใหมสีขุอนำมัย

ท่ีดี ปลอดโรค ปลอดภัย

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละสถำนประกอบกำร
ที่ไดรับกำรสนับสนุนใน
กำรเสริมควำมรู 
ควำมเขำใจ เพื่อกำร
ปฏิบัติงำนดำน
อำชีวอนำมัยอยำงถูก
ตองเหมำะสม
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนักอนำมัย/
ส�ำนักงำนเขต

สถำนประกอบกำร
ที่มีควำมเสี่ยงสูง
ไดมำตรฐำนดำน
อำชีวอนำมัย
สนับสนุนภำคเอกชน
และประชำชนจัด
สภำพแวดลอมในกำร
ท�ำงำนใหปลอดโรค 
ปลอดภัย มีสุขภำพ
อนำมัยที่ดี

โครงกำรเสริมสรำงควำมรู
ควำมเขำใจในกำรปฏิบัติงำน
ดำนอำชีวอนำมัยของ
สถำนประกอบกำร
กลุมเสี่ยงในเขต
กรุงเทพมหำนคร

- ส�ำนักอนำมัย/
ส�ำนักงำนเขต

เปำหมำยที่ ๑.๖.๑  คนกรุงเทพฯ มีสุขภำวะทำงกำยและจิตมีพฤติกรรมสุขภำพที่ดี ไมมีภำวะเจ็บปวยจำกโรคติดตอเรื้อรัง 

และโรคจำกกำรประกอบอำชีพ



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๓๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๖.๒ โรคติดตอท่ีส�ำคัญในเมืองไดรับกำรเฝำระวังและควบคุมไมใหระบำดไปในวงกวำง

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๑ ปองกันกำรติดเชื้อเอชไอวีรำยใหมในกลุมเปำหมำยท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมทั้งกลุมเยำวชน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. ควำมชุกของกำร

ติดเช้ือเอชไอวี (HIV) 

ลดลงในกลุมหญิง

ตั้งครรภ์ 

(เปำหมำย : < รอยละ ๑)

ส�ำนักอนำมัย พัฒนำตนแบบ

กำรท�ำใหกำรตรวจ

เอชไอว ีเปนเรือ่งปกติ 

(Normalize HIV)

พัฒนำระบบกำร

ตดิตำมกำรด�ำเนนิกำร

ตำมเปำหมำย

โดยสำมำรถจ�ำแนกตำม

กลุมประชำกรหลักได

อยำงมีประสิทธิภำพ

๑. โครงกำรกำรปองกัน

กำรติดเชือ้เอชไอวรีำยใหม

ในชุมชน

๒. โครงกำรเสริมสรำง

ควำมรูควำมเขำใจใน

กำรปองกันกำรติดเชื้อ

เอชไอวีในกลุมเสี่ยงและ

กำรรณรงค์ผำนสื่อ

ประชำสัมพันธ์

๓๕๕,๖๐๐ 

-

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

๒. อัตรำกำรถำยทอด

เชื้อเอชไอวีจำกแมสูลูก

(เปำหมำย : < รอยละ ๑)

ส�ำนักอนำมัย พัฒนำตนแบบ

กำรท�ำใหกำรตรวจ

เอชไอว ีเปนเรือ่งปกติ 

(Normalize HIV)

โครงกำรปองกันกำรติด

เชื้อเอดส์จำกแมสูลูก

- ส�ำนักอนำมัย

พัฒนำระบบ

กำรติดตำม

กำรด�ำเนินกำรตำม

เปำหมำยโดยสำมำรถ

จ�ำแนกตำม

กลุมประชำกรหลักได

อยำงมีประสิทธิภำพ

มิติที่ ๑.๖  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย



๑๓๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๖.๒ โรคติดตอท่ีส�ำคัญในเมืองไดรับกำรเฝำระวังและควบคุมไมใหระบำดไปในวงกวำง

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๑ ปองกันกำรติดเชื้อเอชไอวีรำยใหมในกลุมเปำหมำยท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมทั้งกลุมเยำวชน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๓. ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มำ

รบับริกำร ณ ศูนย์บรกิำร

สำธำรณสขุไดรบักำรรกัษำ

ดวยยำตำนไวรัส 

(เปำหมำย : รอยละ ๙๐)

ส�ำนักอนำมัย พัฒนำตนแบบ

กำรท�ำใหกำรตรวจ

เอชไอวีเปนเรื่องปกติ 

(Normalize HIV)

- โครงกำรพัฒนำกำร

บริกำรปองกัน ควบคุม 

และแกไขปญหำเอดส์

- โครงกำรคลินิกให

ค�ำปรึกษำ

- โครงกำรปองกันและ

รักษำผูติดเชื้อ/ผูปวย

เอดส์และผูไดรับ

ผลกระทบนอกสิทธิ

๒,๒๑๕,๒๐๐ ส�ำนักอนำมัย

พัฒนำระบบ

กำรติดตำม

กำรด�ำเนินกำรตำม

เปำหมำยโดย

สำมำรถจ�ำแนกตำม

กลุมประชำกรหลักได

อยำงมีประสิทธิภำพ



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๓๙แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๖.๒ โรคติดตอท่ีส�ำคัญในเมืองไดรับกำรเฝำระวังและควบคุมไมใหระบำดไปในวงกวำง

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๒ คนหำและรักษำผูปวยวัณโรคใหหำยขำด

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละผลส�ำเร็จของ

กำรรักษำผูปวยวัณโรค 

(เปำหมำย : รอยละ ๘๘)

ส�ำนักอนำมัย คนหำผูปวยวัณโรค

เชิงรุกเชิงรับ

คนหำผูปวยในกลุม

เสี่ยงกลุมตำง ๆ

ปองกันกำรเกิด

วัณโรคดื้อยำหลำย

ขนำนรำยใหม

คนหำผูสัมผัส

ใกลชิด

ประสำนเครือขำย

ควบคุมวัณโรค

๑. โครงกำรพัฒนำประ

สิทธิ ภำพเครือขำยกำร

ควบคุมวัณโรคในพื้นที่

กรุงเทพ มหำนคร 

๒. กิจกรรมกำรรักษำ

วัณโรคดวยระบบยำ

ระยะสั้นภำยใตกำร

สังเกตโดยตรง (DOT)

๔๐๐,๐๐๐ 

-

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักกำรแพทย์ คนหำผูปวยวัณโรค

เชิงรุก เชิงรับ

กิจกรรมกำรพัฒนำระบบ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรรักษำวัณโรคของ

โรงพยำบำลในสังกัด

ส�ำนักกำรแพทย์

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์



๑๔๐ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๖.๒ โรคติดตอท่ีส�ำคัญในเมืองไดรับกำรเฝำระวังและควบคุมไมใหระบำดไปในวงกวำง

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๓ พัฒนำกลไกกำรเฝำระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอที่ส�ำคัญ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. อัตรำกำรปวยโรค

ไขเลือดออก

(เปำหมำย : ไมเกิน

เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ ของ

ขอมูล ๕ ป ยอนหลัง)

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักกำรแพทย์

พัฒนำควำม

เขมแข็งของภำคี

เครือขำยเปำหมำยที่

ก�ำหนดของ

กรุงเทพมหำนคร

พัฒนำศักยภำพ

บุคลำกรในกำร

เฝำระวังสอบสวน

ควบคุมโรค

ไขเลือดออก

๑. โครงกำรบูรณำกำร

ควำมรวมมือในกำรแกไข

ปญหำโรคไขเลือดออกใน

พื้นที่กรุงเทพมหำนคร

๒. โครงกำรพัฒนำ

ศักยภำพบุคลำกรใน

กำรเตรียมควำมพรอม

รับมือสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

ทำงสำธำรณสุข

๘๒๖,๐๑๐ 

๔๒๕,๕๐๐ 

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

พัฒนำควำมเขมแข็ง

ของภำคีเครือขำย

เปำหมำยที่ก�ำหนด

ของกรุงเทพมหำนคร

๑. กำรรำยงำน รง.๕๐๖ 

เมือ่พบผูปวยมำรบับริกำร

รักษำในโรงพยำบำล

สังกัดส�ำนักกำรแพทย์

๒. กิจกรรมกำรรณรงค์เพื่อ

ปองกันโรคไขเลือดออก

ไมใช

งบประมำณ

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์

ส�ำนักกำรแพทย์

๒. ดัชนีลูกน�้ำยุงลำย

ของกลุมเปำหมำยอยูใน

เกณฑ์ที่ก�ำหนด  

(เปำหมำย :>รอยละ ๗๕)

ส�ำนักอนำมัย พัฒนำควำม

เขมแข็งของภำคี

เครือขำยเปำหมำยที่

ก�ำหนดของ

กรุงเทพมหำนคร

พัฒนำศักยภำพ

บุคลำกรในกำร

เฝำระวังสอบสวน

ควบคุมโรค

ไขเลือดออก

โครงกำรบูรณำกำร

ควำมรวมมอืในกำรพฒันำ

ประสิทธิภำพกำรแกไข

ปญหำโรคไขเลือดออก

ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร

๘๒๖,๐๑๐ ส�ำนักอนำมัย



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๔๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๖.๒ โรคติดตอท่ีส�ำคัญในเมืองไดรับกำรเฝำระวังและควบคุมไมใหระบำดไปในวงกวำง

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๓ พัฒนำกลไกกำรเฝำระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอที่ส�ำคัญ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๓. อัตรำปวยโรคติดเชื้อ

ทำงเดินหำยใจ

(ไขหวัดใหญ)  

(เปำหมำย : ไมเกิน

เปอร์เซ็นไทล์ที่ ๘๐ ของ

ขอมูล ๕ ป ยอนหลัง)

ส�ำนักกำรแพทย์/

ส�ำนักอนำมัย

กำรใหวัคซีนปองกัน

โรคไขหวัดใหญตำม

ฤดูกำลแกกลุม

เปำหมำยอยำงทั่วถึง

๑. กิจกรรมกำรใหบริกำร

ฉีดวัคซีนปองกันโรค

ไขหวัดใหญในกลุมเสี่ยง

๒. โครงกำรไขหวัดใหญ 

ปองกันไดดวยวัคซีน

ไมใช

งบประมำณ

-

ส�ำนักกำรแพทย์

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย เสริมสรำงควำมรู

เรื่องโรคติดตอที่

ส�ำคัญตำมฤดูกำล

๑. โครงกำรคนเมืองยุคใหม

ปลอดภัยจำกโรคติดตอ

ตำมฤดูกำล

๒. โครงกำรสถำนศึกษำ

ปลอดโรคติดตอ

๓. โครงกำรพัฒนำ

ศักยภำพผูปฏิบัติงำน

สรำงเสริมภูมิคุมกันโรค

๔๐๐,๐๐๐ 

๗๗๙,๔๐๐ 

๓๒๑,๔๐๐ 

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๔ เฝำระวังและควบคุมโรคติดตอจำกสัตว์

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. จ�ำนวนผูเสียชีวิต

ดวยโรคพิษสุนัขบำ  

(เปำหมำย : ๐ รำย)

ส�ำนักอนำมัย ด�ำเนนิกำรศนูย์พักพงิ

สนุขักรุงเทพมหำนคร

ปฏิบัติกำรเชิงรุก

ท�ำหมันและฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพษิสนัุขบำ

๑. โครงกำรปองกันโรค

พิษสุนัขบำในสุนัขและแมว

๒. โครงกำรลดกำรแพรพนัธ์ุ

ของสุนัขและแมวจรจัด

๓. โครงกำรลดกำร

ระบำดของโรคพิษสนุขับำ

๔. โครงกำรศูนย์ควบคุม 

และพักพิงสุนัขจรจัด

-

-

๖๐๑,๖๘๐ 

๕,๕๑๘,๘๐๐ 

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย



๑๔๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๖.๓  คนกรงุเทพฯ ทกุคนมโีอกำสไดรบับริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขท่ีเทำเทียมกนัมคีณุภำพและมำตรฐำน

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๑ พัฒนำคุณภำพสถำนพยำบำลสังกัดกรุงเทพมหำนครสูควำมเปนเลิศ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของควำม

ส�ำเร็จในกำรผำนกำร

ตรวจประเมินมำตรฐำน

คุณภำพโรงพยำบำล 

(Re-Accreditation) 

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนักกำรแพทย์ พัฒนำคุณภำพ

โรงพยำบำลโดย

กำรประยุกต์มำตรฐำน 

HA Advance

กิจกรรมกำรพัฒนำ

คุณภำพโรงพยำบำล

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์

๒. ควำมพึงพอใจของ

ผูปวยตอกำรใหบริกำร

ของโรงพยำบำลในสังกัด

กรุงเทพมหำนคร

(เปำหมำย : รอยละ ๘๕)

ส�ำนักกำรแพทย์ ยกระดับกำรใหบริกำร

รักษำพยำบำลของ

โรงพยำบำลในสังกัด

กรุงเทพมหำนคร

ใหมีแนวทำงปฏิบัติ

ที่เปนเลิศโดยใช

มำตรฐำนเดียวกัน

ทุกโรงพยำบำล

(Best Practice)

กิจกรรมส�ำรวจควำม

พึงพอใจของผูรับบริกำร

ของโรงพยำบำลในสังกัด

กรุงเทพมหำนคร

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์

๓. ศนูย์บริกำรสำธำรณสขุ

ที่ผำนเกณฑ์กำรประเมิน

รบัรองคุณภำพกับ สรพ. 

(เปำหมำย : ๕ ศูนย์บริกำร

สำธำรณสุข)

ส�ำนักอนำมัย พัฒนำคุณภำพ

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข

ตำมมำตรฐำน

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 

(PHCA)

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรพัฒนำกำรประเมิน

และรับรองคุณภำพ

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข

- ส�ำนักอนำมัย

มิติที่ ๑.๖  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๔๓แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๖.๓  คนกรงุเทพฯ ทกุคนมโีอกำสไดรบับริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขท่ีเทำเทียมกนัมคีณุภำพและมำตรฐำน

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๑ พัฒนำคุณภำพสถำนพยำบำลสังกัดกรุงเทพมหำนครสูควำมเปนเลิศ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๔. รอยละผลงำนวิจัย/

Innovation/R2R ที่น�ำ 

ไปใชในกำรปฏิบัติงำน

(เปำหมำย : รอยละ ๓๕)

ส�ำนักกำรแพทย์ จัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรยีนรูส�ำนกักำรแพทย์

๑. โครงกำรสัมมนำ

วิชำกำรประจ�ำป 

ครัง้ที ่๑๘ ส�ำนกักำรแพทย์ 

กรุงเทพมหำนคร

๒. กิจกรรมสงเสริมสรำง

ผลงำนนวัตกรรม ผลงำน

วิชำกำร และผลงำน

กำรท�ำงำนวิจัยจำกงำน

ประจ�ำ สูงำนวิจัย (R2R)

๘๕๒,๗๐๓ 

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์

ส�ำนักกำรแพทย์

ส�ำนักอนำมัย สนบัสนุนกำรศึกษำวิจยั

และผลิตนวัตกรรม

ดำนกำรแพทย์และ

สำธำรณสุข

๓. โครงกำรนวัตกรรม

ทำงกำรแพทย์และ

สำธำรณสุข ส�ำนักอนำมัย 

ป ๒๕๖๓ 

๔. โครงกำรวิจัยเพื่อ

พัฒนำบริกำรฯ 

(ภำยใตโครงกำรฝกอบรม

หลักสูตรกำรบริหำร

กำรพยำบำล

(ดำนบริหำรอนำมัย)

-

-

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย



๑๔๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๖.๓  คนกรงุเทพฯ ทกุคนมโีอกำสไดรบับรกิำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสขุทีเ่ทำเทยีมกนั มคีณุภำพ และมำตรฐำน

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๒ สงเสริมกำรเขำถึงระบบบริกำรและมำตรฐำนบริกำรสำธำรณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. ระดับควำมส�ำเร็จใน
กำรพัฒนำศักยภำพ
โรงพยำบำลระดับ
ทุติยภูมิระดับสูงและ
ระดับตติยภูมิระดับสูง 
(เปำหมำย : รอยละ ๖๐)

ส�ำนกักำรแพทย์ พัฒนำศักยภำพ
โรงพยำบำลสังกัด
ส�ำนักกำรแพทย์
มหำนครไปสูระดับ
ทุติยภูมิระดับสูง 
ขนำด ๒๐๐ - ๓๐๐ เตยีง 
และระดับตติยภูมิ
ระดับสูง ขนำด 
๕๐๐ เตียง

๑. โครงกำรกอสรำง
อำคำรเวชภัณฑ์กลำงและ
หนวยงำนสนับสนุน
โรงพยำบำลรำชพิพัฒน์
๒. โครงกำรกอสรำง
ศูนย์เวชศำสตร์กำรกีฬำ
และเวชศำสตร์ฟนฟู 
หอพักแพทย์ หอพัก
พยำบำลและอำคำรจอด
รถยนต์ โรงพยำบำล
เจริญกรุงประชำรักษ์
๓. โครงกำรกอสรำงอำคำร
โภชนำกำร เวชภณัฑ์กลำง 
ซักฟอก พัสดุ ศูนย์ผูสูง
อำยแุละศนูย์เดก็เล็กนำอยู
คูนมแม โรงพยำบำล
เจริญกรุงประชำรักษ์
๔. โครงกำรเปดใหบริกำร
หอผูปวยศัลยกรรมหญิง 
โรงพยำบำลหลวงพอ
ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
๕. โครงกำรกอสรำง
อำคำรศูนย์สุขภำพ 
โรงพยำบำลเวชกำรณุย์รศัม์ิ
๖. โครงกำรกอสรำง
อำคำรผูปวยนอก
โรงพยำบำลลำดกระบัง
กรุงเทพมหำนคร
๗. โครงกำรกอสรำง
อำคำรอเนกประสงค์ 
โรงพยำบำลตำกสิน

๔๔,๑๓๘,๐๐๐

โอน
งบประมำณ
ไปยัง สนย.

โอน
งบประมำณ
ไปยัง สนย.

อยูระหวำง
ส�ำนักกำรโยธำ
ประเมินรำคำ

๕๐,๕๐๐,๐๐๐

๑๒๙,๐๐๐,๐๐๐

๗๔๔,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนักกำรแพทย์

ส�ำนักกำรแพทย์

ส�ำนักกำรแพทย์

ส�ำนักกำรแพทย์

ส�ำนักกำรแพทย์

ส�ำนักกำรแพทย์

ส�ำนักกำรแพทย์



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๔๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๖.๓  คนกรงุเทพฯ ทกุคนมโีอกำสไดรบับรกิำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสขุทีเ่ทำเทยีมกนั มคีณุภำพ และมำตรฐำน

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๒ สงเสริมกำรเขำถึงระบบบริกำรและมำตรฐำนบริกำรสำธำรณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๘. โครงกำรกอสรำง 

โรงพยำบำลคลองสำมวำ 

(อำคำร โรงพยำบำล 

สูง ๑๐ ชั้น อำคำรจอด

รถยนต์ อำคำรหอพัก

พยำบำล อำคำรหอพัก

แพทย์)

๙. โครงกำรเปดใหบริกำร

ทำงกำรแพทย์

โรงพยำบำลผูสูงอำยุ

บำงขุนเทียน 

ขนำด ๑๐๐ เตียง

๙๖๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๖๓,๑๐๔,๐๐๐

ส�ำนักกำรแพทย์

ส�ำนักกำรแพทย์

๒. ควำมส�ำเร็จใน

กำรสงตอระหวำง

โรงพยำบำลในสังกัด

ส�ำนักกำรแพทย์ 

(เปำหมำย : รอยละ ๙๕)

ส�ำนักกำรแพทย์ ปรับปรุงเกณฑ์ 

มำตรฐำนกลำงและ

ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศส�ำหรับใช

ในกำรสงตอผูปวย

กิจกรรมกำรสรำงเสริม

ควำมสัมพันธ์ระหวำง

บุคลำกรเพื่อกำรสงตอ

ผูปวย

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์

๓. ควำมส�ำเร็จใน

กำรสงตอระหวำง

โรงพยำบำลกับ

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 

(เปำหมำย : รอยละ ๙๕)

ส�ำนักกำรแพทย์ พัฒนำระบบสงตอ

ระหวำงโรงพยำบำล

กับศูนย์บริกำร

สำธำรณสุขให

ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริกำร

กิจกรรมกำรพัฒนำ

ระบบสงตอระหวำง

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข

และโรงพยำบำล

สังกัด ส�ำนักกำรแพทย์

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์



๑๔๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๖.๓  คนกรงุเทพฯ ทกุคนมโีอกำสไดรบับรกิำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสขุทีเ่ทำเทยีมกนั มคีณุภำพ และมำตรฐำน

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๒ สงเสริมกำรเขำถึงระบบบริกำรและมำตรฐำนบริกำรสำธำรณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๔. รอยละของผูปวย

และผูสูงอำยุที่ไดรับ

กำรสงตอจำก BMA 

Home Ward Referral 

Center ไดรับ

กำรพยำบำลตอเนื่อง

ที่บำนตำมเกณฑ์ 

(เปำหมำย : รอยละ 

๑๐๐)

ส�ำนักอนำมัย พัฒนำรูปแบบ

กำรพยำบำลผูปวย

และผูสูงอำยุตอเนื่อง

ที่บำน

๑. โครงกำรบูรณำกำร

เครือขำยระบบสงตอ

เพื่อกำรพยำบำลตอเนื่อง

ที่บำน (BMA Home 

Ward Referral System)

๒. โครงกำรพัฒนำระบบ

กำรดูแลผูปวยระยะทำย

แบบบูรณำกำรสูกำร

ปฏิบัติงำนอยำงยั่งยืน

- ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

๕. รอยละของศนูย์บริกำร

สำธำรณสขุและโรงพยำบำล

ในเครือขำยสำมำรถ

เขำถึงบริกำรและ

ประสำนงำนผำนศูนย์

สงตอเพื่อกำรพยำบำล

ตอเนื่องที่บำน   

(เปำหมำย : รอยละ ๘๕)



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๔๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๖.๔ ประชำชนไดรับบริกำรชวยเหลือฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยขั้นวิกฤติ

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๔.๑ เพิ่มประสิทธิภำพกำรเขำถึงเพ่ือชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของผูปวย

วิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับ

บริกำรทำงกำรแพทย์

ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) 

สำมำรถรับบริกำรภำยใน 

๑๐ นำที 

(เปำหมำย : รอยละ ๕๐)

๒. รอยละของผูปวย

วิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับ

บริกำรทำงกำรแพทย์

ฉุกเฉินขั้นพื้นฐำน 

(Basic) สำมำรถ

รบับริกำรภำยใน ๑๕ นำที 

(เปำหมำย : รอยละ ๗๕)

ส�ำนักกำรแพทย์ เพิ่มประสิทธิภำพ

ระบบกำรใหบริกำร

กำรแพทย์ฉุกเฉิน

โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรเขำถึงเพื่อชวยเหลือ

ผูปวยฉุกเฉินในระบบ

บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน

กรุงเทพมหำนคร

๓๒,๐๑๕,๒๕๐ ส�ำนกักำรแพทย์

มิติที่ ๑.๖  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย



๑๔๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๖.๕ ประชำชนบริโภคอำหำรท่ีมีควำมปลอดภัย ปรำศจำกเช้ือโรคและสำรปนเปอน

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ประชำชนในกรุงเทพมหำนครมีควำมเชื่อมั่นในควำมปลอดภัยของอำหำรท่ีรับประทำน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละควำมส�ำเร็จ
ในกำรสงเสริมให
สถำนประกอบอำหำรมี
กำรพัฒนำ ผำนเกณฑ์
มำตรฐำนอำหำรปลอดภยั
ของกรุงเทพมหำนคร 
ระดับดี 
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนักอนำมัย/
ส�ำนักงำนเขต

ควบคุมก�ำกับให
สถำนประกอบกำร
อำหำรผำนเกณฑ์
ดำนสุขลักษณะทำง
กำยภำพของ
กรุงเทพมหำนคร
ควบคุม ก�ำกับให
ผูประกอบกำรผูไดรับ
ใบอนุญำต/หนังสือ
รับรองกำรแจง 
ตองไมเปนโรคติดตอ
ไมเปนโรคที่สังคม
รังเกียจหรือไมเปน
พำหะน�ำโรคติดตอ
ตรวจเฝำระวัง
คุณภำพอำหำรใน
สถำนประกอบกำร
ควบคุม ก�ำกับให
ผูประกอบกำร ผูไดรับ
ใบอนุญำต/หนังสือ
รับรองกำรแจงตอง
ผำนกำรอบรมตำม
หลกัสตูรกำรสุขำภบิำล
อำหำรของกรุงเทพ-
มหำนครก�ำหนด
ผูบริโภครูจักพิทักษ์
สิทธิคุมครองควำม
ปลอดภัยใหแกตนเอง
เจำหนำที่ผูปฏิบัติงำน
ดำนสุขำภิบำลอำหำร
มีศักยภำพในกำร
ด�ำเนินงำนดำน
อำหำรปลอดภัย

โครงกำรกรุงเทพฯ
เมืองอำหำรปลอดภัย

๒๘,๕๖๒,๒๐๐

 

 

ส�ำนักอนำมัย/
ส�ำนักงำนเขต

๒. รอยละของตัวอยำง
อำหำรที่ไดรับกำรสุม
ตรวจไมพบกำรปนเปอน
เชื้อโรค  
(เปำหมำย : รอยละ ๙๕)

๓. รอยละของตัวอยำง
อำหำรที่ไดรับกำรสุม
ตรวจไมพบกำรปนเปอน
สำรเคมี 
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

มิติที่ ๑.๖  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๔๙แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๖.๕ ประชำชนบริโภคอำหำรที่มีควำมปลอดภัย ปรำศจำกเชื้อโรคและสำรปนเปอน

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหประชำชนไดบริโภคเนื้อสัตว์ปลอดภัย

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของสัตว์ที่ผำน

กำรตรวจสขุภำพกอนเขำฆำ

และผำนกำรตรวจเนื้อ

หลังฆำเพื่ออนุญำตใหน�ำ

เนื้อนั้นไปจ�ำหนำยตำม

กฎหมำย  

(เปำหมำย : รอยละ ๙๕)

๒. รอยละของตัวอยำง

สตัว์ปกทีไ่ดรบักำร

สุมตรวจไมพบเชื้อโรค

ไขหวัดนก  

(เปำหมำย : รอยละ ๙๗)

๓. รอยละของตัวอยำง

เนือ้สตัว์ท่ีไดรับกำรสุมตรวจ

ไมพบเชือ้โรคอำหำรเปนพษิ

(S.aureas และ/หรือ

Salmonella spp.) 

(เปำหมำย : รอยละ ๘๐)

ส�ำนักอนำมัย ควบคมุและตรวจเนือ้สตัว์ 

ณ โรงฆำสัตว์ที่

กรุงเทพมหำนคร

ก�ำกบัดูแลเพือ่อนุญำต

ใหน�ำเนื้อนั้นไป

จ�ำหนำยไดตำม

กฎหมำย

กำรสุมตรวจเชื้อโรค

และสำรเคมีอันตรำย

เพื่อควำมปลอดภัยใน

กำรบรโิภคเนื้อสัตว์

๑. โครงกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรตรวจ

เนื้อสัตว์ในโรงฆำสัตว์ที่

กรุงเทพมหำนครดูแล

๒. โครงกำรเฝำระวังและ

สอบสวนโรคไขหวัดนกใน

เขตกรุงเทพมหำนคร

๓. โครงกำรควบคุม

โรคไขหวดันกในพืน้ที่

กรุงเทพมหำนคร

๔. โครงกำรเฝำระวัง

เชื้อโรคอำหำรเปนพิษ

ในเนื้อสัตว์

-

-

๑๕๑,๒๐๐

-

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

๔. รอยละของตัวอยำง
เนือ้สตัว์ท่ีไดรับกำรสุมตรวจ
ไมพบยำตำนจุลชีพตกคำง 
(เปำหมำย : รอยละ ๙๕)

ส�ำนักอนำมัย ควบคมุและตรวจ
เนือ้สัตว์ ณ โรงฆำสตัว์
ทีก่รุงเทพมหำนคร
ก�ำกับดูแลเพื่ออนุญำต
ใหน�ำเนื้อนั้นไป
จ�ำหนำยไดตำมกฎหมำย

กำรสุมตรวจเชื้อโรค
และสำรเคมีอันตรำย
เพื่อควำมปลอดภัยใน
กำรบรโิภคเนือ้สตัว์

โครงกำรเฝำระวัง
ยำตำนจุลชีพตกคำง
ในเนื้อสัตว์

- ส�ำนักอนำมัย



๑๕๐ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบตื่นตัวและกระตือรือรน

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนใหคนกรุงเทพฯ มีควำมตื่นตัวและกระตือรือรน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

รอยละของชำวกรุงเทพ-
มหำนครมีดัชนีมวลกำย
(BMI) อยูในเกณฑ์มำตรฐำน
(เปำหมำย : รอยละ ๕๕)

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 
และกำรทองเที่ยว/

ส�ำนักอนำมัย/
ส�ำนักกำรแพทย์/

ส�ำนักงำนเขต

ประชำสัมพันธ์
ใหชำว กทม. 
ทรำบถึง
กำรค�ำนวณ
คำดัชนีมวลกำย 
(Body Mass 
Index (BMI))

๑. โครงกำรสงเสริม
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรกีฬำ

๓๘๔,๒๖๐ ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 
และกำรทองเที่ยว

รอยละของชำวกรุงเทพ-
มหำนคร ออกก�ำลังกำย
ตำมเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง
(เปำหมำย : รอยละ ๗๖)

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว/

ส�ำนักงำนเขต

สงเสริมให
ชำว กทม. 
ออกก�ำลังกำย
ตำมเกณฑ์
เมืองไทย
แข็งแรง

๒. โครงกำรคำใชจำยใน
กำรสงเสริมสังคมและ
วัฒนธรรมในศูนย์เยำวชน
๓. โครงกำรสงเสริมกีฬำขั้น
พื้นฐำน
๔. โครงกำรสงเสริมกีฬำ
เพื่อสุขภำพ
๕. โครงกำรพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรกีฬำและ
กำรออกก�ำลังกำย
๖. โครงกำรสงเสริม
นันทนำกำรเพื่อมวลชน

๓๖,๒๕๓,๙๕๐ 

๔,๔๐๐,๐๐๐ 

๑๒,๕๒๗,๒๑๐

๑๙,๒๑๙,๓๙๐ 

๒,๙๕๒,๘๒๐ 

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

จ�ำนวนของประชำชน
ที่เขำรวมกิจกรรม
นันทนำกำรของ กทม. 
เพิ่มขึ้นตอป
(เปำหมำย : ๗๒๐,๐๐๐ รำย)

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว/
ส�ำนักงำนเขต

จัดโครงกำร/
กิจกรรมเพื่อ
สงเสริมให
ประชำชนได
ใชเวลำวำงให
เปนประโยชน์

*โครงกำรคำใชจำยในกำร
สงเสรมิสังคมและวฒันธรรม
ในศูนย์เยำวชน
๗. โครงกำรจัดงำนฉลอง
วันเด็กแหงชำติของ
กรุงเทพมหำนคร 
ประจ�ำป ๒๕๖๓
๘. โครงกำรมหกรรมกีฬำ
และนันทนำกำร
๙. โครงกำรปลกูฝงจรยิธรรม
ในเด็กและเยำวชนมุสลิม
กรุงเทพมหำนคร

๓๖,๒๕๓,๙๕๐ 

๓,๙๐๐,๐๐๐ 

๑,๙๑๕,๗๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

_________________________________
* เปนโครงกำรเดียวกันในตัวชี้วัดเปำประสงค์ รอยละของชำวกรุงเทพมหำนครออกก�ำลังกำยตำมเกณ์เมืองไทยแข็งแรง ไมเนนงบประมำณ

มิติที่ ๑.๖  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๕๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบตื่นตัวและกระตือรือรน

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนใหคนกรุงเทพฯ มีควำมตื่นตัวและกระตือรือรน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

จ�ำนวนครั้งในกำรประชำ 
สัมพันธ์กำรใหบริกำร
กีฬำและนันทนำกำรของ
กรุงเทพมหำนครตอป
(เปำหมำย : ๒๕ ครั้ง)

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

ประชำสัมพันธ์
กำรใหบริกำร
ดำนกีฬำและ
นันทนำกำร

กิจกรรมประชำสัมพันธ์
กำรใหบริกำรกีฬำและ
นันทนำกำรของ สวท.

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสรำงพื้นฐำนของศูนย์กีฬำ ศูนย์เยำวชน ลำนกีฬำ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

รอยละของควำมส�ำเร็จ
ในกำรกอสรำง/ปรับปรุง
สถำนบริกำรกีฬำและ
นันทนำกำร
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว
ปรับปรุง
โครงสรำง
พื้นฐำนของ
ศูนย์กีฬำ
ศูนย์เยำวชน
และลำนกีฬำ

โครงกำรกอสรำง/ปรบัปรงุ
ศูนย์กีฬำศูนย์เยำวชน

๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

รอยละของผูใชบริกำรใน
สถำนที่บริกำรดำนกีฬำ
ของกรุงเทพมหำนคร
มีสมรรถภำพทำงกำย
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
(เปำหมำย : รอยละ ๙๐)

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว
จัดบริกำร
ทดสอบ
สมรรถภำพ
ทำงกำยเพื่อ
ใหเขำถึง
ประชำชน

โครงกำรสงเสริมวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยกีำรกีฬำ (ซ�ำ้)

๓๘๔,๒๖๐ ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

รอยละของสถำนบริกำร
ดำนกีฬำและนันทนำกำร
ของกรุงเทพมหำนคร 
อยูในเกณฑ์มำตรฐำน
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว
สนับสนุนให
ศูนย์กีฬำ
ศูนย์เยำวชน 
และลำนกีฬำ 
กรุงเทพมหำนคร
ไดรับกำรรับรอง
คุณภำพและ
มำตรฐำน

- กิจกรรมกำรรับรอง
คุณภำพและมำตรฐำน
ของศูนย์กีฬำ
- กิจกรรมกำรรับรอง
คุณภำพและมำตรฐำนของ
ศูนย์เยำวชน

ไมใช
งบประมำณ

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว



๑๕๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯ มีวิธีชีวิตแบบตื่นตัวและกระตือรือรน

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนำบริกำรและจัดกิจกรรมใหมีควำมหลำกหลำยและตรงกับควำมตองกำรของประชำชน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

จ�ำนวนกำรจัดกิจกรรม

กีฬำและนันทนำกำรที่มี

ควำมหลำกหลำยและ

สอดคลองกับควำม

ตองกำรเพิ่มขึ้นตอป

(เปำหมำย : ๑ กิจกรรม)

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเท่ียว
สนับสนุนใหมีกีฬำ

และกิจกรรม

นัน ทนำกำรที่มี

ควำมหลำกหลำยเพ่ิม

- กำรจดักจิกรรมกฬีำ

 และนันทนำกำร

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเท่ียว

เปำประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๔ สงเสริมกำรเลนกีฬำขั้นพื้นฐำน กีฬำเพื่อมวลชน กีฬำเพื่อควำมเปนเลิศ และกีฬำเพื่ออำชีพ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

จ�ำนวนครั้งในกำรจัด 

กำรแขงขันกีฬำหรือสง

นักกีฬำตัวแทน

กรุงเทพมหำนครเขำรวม

กำรแขงขันกีฬำเพื่อ

ควำมเปนเลิศและ/หรือ

อำชีพตอป

(เปำหมำย : ๑๗ ครั้ง)

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเท่ียว
สงนกักฬีำเขำแขงขนั

และจัดใหมีกำร

แขงขันกีฬำเพื่อ

ควำมเปนเลิศ

๑. โครงกำร

สงเสริมกีฬำเพื่อ

ควำมเปนเลิศ

๒. โครงกำร

สงเสริมกีฬำเพื่อ

อำชีพ

๑๑๑,๕๔๕,๔๐๐

๖,๑๘๘,๕๐๐

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเท่ียว

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเท่ียว

จ�ำนวนทุนกำรศึกษำที่ 

กรุงเทพมหำนครมีใหกับ

ผูที่มีควำมสำมำรถ

โดดเดนดำนกีฬำและ

นันทนำกำร

(เปำหมำย : ๑,๓๕๐ ทนุ)

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

เพิ่มจ�ำนวนทุน

ส�ำหรับนักกีฬำที่มี

ควำมโดดเดน

โครงกำรสงเสริม

เยำวชนดีเดน

กรุงเทพมหำนคร 

(ประกำยเพชร) 

ครั้งท่ี ๑๕

 

๘๘๓,๐๐๐ ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเท่ียว



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๕๓แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดานที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

มิติที่  ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงาม
เปำหมำยที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหำนครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภำพของเมืองใหแลดูสะอำด

เปำประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑  ตลำดหรือแผงคำที่กีดขวำงทำงเทำ กีดขวำงกำรจรำจรและบดบังทัศนียภำพไดรับกำรจัดระเบียบ

 ไดครบทุกกลุมเขต

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละควำมส�ำเร็จใน
กำรด�ำเนนิกำรบังคับกำรตำม
มำตรกำรและกวดขัน
กำรจัดระเบียบหำบเรแผงลอย 
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนักเทศกิจ จัดระเบียบทำงเทำ
และควบคมุควำม
เปนระเบียบเรียบรอย
ใหเปนไปตำมกฎหมำย

โครงกำรบูรณำกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัด
ระเบียบหำบเร - แผงลอย
ในจุดผอนผัน

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักเทศกิจ/
ส�ำนักงำนเขต

๒. รอยละเรือ่งรองเรียน
ผูกระท�ำผดิในกำรจอดรถยนต์ 
รถจักรยำนยนต์ หรือขับข่ีรถ
จกัรยำนยนต์บนทำงเทำลดลง 
(เปำหมำย : ลดลงรอยละ ๕)
จำกปทีผ่ำนมำ (พ.ศ. ๒๕๖๓)

ส�ำนักเทศกิจ กวดขันและรณรงค์
ไมใหมีผูกระท�ำผิด
บนทำงเทำ

๑. โครงกำรกวดขันรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์จอด
หรือขับขี่บนทำงเทำ 
๒. โครงกำรส�ำรวจ
พฤติกรรมและทัศนคติ
ของผูขับขี่จักรยำนยนต์
บนทำงเทำในเขต
กรุงเทพมหำนคร 

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักเทศกิจ/
ส�ำนักงำนเขต

ส�ำนักเทศกิจ

๓. รอยละควำมส�ำเร็จในกำร
จัดระเบียบปำยโฆษณำตำม
แผนกำรจัดระเบียบ ปำยฯ 
จ�ำแนกรำยเขต 
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนักเทศกิจ กวดขันและจับปรับ
ตำมกฎหมำย

๑. โครงกำรถนนปลอด
ปำยโฆษณำผิดกฎหมำย
 

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักเทศกิจ/
ส�ำนักงำนเขต

๔. รอยละของประชำชนมี
ควำมพึงพอใจในระดับมำก
ตอกำรออกตรวจจุดกวดขัน 
ทิง้ จบั-ปรบั ของส�ำนักงำนเขต 
(เปำหมำย : รอยละ ๙๐)

ส�ำนักเทศกิจ ควบคุมควำมเปน
ระเบียบเรียบรอย
ในที่สำธำรณะ

๑. โครงกำรตรวจจุด
กวดขันทิ้ง จับ-ปรับ 
ผูทิ้งขยะในที่สำธำรณะ
ของส�ำนักงำนเขต
๒. โครงกำรควบคุม
ควำมเปนระเบียบ
เรียบรอยในที่สำธำรณะ

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักเทศกิจ/
ส�ำนักงำนเขต

ส�ำนักงำนเขต



๑๕๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหำนครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภำพของเมืองใหแลดูสะอำด

เปำประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๒ น�ำระบบทอรอยสำยระบบสำธำรณูปโภคลงใตดิน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. ระยะทำงที่ได

ด�ำเนินกำรน�ำสำยตำง ๆ 

ลงใตดินชวงสอง (๔๑ กม.)

(เปำหมำย : ๕ กโิลเมตร)

ส�ำนักกำรโยธำ สรำงควำมรวมมือกับ

หนวยงำนที่เกี่ยวของ

เพื่อกำรวำงแผน

กำรท�ำงำนใหเปนไป

ในทิศทำงเดียวกัน

โครงกำรบูรณกำรแผน 

กำรกอสรำงของหนวยงำน

สำธำรณูปโภคตำง ๆ ใน

พื้นที่ทำงเทำ

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรโยธำ

น�ำสำยสื่อสำรลงดิน

ตำมโครงกำรเปลี่ยน

ระบบสำยไฟฟำ

อำกำศเปนสำยไฟฟำ

ใตดินของกำรไฟฟำ

นครหลวง

โครงกำรน�ำสำยสื่อสำร

ลงใตดิน

๓๑๕,๑๓๐,๐๐๐ ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๕๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๒.๒  พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เปำหมำยที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหำนครเปนมหำนครรมรื่นดวยพรรณไม มีพื้นที่สีเขียวเพื่อกำรพักผอนเพียงพอ

 ตำมมำตรฐำนสำกล

เปำประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนำพื้นที่สีเขียวส�ำหรับพักผอนหยอนใจและสรำงควำมรมรื่นเพิ่มขึ้นกระจำยทั่วในพื้นที่

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

- สัดสวนพื้นที่สีเขียว

ในรูปแบบสวนตอ

ประชำกร

(เปำหมำย: ๗ ตร.ม./คน)

- สัดสวนพื้นที่สีเขียว

ยั่งยืนปลูกเลียนแบบ

ระบบธรรมชำติ

(เปำหมำย : อยำงนอย

๒.๑๙ ตร.ม./คน)

- สัดสวนพื้นที่

สวนสำธำรณะไดรับ

กำรพัฒนำเพิ่ม

(เปำหมำย : ไมนอยกวำ 

๑.๐๕ ตร.ม./คน)

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม

ตรวจสอบและประเมิน

ศักยภำพพื้นที่สีเขียว

เพื่อสภำพแวดลอมที่ดี

ของเมืองและก�ำหนด

แนวทำงกำรพัฒนำให

เหมำะสมในแตละพื้นที่

โครงกำรประเมินศักยภำพ

ในกำรพัฒนำพื้นที่ตำมฐำน

ขอมูลและระบบติดตำม

ประเมินผลกำรเพิ่มพื้นที่

สีเขียวของกรุงเทพมหำนคร

เพื่อน�ำพัฒนำใหบริกำร

ประชำชน

ไมใช

ประมำณ

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม/

ส�ำนักงำนเขต

(สนับสนุน)

พัฒนำพื้นที่สีเขียวเพื่อ

กำรพักผอนหยอนใจ

และปรับปรุงภูมิทัศน์ให

รมรื่นสวยงำมเหมำะสม

กับเมืองและชุมชน

โครงกำรถนนสำยอัตลักษณ์

ดวยพันธุ์ไม

ไมใช

ประมำณ

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม

โครงกำรพัฒนำพื้นที่สีเขียว

ยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบ

ธรรมชำติ

ไมใช

ประมำณ

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม/

ส�ำนักงำนเขต

(สนับสนุน)

โครงกำรพัฒนำพื้นที่สีเขียว

ในรูปแบบสวน

ไมใช

ประมำณ

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม/

ส�ำนักงำนเขต

(สนับสนุน)



๑๕๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหำนครเปนมหำนครรมรื่นดวยพรรณไม มีพื้นที่สีเขียวเพื่อกำรพักผอนเพียงพอ

 ตำมมำตรฐำนสำกล

เปำประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนำพื้นที่สีเขียวส�ำหรับพักผอนหยอนใจและสรำงควำมรมรื่นเพิ่มขึ้นกระจำยทั่วในพื้นที่

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

โครงกำรพัฒนำ
สวนสำธำรณะ กรงุเทพมหำนคร

๑) โครงกำรกอสรำง
 สวนสำธำรณะภำยใน
 สถำนีพัฒนำที่ดิน   
 กรุงเทพมหำนคร
 (ถนนบำงขุนเทียน  
 ชำยทะเล)

๒) โครงกำรกอสรำง
 สวนสำธำรณะบรเิวณ 
 ทำงแยกตำงระดับ
 ถนนรมเกลำถึงถนน
 เจำคุณทหำร

๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

บูรณำกำรกำรพัฒนำ
สวนสำธำรณะ/
สวนหยอมรวมกับ
กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภคและ
โครงสรำงพืน้ฐำนของเมือง

กิจกรรมปรับปรุงขอก�ำหนด
ในกำรกอสรำงงำน
สำธำรณูปโภค

ไมใช
ประมำณ

ส�ำนักกำรโยธำ

กรุงเทพมหำนคร

น�ำมำตรกำรทำงภำษี

หรือมำตรกำรทำง

เศรษฐศำสตร์ซึ่งมอบ

อ�ำนำจใหทองถิ่นมำใช

ผลักดันสงเสริมใหเกิด

กำรเพิ่มและบริหำร

จัดกำรพื้นที่สีเขียวของ

เมืองใหเกิดควำมยั่งยืน

กิจกรรมปรับปรุงแกไข

แนวทำงในกำรจัดเก็บภำษี

ที่ดินรกรำงวำงเปลำโดยใช 

พ.ร.บ. ภำษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสรำงฉบับใหมเปน

เครื่องมือสงเสริมสนับสนุน

ใหเกิดกำรอนุรักษ์และเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวยั่งยืนใหแกเมือง

ไมใช

ประมำณ

ส�ำนักกำรคลัง/

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม/

ส�ำนักงำน

กฎหมำย

และคดี

(สนับสนุน)



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๕๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๒.๒.๑ กทม.เปนมหำนครรมรื่นดวยพรรณไม มีพื้นที่สีเขียวเพื่อกำรพักผอนเพียงพอตำมมำตรฐำนสำกล

เปำประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ ฟนฟูและรักษำพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษำ สภำพแวดลอมที่ดีของกรุงเทพมหำนคร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

- รอยละพื้นที่สีเขียว
เพื่อสภำพแวดลอม
ที่ดีตอพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร 
(เปำหมำย : รอยละ 
๑๒.๒๕)
- พื้นที่สีเขียวและ/
หรือพื้นที่ทำง
ธรรมชำติ ไดรับ
กำรสงเสริม อนุรักษ์ 
ฟนฟู รักษำและ
ปองกันกำรท�ำลำย
จนกลำยเปนพื้นที่
ทีม่คีวำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ
(เปำหมำย : รอยละ 
> ๑ แหง)

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

สรำงองค์ควำมรู
จิตส�ำนึกและควำม
ตระหนักใหแกภำคสวน
ตำง ๆ ตอควำมส�ำคัญ
ของพืน้ทีส่เีขยีวของเมอืง

๑. โครงพัฒนำสวนสำธำรณะ
พฤกษศำสตร์ชำยฝงทะเล
บำงขุนเทียน๑

๒. โครงกำร/กจิกรรมใหควำม
สำมำรถรู สรำงควำมเขำใจ 
และจิตส�ำนึกในกำรจัดกำร
พืน้ทีส่เีขยีวและควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพของเมืองใหแก
ประชำชนทั่วไป
 ๒.๑ โครงกำรสงเสรมิกำร
เรยีนรูเกี่ยวกับผีเสื้อและแมลง 
ณ อุทยำนผีเสื้อและแมลง
กรุงเทพมหำนคร
 ๒.๒ โครงกำรส�ำรวจ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
(ประชำชน)๒

 ๒.๓ โครงกำรพัฒนำ
ศกัยภำพเพือ่กำรสือ่สำรองค์กร
ของส�ำนักงำนสวนสำธำรณะ๓

-

๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ส�ำนกัสิง่แวดลอม
หนวยงำนสนับสนุน
ส�ำนกักำรระบำยน�ำ้/
ส�ำนักวัฒนธรรม
กีฬำ และกำร
ทองเที่ยว/

ส�ำนกัพฒันำสงัคม/
ส�ำนักเทศกิจ/

สนข.บำงขุนเทียน/
กระทรวง

ทรัพยำกรฯ หรือ
สถำบันกำรศึกษำ

ที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยำกรชำยฝง

ทะเล/
 ๔๙ ส�ำนกังำนเขต

 และ สนข.
บำงขุนเทียน

ส�ำนักสิ่งแวดลอม

ส�ำนักสิ่งแวดลอม

ส�ำนักสิ่งแวดลอม

__________________________________
๑  กิจกรรมประกอบดวย ๑.กิจกรรมสรำงองค์ควำมรูจิตส�ำนึกและควำมตระหนัก ๒.ผลักดันใหทุกภำคสวนมีสวนรวมฟนฟูพื้นที่ปำชำยเลน ๓.กิจกรรมฝกอบรมใหควำมรู

บุคลำกรกทม.ในกำรจัดกำรพื้นที่สีเขียวเมือง และ ๔.พัฒนำฐำนขอมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
๒  จัดท�ำฐำนขอมูลเกี่ยวกับสัตว์ในพื้นที่ ๓๖ สวนเพื่อใชในกำรบริหำรจัดกำรสัตว์ปำในสวนสำธำรณะ เชน ตัวเงินตัวทอง นกพิรำบ ขอมูลจะใชเปนหลักฐำนอำงอิงโดยจะดึง

ประชำชนมีสวนรวมกับกรมอุทยำน
๓  พัฒนำทักษะในกำรสื่อสำรใหแกเจำหนำท่ีสวนสำธำรณะเพื่อท�ำควำมเขำใจกับประชำชนถึงปญหำในกำรจัดกำรพ้ืนที่สีเขียวและสภำพแวดลอมที่ดี กำรกำรพัฒนำควำมรู

เพิ่มเติมควำมรูดำนสิ่งแวดลอมดำนอื่น ๆ นอกเหนือจำกเรื่องพื้นที่สีเขียว



๑๕๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๒.๒.๑ กทม.เปนมหำนครรมรื่นดวยพรรณไม มีพื้นที่สีเขียวเพื่อกำรพักผอนเพียงพอตำมมำตรฐำนสำกล

เปำประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ ฟนฟูและรักษำพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษำ สภำพแวดลอมที่ดีของกรุงเทพมหำนคร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

ผลักดันใหทุกภำคสวน
มสีวนรวมอนรุกัษ์ ฟนฟู
และรักษำพื้นที่สีเขียว

กจิกรรมเชญิชวนภำคเอกชนเขำ
มำมีสวนรวมในกำรบริหำร
จัดกำรสวนสำธำรณะ

- ส�ำนกัสิง่แวดลอม

พัฒนำและยกระดับ
ขีดควำมสำมำรถบุคลำกร 
กรุงเทพมหำนครในกำร
จัดกำรพื้นที่สีเขียวเมือง
ใหเปนไปอยำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน

๑. โครงกำร/กิจกรรมพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถใหแก
ขำรำชกำรและบุคลำกร
กรงุเทพมหำนครในกำรจัดกำร
พืน้ทีส่เีขยีวและควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพของเมือง
 ๑.๑ โครงกำรเพิ่ม  
ประสิทธิภำพกำรขยำย
พันธุ์พืชโดยกำรเพำะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ
 ๑.๒ โครงกำรฝกอบรม
และดงูำน กำรบรหิำรจดักำร
สวนสำธำรณะและตนไม
ในเมือง

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑,๘๔๕,๑๐๐

ส�ำนกัสิง่แวดลอม

พัฒนำและปรับปรุง
ฐำนขอมูลพื้นที่สีเขียว
ของกรุงเทพมหำนคร

โครงกำรส�ำรวจรวบรวม
พื้นที่สีเขียวตำมนิยำมของ
ฐำนขอมูลและระบบติดตำม
ประเมินผลกำรเพิม่พืน้ท่ีสเีขยีว
ของกรุงเทพมหำนคร

- ส�ำนักส่ิงแวดลอม

หนวยงำนสนับสนุน 

ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล/

ส�ำนักงำนเขต

กรุงเทพมหำนครน�ำ
มำตรกำรทำงภำษหรือ
มำตรกำรทำงเศรษฐ 
ศำสตร์ซึ่งมอบอ�ำนำจ
ใหทองถิ่นมำใชผลักดัน
สงเสริมใหเกิดกำรเพิ่ม
และบริหำรจัดกำรพื้นที่
สีเขียวของเมืองใหเกิด
ควำมยั่งยืน

กิจกรรมปรับปรุงแกไข
แนวทำงในกำรจัดเก็บภำษี
ที่ดินรกรำงวำงเปลำ โดยใช 
พ.ร.บ. ภำษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสรำงฉบับใหมเปน
เครื่องมือสงเสริมสนับสนุน
ใหเกิดกำรอนุรักษ์และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวยั่งยืนใหแกเมือง

- ส�ำนักกำรคลัง

หนวยงำนสนับสนุน 

ส�ำนักส่ิงแวดลอม/

ส�ำนักงำนกฎหมาย

และคดี



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๕๙แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก

เปำหมำยที่ ๒.๓.๑ ประชำชนเขำถึงระบบขนสงสำธำรณะ มีทำงเลือกในกำรเดินทำงไมตองพึ่งพำรถสวนบุคคล

เปำประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๑ ขยำยระบบขนสงมวลชนใหครอบคลุมพื้นที่

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชำชนที่
ใชบริกำรระบบ
ขนสงมวลชน
กรุงเทพมหำนคร
(รถไฟฟำ BTS )
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐)
(เทียบกับป ๒๕๖๒)
๒. รอยละของ
เสนทำงที่ด�ำเนินกำร
ตำมผลกำรศึกษำ
ควำมตองกำรใน
กำรใหบริกำรระบบ
ขนสงมวลชน
ขนำดรอง (Feeder) 
(เปำหมำย : 
รอยละ ๑๐๐)
(เทียบกับผล
กำรศึกษำแตละป)  

ส�ำนัก
กำรจรำจร   
และขนสง

ผลักดันระบบขนสง

มวลชนแบบบรูณำกำร
๑. โครงกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ
ระบบกำรจรำจรและขนสง
ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 
ระยะ ๒๐ ป 
๒. โครงกำรศึกษำจัดท�ำ
แผนแมบทวำดวยระบบ
ขนสงมวลชนแบบบูรณำกำร 
(๑๐๐RC)
๓. โครงกำรศึกษำส�ำรวจวิจัย
ทำงดำนกำรจรำจรและ
ควำมตองกำรในกำรเดินทำง
ภำยในพื้นที่น�ำรองบริเวณ
กรุงเทพมหำนครชั้นใน
๔. โครงกำรจำงที่ปรึกษำประจ�ำ
เพื่อส�ำรวจออกแบบศึกษำ
รำยละเอียดเบื้องตนวิเครำะห์
และประเมินผลส�ำหรับ
กำรด�ำเนินงำนกำรแกไขปญหำ
จรำจรในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
๕. โครงกำรจำงที่ปรึกษำเพื่อ
จัดท�ำเอกสำรประกวดรำคำ
กำรคัดเลือกเอกชนเขำรวม
ลงทุนตำมพระรำชบัญญัติ
กำรใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจกำรของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๖
ในกำรรบัโอนทรัพย์สนิ - หนีส้นิ 
โครงกำรรถไฟฟำสำยสีเขียว 
ชวงแบริ่ง - สมุทรปรำกำร และ

ชวงหมอชติ - สะพำนใหม - คูคต

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๑,๐๐๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง



๑๖๐ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๒.๓.๑ ประชำชนเขำถึงระบบขนสงสำธำรณะ มีทำงเลือกในกำรเดินทำงไมตองพึ่งพำรถสวนบุคคล

เปำประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๑ ขยำยระบบขนสงมวลชนใหครอบคลุมพื้นที่

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

จัดท�ำระบบขนสง

มวลชนสวนตอขยำย

เพิ่มขึ้น

โครงกำรระบบขนสงมวลชน

กรุงเทพมหำนครสวนตอขยำย

สำยสีลม ตอนที ่๓ ชวงบำงหวำ -

ตลิ่งชัน (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

๑๔,๘๐๓,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

จัดท�ำระบบขนสง

มวลชนขนำดรอง

๑. โครงกำรกอสรำงระบบขนสง

มวลชนขนำดรองสำยสีทอง  

(AGT) (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)

๒. โครงกำรกอสรำงรถไฟฟำ

รำงเดี่ยว (Monorail) สำยสีเทำ 

ชวงวัชรพล - สะพำนพระรำม ๙  

๓. โครงกำรกอสรำงรถไฟฟำ

รำงคูขนำดเบำ (Light Rail 

Transit) สำยบำงนำ - 

ทำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

๓,๘๙๘,๔๔๐,๐๐๐

๒๗,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

จัดท�ำสิ่งอ�ำนวย

ควำมสะดวกเพื่อ

เชื่อมตอระบบ

ขนสงมวลชน

๑. โครงกำรกอสรำงทำงเดิน

ยกระดับเชื่อมตอระบบขนสง

มวลชน (Skywalk) 

๒. พฒันำจดุเชือ่มตอระหวำงรปู

แบบกำรเดินทำงอื่นกับระบบ

ขนสงมวลชนกรุงเทพมหำนคร

๓. ติดตั้งอุปกรณ์เสริมควำม

ปลอดภัยเพ่ิมเติมบริเวณชำน

ชำลำในระบบขนสงมวลชน

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๖๘๕,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๖๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๒.๓.๑ ประชำชนเขำถึงระบบขนสงสำธำรณะ มีทำงเลือกในกำรเดินทำงไมตองพึ่งพำรถสวนบุคคล

เปำประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๒ เพิ่มเสนทำงจักรยำนใหมีควำมสะดวกและทั่วถึง

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. จ�ำนวนเสนทำง

จักรยำนที่เพิ่มขึ้นหรือ

ไดรับกำรปรับปรุง

(เปำหมำย : ๑ เสนทำง)

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง/

ส�ำนักกำรโยธำ

จัดท�ำเสนทำง

จักรยำนในเสนทำง

หลกัครอบ คลุมทัว่ท้ัง

กรุงเทพมหำนคร

๑. โครงกำรศึกษำแผนแมบท

กำรพัฒนำและกอสรำงเสนทำง

จักรยำนในพื้นทีกรุงเทพมหำนคร

๒. โครงกำรพฒันำเสนทำงจกัรยำน

ถนนบำงขุนเทียนชำยทะเล

๓,๐๐๐,๐๐๐

๘,๕๐๙,๐๐๐

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

กำรสรำงทำงจักรยำนในถนน

ที่สรำงใหม ไดแก  

๑. โครงกำรกอสรำงปรับปรุง

ถนนประชำรวมใจ - ถนน

มิตรไมตรี

๒. โครงกำรกอสรำงปรบัปรงุถนน

ศำลำธรรมสพน์จำกถนนพุทธ

มณฑลสำย ๒ ถึงถนนทวีวัฒนำ

๓. โครงกำรกอสรำงปรบัปรงุถนน

คุมเกลำ

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรโยธำ

๒. รอยละควำมส�ำเรจ็

ในกำรจดัสิง่อ�ำนวยควำม

สะดวกเพื่อสนับสนุน

กำรใชจักรยำน

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

คุมครองควำม

ปลอดภัย

ของผูขับขี่จักรยำน

๑. โครงกำรติดตั้งปำยแนะน�ำ

กำรใชชองเดินรถรวมกันชนิด

แขนยื่นเหนือผิวจรำจร

๒. โครงกำรจัดท�ำที่จอดรถ

จักรยำนชนิดส�ำเร็จรูปเคลื่อน

ยำยไดพรอมปำยสัญลักษณ์

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๖๙๐,๐๐๐

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

ก� ำหนดกฎหมำย

ส�ำหรบักำรใชจกัรยำน

โครงกำรควำมรวมมือระหวำง 

กทม - บก.จร./บชน ออกขอบังคบั

เจำพนักงำนจรำจรเสนทำง

จักรยำน

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง



๑๖๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๒.๓.๑ ประชำชนเขำถึงระบบขนสงสำธำรณะ มีทำงเลือกในกำรเดินทำงไมตองพึ่งพำรถสวนบุคคล

เปำประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๒ เพิ่มเสนทำงจักรยำนใหมีควำมสะดวกและทั่วถึง

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๓. รอยละของผูใช
จักรยำนในกำรสัญจร
เพิ่มขึ้น
(เปำหมำย  : รอยละ ๒
เทียบกับป ๒๕๖๓)

ส�ำนัก
กำรจรำจร
และขนสง

เพิ่มจ�ำนวนจักรยำน
สำธำรณะ เพื่อเชื่อม
ตอกำรเดินทำง
ระบบขนสงมวลชน
เดินทำงระยะสั้น 
ทองเที่ยว 
สวนสำธำรณะ
ภำยในชุมชนและ
ระหวำงชุมชน

๑. โครงกำรรถจกัรยำนสำธำรณะ
กรุงเทพมหำนคร

๒. โครงกำรสงเสริมกำรใชจักรยำน
ในชุมชนของกรุงเทพมหำนคร

ไมใช
งบประมำณ

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

เปำประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๓ สงเสริมกำรเดินทำงทำงน�้ำ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. จ�ำนวนทำเรือ

โดยสำรที่เพิ่มขึ้นหรือ

ไดรับกำรปรับปรุง

(เปำหมำย : 

เฉลี่ยปละ ๓ ทำ)

ส�ำนัก

กำรจรำจร

และขนสง

กอสรำง ปรับปรุง 

หรือบ�ำรุงรักษำ

ทำเทียบเรือ

๑. โครงกำรกอสรำงทำเทียบ

เรือคลองภำษีเจริญสวนตอ

ขยำย ชวงเพชรเกษม ๖๙ ถึง

วัดหนองแขม ๒ ทำ

๕,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

๒. โครงกำรปรับปรุง

ทำเทียบเรือคลองแสนแสบ

สวนตอขยำย ๑๔ ทำ

๓. โครงกำรปรับปรุง

ทำเทียบเรือคลองภำษีเจริญ 

๑๓ ทำ (เพิ่มเติม)

๓๕,๐๐๐,๐๐๐

๓๙,๑๒๙,๐๐๐

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๖๓แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๓ สงเสริมกำรเดินทำงทำงน�้ำ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๒. รอยละควำมส�ำเร็จ

ของกำรจัดสิ่งอ�ำนวย

ควำมสะดวกเพือ่

สนบัสนนุกำรสัญจร

ทำงน�้ำ

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนัก

กำรจรำจร

และขนสง

จัดสิ่งอ�ำนวย

ควำมสะดวกเพื่อ

สนับสนุนกำร

เดินทำงทำงน�้ำ

โครงกำรติดต้ังปำยแนะน�ำทำ

เทียบเรือ 

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

๓. รอยละของ

ผูสัญจร

ทำงน�้ำเพิ่มขึ้น

(เปำหมำย : รอยละ ๒

เทียบกับป ๒๕๖๒)

ส�ำนัก

กำรจรำจร

และขนสง

กำรพัฒนำเสนทำง

สัญจรทำงน�้ำเพื่อ

สนับสนุนกำรเดิน

ทำงของประชำชน

๑. โครงกำรปรบัปรงุพืน้ที่

บรเิวณทำเทียบเรือใหมี

กำรเชื่อมโยงกับระบบขนสง

รูปแบบอื่น

๒. โครงกำรศึกษำหรือส�ำรวจ

เสนทำงเดินเรือและประสำน

หนวยงำนที่เกี่ยวของเพื่อจัด

ใหมีเสนทำงเดินเรือ

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

เปำหมำยที่ ๒.๓.๑ ประชำชนเขำถึงระบบขนสงสำธำรณะ มีทำงเลือกในกำรเดินทำงไมตองพึ่งพำรถสวนบุคคล



๑๖๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๒.๓.๑ ประชำชนเขำถึงระบบขนสงสำธำรณะ มีทำงเลือกในกำรเดินทำงไมตองพึ่งพำรถสวนบุคคล

เปำประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๔ ผลักดันใหเกิดกำรปฏิรูปประสิทธิภำพ และคุณภำพกำรด�ำเนินงำนของรถโดยสำรสำธำรณะ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. ควำมพึงพอใจของ
ผูใชบริกำร 
(เปำหมำย : รอยละ ๗๐)

ส�ำนัก
กำรจรำจร
และขนสง

พัฒนำประสทิธภิำพ
และคุณภำพกำร
ใหบริกำร

๑. โครงกำรกอสรำงศำลำที่พัก
ผูโดยสำรรถประจ�ำทำง 
ถนนประชำส�ำรำญ เขต
หนองจอก จ�ำนวน ๑๕ หลัง
๒. โครงกำรกอสรำงศำลำที่พัก
ผูโดยสำรรถประจ�ำทำง
ถนนประชำรวมใจ-มิตรไมตรี 
เขตคลองสำมวำ-เขตหนองจอก 
จ�ำนวน ๒๐ หลัง
๓.  โครงกำรพัฒนำศำลำรูป
แบบเตนท์ชัว่ครำว เปนศำลำ
ขนำดเลก็ ที่มีขนำดมำตรฐำน 
จ�ำนวน 
๘๗ หลัง

๓,๗๘๔,๐๐๐

๕,๐๔๒,๐๐๐

๘,๒๘๙,๐๐๐

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

รณรงค์ใหประชำชน
ลดกำรใชรถยนต์
สวนบุคคลในกำร
เดินทำง

๑. โครงกำรสงเสริมกำรเดิน
ทำงอยำงยั่งยืน
๒. โครงกำรพัฒนำกำรใหขอมูล
เสนทำงรถโดยสำรประจ�ำทำง
บนปำยหยดุรถโดยสำรประจ�ำ
ทำง ๕๐๐ ปำย

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๙,๖๓๐,๐๐๐

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๖๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๒.๓  ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก
เปำหมำยที่ ๒.๓.๒ กำรจรำจรมีควำมคลองตัวไมแออัด

เปำประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภำพโครงขำยถนนในกรุงเทพมหำนคร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. จ�ำนวนถนนทำง
ยกระดับทำงลอดใต
ทำงแยก ฯลฯ 
ที่มีกำรเชื่อมโยง
โครงขำยถนน แกไข
ปญหำคอขวด
จุดตัดทำงแยก  

ส�ำนักกำรโยธำ เพิ่มประสิทธิภำพถนนที่
มีอยูเดิมโดยกำรกอสรำง 
(ถนนสำยหลัก สะพำน
ขำมทำงแยก ทำงลอด 
และสะพำนขำมแมน�้ำ
เจำพระยำ)
พัฒนำโครงขำย
โดยกำรกอสรำงถนนและ
สะพำนขำมแมน�้ำ
เจำพระยำตำมที่ผังเมือง
ก�ำหนด
ขยำยชองจรำจร เพื่อ
รองรบัปรมิำณกำรจรำจร
ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

กลุมโครงกำรกอสรำง 
ปรับปรุงถนน สะพำน

ขำมทำงแยก ทำงลอดใต
ทำงแยก ฯลฯ แกไข
ปญหำคอขวด 
จุดตัดทำงแยก ในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร 
 

๕,๗๐๐,๐๐๐
(๓๕ โครงกำร)

ส�ำนักกำรโยธำ

เปำประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๒ เพิ่มประสิทธิภำพระบบควบคุมกำรจรำจร

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
มาตรการ

โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. พื้นที่ (ทำงแยก) 
ที่น�ำเทคโนโลยีมำใช
ในกำรจัดระบบจรำจร
(เปำหมำย : รอยละ ๒ 
ของทำงแยกที่ควบคุม
สัญญำณไฟจรำจร)

ส�ำนัก
กำรจรำจร
และขนสง

จดัท�ำฐำนขอมลูปริมำณ
จรำจร และควำมเร็ว

โครงกำรศึกษำและ
จัดท�ำแผนแมบท กำร
ส�ำรวจปริมำณจรำจร
ทำงถนนในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร

๙,๒๘๔,๐๐๐ ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

พฒันำระบบจรำจร
อจัฉรยิะใหมีประสิทธิ 
ภำพเพื่อแกไขปญหำ
จรำจร

โครงกำรน�ำรองที่จอด
รถอัจฉริยะ 
ณ สถำนที่จอดรถของ
กรุงเทพมหำนครผำน
M - Service

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง



๑๖๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๒ เพิ่มประสิทธิภำพระบบควบคุมกำรจรำจร

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
มาตรการ

โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๒. รอยละควำมส�ำเร็จ
ในกำรติดตั้ง/บ�ำรุง
รักษำกลองโทรทัศน์
วงจรปด (CCTV) 
ดำนกำรจรำจร
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนัก
กำรจรำจร
และขนสง

เพิ่มกลองโทรทัศน์
วงจรปด (CCTV)
ใหครอบคลุมพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร

๑. โครงกำรจดัหำพรอม
ติดตั้งระบบบริหำร
จัดกำรกลองโทรทัศน์
วงจรปด (CCTV) 
เพื่อกำรจรำจรใน
ถนนสำยหลัก
๒. โครงกำรจดัหำพรอม
ติดตั้งกลองโทรทัศน์
วงจรปด (CCTV) ตรวจวดั
บนทำงยกระดับและ
ทำงลอด
๓. โครงกำรจัดหำและ
ติดตั้งระบบกลอง 
โทรทัศน์วงจรปด 
(CCTV) ตรวจวัด
และรำยงำนสภำพ
กำรจรำจร
๔. โครงกำรจัดหำและ
ปรับปรุงระบบกลอง
โทรทัศน์วงจรปด 
(CCTV) ตรวจวัดและ
รำยงำนสภำพกำรจรำจร

๙๗,๐๐๐,๐๐๐

๙๐,๖๗๐,๐๐๐

๙๘,๙๗๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

๓. รอยละควำมส�ำเร็จ
ของกำรแกไขกลอง
โทรทัศน์วงจรปด
(CCTV) ดำนกำร
จรำจรใหสำมำร
ใชกำรได ภำยใน ๒๔ 
ชัว่โมง เมือ่ไดรบักำรแจง
หรือตรวจพบ
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนัก
กำรจรำจร
และขนสง

บริหำรจัดกำรกลอง CCTV 
ดำนกำรจรำจรพรอม
ใชงำน ๒๔ ชั่วโมง

๑. โครงกำรบ�ำรุงรักษำ
ระบบกลองโทรทัศน์
วงจรปด (CCTV) 
ดำนกำรจรำจร
๒. โครงกำรบ�ำรุงรักษำ
ระบบกลองโทรทัศน์
วงจรปด (CCTV) 
ตรวจวัดและรำยงำน
สภำพกำรจรำจร

๒๑,๙๐๐,๐๐๐

๒๙,๗๐๐,๐๐๐

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

เปำหมำยที่ ๒.๓.๒ กำรจรำจรมีควำมคลองตัวไมแออัด



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๖๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๒.๔ การใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก
เปำหมำยที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหำนครเปนเมืองที่ประหยัดพลังงำนใชพลังงำนสะอำดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เปำประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๑ ลดกำรใชพลังงำนของหนวยงำนในกรุงเทพมหำนคร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. อัตรำกำรเพิ่มปริมำณ

กำรใชพลังงำนของ

หนวยงำนลดลง

(ปฐำน พ.ศ.๒๕๖๐)

(เปำหมำย : พลังงำนไฟฟำ

ไมเกินรอยละ ๑.๒๒ 

พลังงำนเชื้อเพลิง

ไมเกินรอยละ ๑.๑๘)

ส�ำนักสิ่งแวดลอม/

ทุกหนวยงำน

(สนับสนุน)

ปรับพฤติกรรมของ

ขำรำชกำรและลูกจำง

ใหใชพลังงำนอยำง

ประหยัดและ

มีประสิทธิภำพ

เพิ่มประสิทธิภำพ

กำรใชระบบบริหำร

จัดกำรพลังงำนใน

อำคำร (Building 

Energy Management

Systems : BEMS)

๑. โครงกำรเพ่ิมศกัยภำพ

กำรใชพลังงำนใน

หนวยงำนสังกัด

กรุงเทพมหำนคร 

๒. โครงกำรติดตั้งระบบ

บริหำรจัดกำรพลังงำน

ในอำคำร (BEMS)

๒.๑  อำคำรส�ำนัก

กำรโยธำ

๒.๒ อำคำรส�ำนัก

 กำรระบำยน�้ำ

๑๑,๐๐๐

๒๒,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม/

ทุกหนวยงำน

ส�ำนักกำรโยธำ

๒. รอยละควำมส�ำเร็จ 

ของผลกำรด�ำเนินงำน 

ตำมแผนแมบท

กรุงเทพมหำนคร

วำดวยกำรเปลีย่นแปลง

สภำพภูมิอำกำศ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๖ 

ดำนกำรใชพลังงำน

อยำงมีประสิทธิภำพ

และกำรใชพลังงำน

ทำงเลือก 

(เปำหมำย : รอยละ ๔๕)

ส�ำนักสิ่งแวดลอม/

ส�ำนักกำรโยธำ/

ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล/

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง

ผลกัดันกำรด�ำเนนิงำน

ตำมแผนแมบท

กรุงเทพมหำนครวำ

ดวยกำรเปล่ียนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๖ 

ดำนกำรใชพลังงำน

อยำงมีประสิทธิภำพ

และกำรใชพลังงำน

ทำงเลือก

โครงกำรขับเคลื่อน

กำรด�ำเนินงำนตำมแผน

แมบทกรุงเทพมหำนคร 

วำดวยกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๖

ดำนกำรใชพลังงำนอยำง

มีประสิทธิภำพและ

กำรใชพลังงำนทำงเลือก

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม/

ทุกหนวยงำน

ใชยำนยนตร์มลพิษต�่ำ 

(Low Emission

Vehicles : LEV)

ส�ำหรับรถยนต์รำชกำร

ของกรุงเทพมหำนคร

โครงกำรน�ำรองสถำนี 

อัดประจุไฟฟำยำนยนต์   

(EV Charging Station)

๕,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักกำรจรำจร   

และขนสง/

ส�ำนักกำรโยธำ



๑๖๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหำนครเปนเมืองที่ประหยัดพลังงำนใชพลังงำนสะอำดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เปำประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๒ ประชำชนมีสวนรวมในกำรประหยัดพลังงำน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของปริมำณ

พลังงำนไฟฟำที่ลดได

เพิ่มขึ้นจำกโครงกำรปดไฟ 

๑ ชั่วโมงเพื่อลดโลกรอน

(ปฐำนเฉลีย่ พ.ศ. ๒๕๕๘ - 

๒๕๖๑)

(เปำหมำย : รอยละ ๔.๗๒)

ส�ำนัก

สิ่งแวดลอม

รณรงค์เผยแพร

ควำมรูดำนกำร

ประหยัดพลังงำน

และพลังงำนทดแทน

๑. โครงกำรรณรงค์ปดไฟ     

๑ ชั่วโมง (๖๐+Earth 

Hour) เพื่อลดโลกรอน

๒. โครงกำรรณรงค์

วันสิ่งแวดลอมโลก

๖,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนักสิ่งแวดลอม

ส�ำนักสิ่งแวดลอม

เปำประสงค์ ๒.๔.๑.๓ เพิ่มสัดสวนกำรใชพลังงำนทดแทน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. สัดสวนกำรใช
พลงังำนทดแทนเพ่ิมขึน้ 
(เปำหมำย : เพิ่มขึ้น
เมือ่เทียบกบัปทีผ่ำนมำ)

ส�ำนักส่ิงแวดลอม/
ส�ำนักกำรโยธำ

(สนับสนุน)

สงเสริมกำรผลิต
และกำรใชพลังงำน
ทดแทน

๑. โครงกำรจำงเหมำ
เอกชนก�ำจัดมูลฝอย
โดยระบบเตำเผำมูลฝอย
ขนำดไมนอยกวำ ๑,๐๐๐ 
ตัน/วัน ที่ศูนย์ก�ำจัด
มูลฝอยสำยไหม 
(ป ๒๕๖๓ - ๒๕๘๖)
(เปนโครงกำรเดียวกับ
เปำประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๓ 
กำรจัดกำรมูลฝอยที่
ปลำยทำงอยำงมี
ประสิทธิภำพ) 
๒. โครงกำรติดตั้งโซลำร์รูฟ 
ท็อป (Solar Rooftop)
๒.๑ อำคำรส�ำนักกำรโยธำ
๒.๒ อำคำรส�ำนัก
   กำรระบำยน�้ำ

-

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนัก
สิ่งแวดลอม

ส�ำนักกำรโยธำ



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๖๙แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดานที่ ๓  มหานครส�าหรับทุกคน

มิติที่ ๓.๑   การจัดส่ิงอ�านวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูดอยโอกาส

เปำหมำยที่ ๓.๑.๑ ผูสูงอำยุและคนพิกำรสำมำรถใชชีวิตไดสะดวก

เปำประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑ ผูสูงอำยุและคนพิกำรสำมำรถใชชีวิตไดสะดวก

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของอำคำรสถำนที่
ของหนวยงำนกรงุเทพมหำนคร
ทีไ่ดรบักำรจัดสำธำรณูปโภค
ส�ำหรับผูสูงอำยุและคนพิกำร
อยำงทั่วถึง 
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)
(๕๐ เขต ออกแบบ/ปรบัปรงุ)  

ส�ำนักกำรโยธำ/

ทุกหนวยงำน
ผลักดันอาคารราชการ/
อาคารสาธารณะ/
อาคารเอกชนสาธารณะ
ขนาดใหญ จัดใหมี
สิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและ
คนพิการ

โครงกำร\ปรับปรุง
อำคำรของ
กรุงเทพมหำนคร 
เพื่อใหมีสิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวก
(Universal Design) 
ส�ำหรับผูสูอำยุและ
ผูพิกำร

(งบประมำณ
ตำมสภำพ

พ้ืนท่ีของแตละ
ส�ำนักงำนเขต)

ส�ำนักกำรโยธำ/
และส�ำนักงำนเขต

๒. รอยละของควำม
ครบถวนในกำรติดตั้ง
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกใน
กำรใชระบบขนสงมวลชน
กรุงเทพมหำนคร
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)  

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง
กอสรำงปรับปรุง
สำธำรณูปโภคหรือ
จัดหำอุปกรณ์ใหแก
ผูสูงอำยุและคนพิกำร

โครงกำรศึกษำควำม
เหมำะสมในกำรจัด
ใหมีสิ่งอ�ำนวยควำม
สะดวกส�ำหรับผูสูง
อำยุและคนพิกำรใน
ระบบขนสงมวลชน 
กรุงเทพมหำนคร

๕,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

๓. รอยละของสัญญำณ
ไฟจรำจรทำงแยกที่มี
ดวงโคมประกอบทำงขำม
แบบเดิมไดรับกำรติดตั้ง
ดวงโคมพรอมอุปกรณ์เสียง
ประกอบทำงขำมส�ำหรับ
คนพิกำร 
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง
กอสรำงปรับปรุง
สำธำรณูปโภคหรือ
จัดหำอุปกรณ์ใหแก
ผูสูงอำยุและคนพิกำร

โครงกำรติดตั้ง
ดวงโคมพรอมอุปกรณ์
เสียงประกอบทำงขำม
ส�ำหรับผูพิกำร 

๔,๙๘๘,๐๐๐ ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง

๔. ควำมพงึพอใจของผูสงูอำยุ
และคนพกิำรทีใ่ชบรกิำร
รถรบั - สง 
(เปำหมำย : รอยละ ๘๐)

ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง
จ�ำนวนกำรจัดหำหรือ
ผลักดันใหมีบริกำร
สำธำรณะส�ำหรับ
ผูสูงอำยุและคนพิกำร

โครงกำรรถบริกำร
ส�ำหรับผูพิกำรและ
ผูสูงอำยุที่ใชรถเข็น

๒๕,๙๔๓,๗๐๖ ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง



๑๗๐ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๓.๑.๒ ผูสูงอำยุ ผูพิกำร และผูดอยโอกำสสำมำรถด�ำรงชีวิตไดอยำงมีศักดิ์ศรี

เปำประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผูสูงอำยุ ผูพิกำร และผูดอยโอกำสสำมำรถด�ำรงชีวิตไดอยำงมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของผูสูงอำยุ

ทีม่ชีือ่ในทะเบยีนรำษฎร์

ไดรบักำรจดัสรรเบีย้ยังชพี 

(เปำหมำย : รอยละ ๗๕)

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม/

ส�ำนักงำนเขต

จัดสรรเบี้ยยังชีพ

ส�ำหรับผูสูงอำยุ

๑. โครงกำรสรำงหลกัประกัน

ดำนรำยไดแกผูสูงอำยุ

๒. โครงกำรสำนสำยใยผูสงูอำยุ

๖,๙๙๒,๘๖๙,๐๐๐

(เงินอุดหนุน

รัฐบำล)

๘๖๕,๐๐๐

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม/

ส�ำนักงำนเขต

ส�ำนักงำนเขต

๒. รอยละของกำรจัด

สวัสดิกำรดำนที่อยูอำศัย

ใหแกผูสูงอำยุและ

ผูดอยโอกำสที่ตองกำร

ควำมชวยเหลือ 

(เปำหมำย : รอยละ ๙๐) 

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

จัดสวัสดิกำรดำน

ที่อยูอำศัยใหแก

ผูสูงอำยุที่ตองกำร

ควำมชวยเหลือ

๑. โครงกำรสถำนสงเครำะห์

คนชรำบำนบำงแค ๒

๒. โครงกำรศูนย์บริกำร

ผูสูงอำยุดินแดง

๓,๒๐๐,๐๐๐

๘,๙๔๘,๐๐๐

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

จัดสวัสดิกำรดำน

ที่อยูอำศัยใหแก

ผูดอยโอกำสที่

ตองกำรควำม

ชวยเหลือ

๓. โครงกำรบริหำรจัดกำร

บำนอิ่มใจและบริเวณแมนศรี

๔๐,๗๒๑,๓๐๐ ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

๓. รอยละของผูสูงอำยุ

ที่ผำนกำรฝกอบรมมี

งำนท�ำเพิ่มขึ้น

(เปำหมำย : รอยละ ๓๐)  

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

สงเสริมใหผูสูงอำยุ

มีงำนท�ำเพิ่มขึ้น

กิจกรรมฝกอบรมอำชีพ

ผูสูงอำยุ

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

๔. รอยละของผูสูงอำยุ 

คนพกิำร และผูดอยโอกำส

ที่ขอรับกำรชวยเหลือ

ไดรับอุปกรณ์ชวยใน

กำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน

ตำมที่จ�ำเปน 

(เปำหมำย : รอยละ ๘๕

ส�ำนักอนำมัย กำรใหสวัสดิกำร

และกำรสงเครำะห์

ตำมระเบียบของ

กรุงเทพมหำนคร

แกเด็ก ผูสูงอำยุ

คนพิกำรและผูดอย

โอกำสที่ตองกำร

ควำมชวยเหลือ

๑. โครงกำรจัดหำอุปกรณ์

ชวยเหลือทำงกำรเคลื่อนไหว

แกคนพิกำรผูสูงอำยุและ

ผูที่ประสบปญหำทำงกำร

เคลื่อนไหว

๒,๐๔๒,๒๐๐ ส�ำนักอนำมัย

มิติที่ ๓.๑   การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูดอยโอกาส



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๗๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๓.๑.๒ ผูสูงอำยุ ผูพิกำร และผูดอยโอกำสสำมำรถด�ำรงชีวิตไดอยำงมีศักดิ์ศรี

เปำประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผูสูงอำยุ ผูพิกำร และผูดอยโอกำสสำมำรถด�ำรงชีวิตไดอยำงมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

ใหควำมชวยเหลือ
ผูดอยโอกำสให
รอดพนจำกกำร
ใชควำมรุนแรงใน
ครอบครัว

๒. โครงกำรกำรจัดกิจกรรม 
“กำรขับเคลื่อนงำนและ
เสริมสรำงพลังชุมชนดำน
กำรปองกันและแกไขปญหำ
ควำมรุนแรงในครอบครัว 
ดำนสำธำรณสุข”
๓. โครงกำรสัมมนำและ
ดูงำนเครือขำยผูปฏิบัติงำน
ดำนกำรปองกันและแกไข

ปญหำควำมรนุแรงในครอบครัว
๔. กิจกรรมกำรชวยเหลือ
ผูถูกกระท�ำและ/หรือ
ผูไดรับผลกระทบจำก
ควำมรุนแรงในครอบครัว
ของศูนย์จัดกำรปองกันและ
แกไขปญหำควำมรุนแรงใน
ครอบครัว

๓,๐๐๐,๐๐๐

๖๓๒,๗๐๐

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

๕. จ�ำนวนภูมิปญญำ

จำกผูสูงอำยุเพิ่มขึ้น 

(เปำหมำย : ๑ ภมิูปญญำ/ 

ส�ำนักงำนเขต)

 

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม/

ส�ำนักงำนเขต

สนับสนุนผูสูงอำยุ

มีกำรสะสม

ภูมิปญญำเพิ่มขึ้น

โดยจัดเก็บในรูป

ของเอกสำร/cd/

website/You tube

โครงกำรศูนย์ประสำนงำน

ธนำคำรสมองของ

กรุงเทพมหำนคร

๓๖๗,๐๐๐ ส�ำนัก

พัฒนำสังคม/

ส�ำนักงำนเขต

๖. รอยละของศูนย์พัฒนำ

เดก็กอนวยัเรยีนผำนเกณฑ์

มำตรฐำนของกรุงเทพ-

มหำนครระดับดีขึ้นไป 

(เปำหมำย : รอยละ ๙๐)

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม/

ส�ำนักงำนเขต

สงเสรมิใหศูนย์พฒันำ

เด็กกอนวัยเรียน

ผำนเกณฑ์มำตรฐำน

ของกรงุเทพมหำนคร

โครงกำรพัฒนำศูนย์พัฒนำ

เด็กกอนวัยเรียน

กรุงเทพมหำนคร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนัก

พัฒนำสังคม/

ส�ำนักงำนเขต



๑๗๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๓.๑.๒ ผูสูงอำยุ ผูพิกำร และผูดอยโอกำสสำมำรถด�ำรงชีวิตไดอยำงมีศักดิ์ศรี

เปำประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผูสูงอำยุ ผูพิกำร และผูดอยโอกำสสำมำรถด�ำรงชีวิตไดอยำงมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๗. รอยละของเด็กใน
ศูนย์พัฒนำเด็กกอนวัย
เรียนกรุงเทพมหำนคร
มีพัฒนำกำรสมวัย 
(เปำหมำย : รอยละ ๘๕)
 

ส�ำนัก
พัฒนำสังคม/

ส�ำนักงำนเขต

สงเสริมใหเด็กกอน
วยัเรยีนมพีฒันำกำร
สมวัย

๑. โครงกำรพฒันำศูนย์พฒันำ
เด็กกอนวัยเรียน
กรุงเทพมหำนคร

๒. โครงกำรผูดูแลเด็กหวงใย 
ใสใจ ใฝรูมุงสูพัฒนำกำรเด็ก
อยำงสมวัย

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๕๙,๖๐๐

ส�ำนักพัฒนำ
สังคม

ส�ำนักงำนเขต
ส�ำนักงำนเขต

เปำหมำยที่ ๓.๑.๓ ผูสูงอำยุ คนพิกำร และผูดอยโอกำสไดรับกำรดูแลสุขภำพอยำงครบวงจร

เปำประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๑ พัฒนำคลินิกผูสูงอำยุคุณภำพ

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
มาตรการ

โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. จ�ำนวนคลินิกผูสูงอำยุ

ที่ผำนเกณฑ์มำตรฐำน 

“คลินิกผูสงูอำยุคณุภำพ” 

(เปำหมำย : ครบทุก

โรงพยำบำล)

๒. รอยละของควำม

พึงพอใจของผูสูงอำยุ

ที่มำรับบริกำรในคลินิก

ผูสูงอำยุ 

(เปำหมำย : รอยละ ๙๐)

ส�ำนักกำรแพทย์ ตรวจประเมิน

ตำมหลักเกณฑ์

อยำงตอเนื่อง

กิจกรรมกำรพัฒนำ

คลินิกผูสูงอำยุคุณภำพ

ในโรงพยำบำลสังกัด

ส�ำนักกำรแพทย์

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๗๓แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๓.๑   การจัดส่ิงอ�านวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูดอยโอกาส 

เปำหมำยที่ ๓.๑.๓ ผูสูงอำยุ คนพิกำร และผูดอยโอกำสไดรับกำรดูแลสุขภำพอยำงครบวงจร

เปำประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๒ ดูแลสุขภำพผูสูงอำยุอยำงครบวงจร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของผูสูงอำยุที่

เปนสมำชิกชมรมผูสูงอำยุ

ของศูนย์บรกิำรสำธำรณสขุ

ส�ำนักอนำมัยและสมำชิก

ชมรมผูสงูอำยโุรงพยำบำล

สังกัดส�ำนักกำรแพทย์

ไดรับกำรคัดกรองสุขภำพ

หรอืตรวจสขุภำพประจ�ำป

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนักอนำมัย สงเสริมกำรเขำถึง

บริกำรทำงสุขภำพ

และกำรตรวจ

สุขภำพประจ�ำป

อยำงทั่วถึง

๑. กิจกรรมกำรตรวจสุขภำพ

สมำชิกชมรมผูสูงอำยุ

ประจ�ำป ๒๕๖๓

๒. โครงกำรสงเสริมกำรมี

สวนรวมของผูสูงอำยุ 

๓. โครงกำรพัฒนำกำรจัด

บริกำรคลินิกผูสูงอำยุของ

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข

ส�ำนักอนำมัย

๔. กิจกรรมตรวจสุขภำพ

สมำชิกชมรมผูสูงอำยุของ

ส�ำนักอนำมัย

ไมใช

งบประมำณ

๑,๓๓๘,๐๐๐

๔๘,๘๐๐

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรแพทย์

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

ส�ำนักอนำมัย

เปำประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๒ ดูแลสุขภำพผูสูงอำยุอยำงครบวงจร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๒. รอยละของผูดูแล

ผูสูงอำยุที่อยูในภำวะ

พึ่งพิงไดรับควำมรูและ

ฝกทักษะในกำรดูแล

ผูสูงอำยุตำมที่ตองกำร 

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนกัอนำมยั ผูปวยทุพพลภำพและ

ผูสูงอำยุติดเตียงได

รับกำรดูแลพยำบำล

ที่บำน

โครงกำรกำรพัฒนำ

ศักยภำพผูดูแลเพื่อ

ชวยเหลืองำนพยำบำล

ผูปวยและผูสูงอำยุที่ตอง

ไดรับกำรดูแลตอเนื่อง

ที่บำน

๑๙,๘๖๔,๐๖๐ ส�ำนักอนำมัย



๑๗๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ : การสรางโอกาสทางอาชีพและรายไดที่มั่นคง
เปำหมำยที่ ๓.๒.๑ แรงงำนนอกระบบเขำถึงสวัสดิกำรและแหลงเงินทุนอยำงเทำเทียม

เปำประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงำนนอกระบบทรำบสิทธิทำงสวัสดิกำรสังคมและแหลงเงินทุน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. ระดับควำมส�ำเร็จใน

กำรจัดท�ำฐำนขอมูล

แรงงำนนอกระบบ 

(เปำหมำย : ระดับ ๕)

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

จัดท�ำฐำนขอมูล

แรงงำนนอกระบบ

ทีก่รุงเทพมหำนคร

รับผิดชอบ

กิจกรรมจัดท�ำฐำน

ขอมูลแรงงำนนอก

ระบบ

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

๒. รอยละของแรงงำนนอก

ระบบที่กรุงเทพมหำนคร

รับผิดชอบรับทรำบ

สวสัดกิำรและแหลงเงนิทนุ 

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

(ด�ำเนินกำรในกลุม

ผูขับรถจักรยำนยนต์

สำธำรณะ)

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

ประชำสัมพันธ์ให

แรงงำนนอกระบบ

(ทีก่รงุเทพมหำนคร

รับผิดชอบ)

ไดรับทรำบ

สวัสดิกำรและ

แหลงเงินทุน       

กิจกรรมกำรประชำ-

สัมพันธ์ขอมลูขำวสำร

ดำนสวัสดิกำรและ

แหลงเงินทุนแก

แรงงำนนอกระบบ  

 

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม/

ส�ำนักงำนเขต

๓. มีแหลงเงินทุนเพื่อ

ชวยเหลือ แรงงำนนอก

ระบบและผูดอย โอกำส

ทำงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 

(เปำหมำย : ๑ แหง)

ส�ำนักกำรคลัง/

ส�ำนักงำน

สถำนธนำนุบำล

กรุงเทพมหำนคร

เพิ่มสถำน

ธนำนุบำล

กรุงเทพมหำนคร

ใหครอบคลุมทุก

พื้นที่เขต

โครงกำรสรำงสถำน

ธนำนุบำลแหงใหม

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักงำน

สถำนธนำนุบำล

กรุงเทพมหำนคร

๔. รอยละของแรงงำน

นอกระบบ/ผูมีรำยไดนอย

ที่ไดรับควำมรูเรื่อง

กำรบริหำรกำรเงิน 

มกีำรวำงแผนทำง กำรเงิน 

(เปำหมำย : รอยละ ๕)

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม/

ส�ำนักงำนเขต

สงเสริมกำรมวีินยั

ทำงกำรเงิน

และกำรออม

สวนบุคคล

โครงกำรสงเสริม

กำรวำงแผนทำง

กำรเงนิเพือ่ขจดัปญหำ

ควำมยำกจนอยำงย่ังยืน

๖,๕๐๐,๐๐๐ 

(ส�ำนักพัฒนำสังคม)

และ 

๖๕,๐๐๐ 

(ตอส�ำนักงำนเขต)

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม/

ส�ำนักงำนเขต



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๗๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 มิติที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ : การสรางโอกาสทางอาชีพและรายไดที่มั่นคง
เปำหมำยที่ ๓.๒.๒ แรงงำนนอกระบบ ผูมีรำยไดนอย และประชำชนทั่วไปมีอำชีพและรำยไดที่มั่นคง    

เปำประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑  แรงงำนนอกระบบ ผูมรีำยไดนอย และประชำชนทัว่ไปไดรบักำรพฒันำทกัษะฝมอืเพือ่กำรประกอบอำชพี

และยกระดับรำยได    

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของหลักสูตร

วิชำชีพที่เปดสอนตรง

ตำมควำมตองกำรของ

ตลำดงำน 

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

พฒันำหลักสูตรวชิำชพี

ใหสอดคลองกับ

ควำมตองกำรของกลุม 

(คำเปำหมำยในแตละ

พื้นที่และสอดคลองกับ

แนวโนมธุรกิจ/

ควำมตองกำรของ

ตลำดแรงงำน)

กิจกรรมกำรพัฒนำ

หลักสูตรวิชำชีพให

ตรงตำมควำมตองกำร

ของตลำดงำน

 

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

๒. รอยละของผูผำน

กำรอบรมวชิำชีพสำมำรถ

น�ำควำมรูไปใชในกำร

ประกอบอำชีพหรือ

สรำงรำยไดเสริม

(เปำหมำย : รอยละ ๗๐) 

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม/

ส�ำนักงำนเขต

จัดฝกอบรมวิชำชีพ

และพัฒนำทักษะดำน

อำชีพรวมท้ังสงเสริม

กำรสรำงรำยได/กำรมี

งำนท�ำใหแกแรงงำน

นอกระบบผูมีรำยไดนอย

และประชำชนทั่วไป

๑. โครงกำรอบรมภำษำ

ตำงประเทศเพือ่เพิม่โอกำส

ทำงอำชีพ 

๒. โครงกำรบูรณำกำร

ควำมรวมมือกำรจัดกำร

ศึกษำวิชำชีพใหกับ

นักเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหำนคร

๓. โครงกำรฝกอบรม

วิชำชีพเสริมรำยได

๔๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

(ตอส�ำนักงำนเขต)

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

ส�ำนักงำนเขต

๓. รอยละของผูผำน

กำรทดสอบมำตรฐำน

ฝมือแรงงำน 

(เปำหมำย : รอยละ ๘๕)

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

พัฒนำแรงงำนให

มีทักษะฝมือตำม

มำตรฐำนฝมือแรงงำน

โครงกำรพัฒนำทักษะ

ฝมือแรงงำน

๑๕๐,๘๐๐ ส�ำนัก

พัฒนำสังคม



๑๗๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๓.๓  การศึกษาส�าหรับทุกคน
เปำหมำยที่ ๓.๓.๑ กำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำอยำงเทำเทียมและเสมอภำค

เปำประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อำศัยอยูในกรุงเทพมหำนครทุกคนจะตองไดรับกำรศึกษำตำมควำมตองกำร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของกำรเขำ

เรียนสุทธิในระดับ

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ของเด็กในพื้นที่

กรุงเทพมหำนคร

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)   

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

ส�ำรวจเด็กในพื้นที่ 

กรุงเทพมหำนคร

ใหไดรับกำรศึกษำ

ตำมชวงอำยุ

๑. กิจกรรมกำรรับนักเรียน

๒. กิจกรรมส�ำรวจและ

ติดตำมกำรเขำเรียนของ

เดก็ในพืน้ทีก่รงุเทพมหำนคร

ไมใช

งบประมำณ

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

เปำประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๒  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนครทุกแหงสำมำรถใหบริกำรกำรศึกษำส�ำหรับผูเรียนในกลุมที่มี

ควำมตองกำรพิเศษ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๒. จ�ำนวนของโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหำนคร

ที่เปดกำรจัดกำรศึกษำ

พิเศษ (เรียนรวม) 

ส�ำหรับเด็กที่มี

ควำมตองกำรพิเศษ 

(เปำหมำย : ๑๓๗ 

โรงเรียน)

ส�ำนัก

กำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

ส�ำรวจขอมูลของเด็ก

ที่มีควำมตองกำรพิเศษ

เพื่อเตรียมควำมพรอม

ในกำรรองรับกำรให

บริกำรกำรศึกษำ

๑. โครงกำรเพิ่ม/ขยำย

กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 

(เรยีนรวม) ในโรงเรยีน

สังกัดกรุงเทพมหำนคร

๒. โครงกำพัฒนำ

กำรจดักำรศกึษำพเิศษ

ในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหำนคร

๔,๔๔๐,๐๐๐

๕,๐๕๓,๘๐๐

ส�ำนักกำรศึกษำ

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๗๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๓.๓.๒ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

เปำประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑  โรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหำนครมผีลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนในวชิำหลกัจำกกำรทดสอบระดบัชำตขิัน้พืน้ฐำน

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของโรงเรียน

ที่มีคะแนนเฉลี่ยจำก

กำรทดสอบทำงกำร

ศึกษำระดับชำติขั้น

พื้นฐำน (O-NET) 

สูงกวำระดับประเทศ

ทกุรำยวชิำทีส่อบ 

(เปำหมำย : รอยละ ๒๐)

ส�ำนัก

กำรศึกษำ/

ส�ำนกังำนเขต

พัฒนำกำรจัด

กำรศึกษำอยำง

มีคุณภำพ

๑. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ

เครือขำยโรงเรียน 

๒. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรเรยีนกำรสอนคณติศำสตร์

๓. โครงกำรยกระดับผลสมัฤทธ์ิ

กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ

ระดบัชำตขิัน้พืน้ฐำน (O-NET) 

๙,๒๖๗,๖๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๓,๖๐๐,๐๐๐

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

๒. ผลสัมฤทธ์ิทำง

กำรเรียนในวิชำหลัก

จำกกำรทดสอบ

ระดับชำติขั้นพื้นฐำนมี

คะแนนเฉลี่ยตำมเกณฑ์

ที่ก�ำหนด

(เปำหมำย : ไมต�่ำกวำ

เกณฑ์ที่ก�ำหนด)

 

๑. โครงกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกรุงเทพ- 

มหำนคร ฉบับที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙)

๒. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรเรยีนกำรสอนวทิยำศำสตร์ 

(STEM & Robotics)

๓. โครงกำรคำยภำษำอังกฤษ

ภำคฤดูรอนของนักเรียนใน

โรงเรียนสังกดักรงุเทพมหำนคร

๔. โครงกำรพัฒนำสื่อกำร

เรียนรูดิจิตอลเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนใน

วิชำหลัก

๓,๐๐๐,๐๐๐

๗,๐๐๐,๐๐๐

๒,๖๕๙,๐๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

ส�ำนักกำรศึกษำ

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

มิติที่ ๓.๓  การศึกษาส�าหรับทุกคน



๑๗๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๓.๓.๒ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

เปำประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑  โรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหำนครมผีลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนในวชิำหลกัจำกกำรทดสอบระดบัชำตขิัน้พืน้ฐำน

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๓. รอยละของนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธ์ิทำง
กำรศึกษำทุกระดับช้ัน
ผำนเกณฑ์คะแนน 
รอยละ ๖๐ 
(เปำหมำย : รอยละ ๙๐)
 

ส�ำนัก
กำรศึกษำ

ยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนกำรศึกษำ
และเสริมสรำง
ควำมเข็มแข็งทำง
วิชำกำร

๑. กิจกรรมกำรพัฒนำคลัง
ขอสอบมำตรฐำน
๒. โครงกำรอบรมเชิงปฏบัิตกิำร
สงเสรมิสนบัสนนุกำรปรบัปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำ
๓. โครงกำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมกำรเรียนรูดวยสื่อ
เทคโนโลยีเสมือนจริง

ไมใช
งบประมำณ
๑,๕๐๖,๖๐๐ 

๕,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนักกำรศึกษำ

ส�ำนักกำรศึกษำ

ส�ำนักกำรศึกษำ

เปำประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๒ ขำรำชกำรครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนครมีควำมเปนมืออำชีพ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของขำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำของ
กรุงเทพมหำนคร
ผำนมำตรฐำนวิชำชีพ  
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)
 

ส�ำนัก
กำรศึกษำ/
ส�ำนักงำนเขต

พัฒนำสมรรถนะ
ขำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ กทม.

๑. โครงกำรพัฒนำศกัยภำพ
กำรนิเทศภำยในโรงเรียนดวย
ชุมชนกำรเรียนรูทำงวิชำชีพ
๒. โครงกำรจัดท�ำหลักสูตร
ตำมเสนทำงกำรพัฒนำ
สมรรถนะขำรำชกำรครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร
๓. โครงกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษผำนโปรแกรม 
Speed English ผำนระบบ 
online
๔. โครงกำรจัดท�ำ E-learning 
เพื่อกำรพัฒนำขำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ
กรงุเทพมหำนคร
๕. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ

๑,๗๖๓,๓๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๙,๑๔๐,๐๐๐

ส�ำนักกำรศึกษำ

ส�ำนักกำรศึกษำ

ส�ำนักกำรศึกษำ

ส�ำนักกำรศึกษำ

ส�ำนักกำรศึกษำ



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๗๙แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๒ ขำรำชกำรครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนครมีควำมเปนมืออำชีพ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๖.  โครงกำรทุนเอรำวัณ

๗.  โครงกำรกำรเตรียมควำม

พรอมในกำรด�ำเนินกำรขอมี

หรือเลื่อนวิทยฐำนะให

ขำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศกึษำกรงุเทพมหำนคร

๘.  โครงกำรกำรยกยองเชิดชู

เกียรติผูท�ำคุณประโยชน์ดำน

กำรศึกษำของกรงุเทพมหำนคร

๙.  โครงกำรกำรพิจำรณำ

บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขำรับ

รำชกำรเปนขำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

กรุงเทพมหำนครเปนกรณีพิเศษ

 ๑๐. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

สงักัดส�ำนกังำนเขตบำงกอกนอย

สูครูมืออำชีพ

๑๗,๙๐๐,๐๐๐

 ๑,๙๔๒,๘๐๐

๕๘,๙๕๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๘๘,๐๐๐

ส�ำนักกำรศึกษำ

ส�ำนักกำรศึกษำ

ส�ำนักกำรศึกษำ

ส�ำนักกำรศึกษำ

ส�ำนักงำนเขต

เปำหมำยที่ ๓.๓.๒ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ



๑๘๐ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๓.๓.๒ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

เปำประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๓ นักเรียนมีทักษะควำมรูและควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของผูเรียนมี

พัฒนำกำรสมวัย 

(เปำหมำย : รอยละ ๘๕)

 

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

สงเสริมและพัฒนำให

ผูเรียนมีพัฒนำกำร

สมวัย

๑. โครงกำรพัฒนำคณุภำพ

กำรจัดกำรศึกษำระดับ

ปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหำนคร

๒. โครงกำรประเมิน

คุณภำพอำหำรเสริมนม

และอำหำรนักเรียน

๓. โครงกำรสงเสริมทักษะ

ชีวิตและกำรเอำชีวิตรอด

ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

๕,๐๐๐,๐๐๐

๖๕๐,๐๐๐

๓,๗๑๙,๑๐๐

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

ส�ำนักกำรศึกษำ

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

๒. รอยละของนักเรียน

มีคะแนน IQ และ EQ 

ไมต�่ำกวำเกณฑ์มำตรฐำน 

(เปำหมำย : รอยละ ๘๐)

 

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

พัฒนำใหผูเรียน

มี IQ และ EQ ตำม

เกณฑ์มำตรฐำน

กจิกรรมกำรจัดท�ำรำยงำน

กำรประเมินผลควำมส�ำเร็จ

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพ-

มหำนคร

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

๓. รอยละของโรงเรียนที่

จัดกำรเรียนกำรสอน

หลักสูตรสองภำษำมี

ผลสัมฤทธิ์ตั้งแตระดับ ๒ 

ขึ้นไป 

(เปำหมำย : รอยละ ๘๕) 

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

พัฒนำทักษะ

กำรสื่อสำร

ตำงประเทศ

โครงกำรโรงเรียนสองภำษำ  ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

๔. รอยละของนักเรียน

มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตน

ที่สะทอนกำรมีคุณธรรม

จริยธรรม

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนักกำรศึกษำ/

ส�ำนักงำนเขต

เสริมสรำงคุณธรรม 

จริยธรรม และ

ควำมเปนพลเมอืงทีด่ี

๑. โครงกำรฝกอบรม

ลูกเสือชอสะอำด

๒. โครงกำรสัมมนำลูกเสือ

ชอสะอำดกลุมโรงเรียน

๓. โครงกำรพำนองเยือน

หนวยงำนรำชกำรในพื้นที่

เขตบำงกอกนอย

๑,๙๘๘,๕๐๐

๗,๓๗๖,๐๐๐

๑๑๘,๐๐๐

ส�ำนักกำรศึกษำ

ส�ำนักกำรศึกษำ

ส�ำนักงำนเขต



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๘๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๓.๓.๓ ประชำชนมีโอกำสศึกษำตลอดชีวิต

เปำประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๑  ศึกษำและพัฒนำเนื้อหำกำรเรียนรูตำมอัธยำศัยสอดคลองกับควำมตองกำรของประชำชนแตละชวงวัย

และกลุมเปำหมำยในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. จ�ำนวนเขตที่มีกำรส�ำรวจ

ควำมตองกำรกำรเรียนรู

ตำมอธัยำศยัทีส่อดคลองกบั

ควำมตองกำรของประชำชน

แตละชวงวยัและกลุมเปำหมำย

ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร

และมีแผนงำนกำรเรียนรู

ตำมอัธยำศัยตำมควำม

ตองกำรของประชำชน 

(เปำหมำย : ๕๐ เขต)

ส�ำนักวัฒนธรรม 

กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว/

ส�ำนักงำนเขต

ส�ำรวจควำม

ตองกำรกำรเรียนรู

ตำมอัธยำศัยของ

ประชำชนในชวงวัย

และกลุมเปำหมำย

ตำง ๆ อยำงสม�ำ่เสมอ

โครงกำรกำรศึกษำวิจัย

ควำมตองกำรกำรเรียน

รูตำมอัธยำศัยของ

ประชำชนแตละชวงวัย

๒,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว/

ส�ำนักงำนเขต

เปำประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ สงเสริมกำรเรียนรูตำมอัธยำศัยใหกับประชำชนชำวกรุงเทพมหำนคร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. จ�ำนวนโครงกำร/กิจกรรม

ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนำ

กระบวนกำรเรียนรูตำม

อัธยำศัยใหมีประสิทธิภำพ

ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร

(เปำหมำย : ๓ โครงกำร/

กิจกรรม)

ส�ำนักวัฒนธรรม 

กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว/

ส�ำนักงำนเขต

พัฒนำศักยภำพกำร

จัดกำรเรียนรูตำม

อัธยำศัย

๑. โครงกำรสงเสริม

กำรอำนและกำรเรียนรู

เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู

ตำมอัธยำศัย

๒. โครงกำรพัฒนำ

อัตลักษณ์หองสมุดเพื่อ

กำรเรียนรูสะพำนสูง

๗,๔๙๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

๒. ระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ย

ของผูเขำรวมโครงกำรกำร

จัดกำรเรียนรูตำมอัธยำศัย

(เปำหมำย : ระดับ ๔)

กิจกรรมส�ำรวจ

ควำมพึงพอใจผูเขำรวม

โครงกำรกำรจัด

กำรเรียนรูตำมอัธยำศัย

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว/

ส�ำนักงำนเขต

มิติที่ ๓.๓  การศึกษาส�าหรับทุกคน



๑๘๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติ ๓.๔  สังคมพหุวัฒนธรรม
เปำหมำยที่ ๓.๔.๑   คนกรุงเทพฯ ที่มีควำมแตกตำงหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมสำมำรถอยูรวมกันไดอยำงสันติสุขปรองดอง

เปำประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑  สรำงเนื้อหำควำมรูดำนพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. จ�ำนวนชุดขอมูล

ควำมรูดำน

พหุวัฒนธรรมในพื้นที่

เขตกรุงเทพมหำนคร

ไดรับกำรพัฒนำ 

(เปำหมำย : ๒ ชุด) 

ส�ำนัก

วัฒนธรรม  

 กีฬำและ

 กำรทองเที่ยว

สรำงชุดขอมูลควำมรู 

(เนื้อหำ) หรือพัฒนำ

ปรับปรุงขอมูลควำมรู 

(เนื้อหำ) ดำน

พหุวัฒนธรรมในพื้นที่ 

กรุงเทพมหำนคร

๑. โครงกำรมหกรรมโขน

๒. โครงกำรสงเสริมและ

รักษำมรดกภูมิปญญำ

ทำงวัฒนธรรม

กรุงเทพมหำนคร 

ประจ�ำป ๒๕๖๓

๒,๕๖๕,๕๐๐

๘๐,๐๐๐

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

ส�ำนกัวฒันธรรม กฬีำ 

และกำรทองเที่ยว

เปำประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๒  พัฒนำกระบวนกำร/เครือขำยและกลไกกำรเรียนรูดำนพหุวัฒนธรรมในสถำนศึกษำและชุมชน

 ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๒. จ�ำนวนชุด

นิทรรศกำรที่จัดแสดง

ในแหลงเรียนรูดำน

วัฒนธรรมของ

กรุงเทพมหำนคร

(เปำหมำย : ๕ ชุด)

ส�ำนักวัฒนธรรม 

กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว

จัด ชุดนิทรรศกำร

ในแหลงเรียนรูดำน

วัฒนธรรม

 

๑. โครงกำรมหกรรมโขน

๒. กิจกรรมเผยแพร

ควำมรูดำนวัฒนธรรม

๓. โครงกำรประกวด

ขบัรองเพลงพระรำชนพินธ์

ในพระบำทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหำภูมิพล

อดุลยเดช

๒,๕๖๕,๕๐๐

ไมใช

งบประมำณ

๒,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๘๓แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๓.๔.๑   คนกรุงเทพฯ ที่มีควำมแตกตำงหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมสำมำรถอยูรวมกันไดอยำงสันติสุขปรองดอง

เปำประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๓ พัฒนำกลไกและเครือขำยกำรขับเคลื่อนกำรเรียนรูดำนพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
มาตรการ

โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. จ�ำนวนเครือขำย

ดำนพหุวัฒนธรรม

ที่มีในกรุงเทพมหำนคร

(เปำหมำย : ๓ เครือขำย)

ส�ำนักวัฒนธรรม 

กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว

เสริมสรำงกระบวนกำร

เรียนรูทำงเลือกดำน

พหุวัฒนธรรม

ของประชำชน

กรุงเทพมหำนคร

๑. โครงกำรมหกรรมโขน

๒. กิจกรรมเผยแพร

ควำมรูดำนวัฒนธรรม

๓. โครงกำรสรำงสังคม

พหุวัฒนธรรมรวมกับ

เมืองพี่เมืองนอง

๒,๕๖๕,๕๐๐

ไมใช

งบประมำณ

๔,๕๐๐,๐๐๐

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

ส�ำนักงำน

กำรตำงประเทศ

 

เปำประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔  รณรงค์สรำงควำมรูควำมเขำใจดำนพหุวัฒนธรรมแกประชำชนในพื้นที่ โดยใชชองทำงสื่อที่หลำกหลำย

ของกรุงเทพมหำนคร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. จ�ำนวนชองทำงกำร

เผยแพรควำมรูควำม

เขำใจดำนพหุวัฒนธรรม

ในกรุงเทพ มหำนคร

อยำงหลำกหลำยชองทำง

(เปำหมำย : ๕ ชองทำง)

ส�ำนักวัฒนธรรม 

กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว

รณรงค์เผยแพรควำมรู

ดำนพหุวัฒนธรรมผำน

สื่อของกรุงเทพ-

มหำนครและสือ่มวลชน

แขนงตำงๆ

๑. โครงกำรมหกรรมโขน

๒. กจิกรรมเผยแพรควำมรู

ดำนวัฒนธรรม

๓. กิจกรรมกำร

ประชำสัมพันธ์

กำรสรำงสังคมพหุ

วัฒนธรรม

๔. โครงกำรจัดงำนวัน

ส�ำคัญอนุรักษ์สืบสำน

วัฒนธรรมประเพณี

๒,๕๖๕,๕๐๐

ไมใช

งบประมำณ

ไมใช

งบประมำณ

๒๕,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

ส�ำนักงำน

กำรประชำสัมพันธ์ 

ส�ำนักงำนเขต



๑๘๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดานที่ ๔  มหานครกระชับ

มิติที่ ๔.๑  กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเปนระเบียบตามผังเมืองรวม
เปำหมำยที่ ๔.๑.๑   กรุงเทพมหำนครช้ันในและช้ันกลำง มีกำรใชประโยชน์ที่ดินอยำงเต็มศักยภำพสอดคลองกับระบบ

สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร

เปำประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑  สงเสริมกำรขยำยตัวในกำรใชประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภำพตำมผังเมืองรวมและเพิ่มควำมหนำแนน

ประชำกรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลำง

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. ควำมหนำแนนของ
ประชำกร 
เปำหมำย :
- ในเขตเมืองชั้นใน
(๑) พื้นที่อนุรักษ์/
เมืองเกำ (๙,๙๘๐ คน/
ตร.กม.)
(๒) ยำนศูนย์กลำง
ธุรกิจ/ที่อยูอำศัย
หนำแนนมำก
(๑๑,๘๐๐ คน/ตร.กม.)
- ในเขตเมืองชั้นกลำง
(๔,๔๒๐ คน/ตร.กม.)
๒. จ�ำนวนบำนในเขตเมือง
ชัน้ในและชัน้กลำงเพิม่ขึน้  
(เปำหมำย : รอยละ ๒)

ส�ำนักผังเมือง จัดท�ำผังเมืองรวม
กรุงเทพมหำนคร
ฉบับใหมใหแลวเสร็จ

๑. โครงกำรวำงและจัดท�ำ
ผงัเมอืงรวมกรงุเทพมหำนคร
(ปรับปรุงครั้งที่ ๔)
๒. โครงกำรจำงที่ปรึกษำ
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรปฏบัิติงำนตำมผงัเมืองรวม
ดวยมำตรกำรกลไกที่
เหมำะสม กรณีมำตรกำร
ควบคุมเขตพื้นที่ซอนทับ 
(Overlay Zoning)
๓. โครงกำรศึกษำและ
วำงแผนพัฒนำพื้นที่ที่มี
ศักยภำพรอบบรเิวณสถำนี
ขนสงมวลชน (TOD)

๑๒๔,๙๔๑,๐๐๐

๑๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๔,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนักผังเมือง

ส�ำนักผังเมือง

ส�ำนักผังเมือง

๓. มีกำรประกำศกฎ
กระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพ-
มหำนคร
(ปรับปรุงครั้งที่ ๔) 
(เปำหมำย : ๑ ฉบับ)

ส�ำนักผังเมือง จัดท�ำผังเมืองรวม
กรุงเทพมหำนครฉบับใหม
ใหแลวเสร็จ

จัดท�ำแผนพัฒนำระบบ
โครงสรำงพื้นฐำนทั้ง
สำธำรณูปโภคและ
สำธำรณปูกำรทีส่อดคลอง
กับผังเมืองรวม 
กรุงเทพมหำนคร

โครงกำรเสรมิสรำงควำมรู 
ควำมเขำใจกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหำนครไปสู
กำรปฏิบัติ
โครงกำรจัดท�ำแผน
งบประมำณโครงสรำง
พื้นฐำน (CIP)

๑๕,๒๐๐,๐๐๐

๗,๕๒๐,๐๐๐

ส�ำนักผังเมือง

ส�ำนักผังเมือง



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๘๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๔.๑.๑   กรุงเทพมหำนครช้ันในและชั้นกลำง มีกำรใชประโยชน์ที่ดินอยำงเต็มศักยภำพสอดคลองกับระบบ

สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร

เปำประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑  สงเสริมกำรขยำยตัวในกำรใชประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภำพตำมผังเมืองรวมและเพิ่มควำมหนำแนน

ประชำกรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลำง

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๔. จ�ำนวนพื้นที่ที่มี

ควำมเปนไปไดใน

กำรจัดรูปที่ดิน 

(เปำหมำย : ๑ พื้นที่)

ส�ำนักผังเมือง กำรพัฒนำพื้นที่

ปดลอมในเขตเมืองชั้นใน

และชั้นกลำง

โครงกำรคำใชจำยใน

กำรพัฒนำเมืองเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรใช

ประโยชน์ที่ดินของ

กรุงเทพมหำนคร

๔๐๐,๐๐๐ ส�ำนักผังเมือง

๕. รอยละของถนน 

ตรอก ซอย เปำหมำย 

ซึง่ด�ำเนนิกำรตรวจสอบ

กำรใชประโยชน์ที่ดิน

ใหเปนไปตำมกฎหมำย

และมำตรกำรทำง

ผงัเมืองและมกีำรสัง่กำร

ใหแกไข

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

(ถนนเปำหมำย ๒ สำย)

ส�ำนักผังเมือง ติดตำมตรวจสอบ

กำรประโยชน์ที่ดินใหเปน

ไปตำมผังเมืองรวม

กรุงเทพมหำนครบริเวณ

ถนน ตรอก ซอย เปำหมำย

โครงกำรตดิตำมตรวจสอบ

กำรใชประโยชน์ที่ดินให

เปนไปตำมผังเมืองรวม

กรงุเทพมหำนครบริเวณ

ริมถนนเปำหมำย

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักผังเมือง



๑๘๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๔.๑.๑   กรุงเทพมหำนครช้ันในและช้ันกลำง มีกำรใชประโยชน์ที่ดินอยำงเต็มศักยภำพสอดคลองกับระบบ

สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร

เปำประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑  สงเสริมกำรขยำยตัวในกำรใชประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภำพตำมผังเมืองรวมและเพิ่มควำมหนำแนน

ประชำกรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลำง

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๖. รอยละควำมส�ำเร็จ

ในกำรปรับปรุงแผนที่

เชิงเลขและแผนที่

กำรใชประโยชน์ที่ดิน

และอำคำรใหเปน

ปจจุบัน

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนักผังเมือง/

ส�ำนักกำรโยธำ/

ส�ำนักงำนเขต

ส�ำรวจ จัดเก็บรวบรวม 

และบูรณำกำรกำรใช

ฐำนขอมูลเพื่อกำรบริหำร

จัดกำรเมือง

๑. โครงกำรศกึษำ ส�ำรวจ 

ออกแบบ จดัท�ำและพฒันำ

ระบบขอมลูกลำง เพื่อกำร

บริหำรจัดกำรเมือง

กรุงเทพมหำนคร

(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓)

๒. โครงกำรจัดท�ำและ

พัฒนำระบบขอมูลกลำง

เพือ่กำรบรหิำรจดักำรเมอืง 

(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) 

๓. โครงกำรปรับปรุง

ขอมูลแผนที่ใหเปนปจจุบัน

๔. โครงกำรส�ำรวจ ตรวจสอบ 

หมุดหลักฐำนอำงอิง 

เพื่อกำรแผนที่หลักอำงอิง

แนวเขต และหมุด

เครื่องหมำยอำงอิงแนวเขต

ของกรุงเทพมหำนคร

๕. กิจกรรมกำรลงจุดแสดง

ต�ำแหนงอำคำรที่มีกำรออก

เลขรหัสประจ�ำบำนและ

ลงจุดแสดงต�ำแหนงพื้นที่

ทีอ่นญุำตใหมกีำรกอสรำง

อำคำร

๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๙๖๐,๐๐๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักผังเมือง

ส�ำนักผังเมือง

ส�ำนักผังเมือง

ส�ำนักผังเมือง/

ส�ำนักงำนเขต

ส�ำนัก

กำรโยธำ/

ส�ำนักงำนเขต



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๘๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๔.๑.๒ ศูนย์ชุมชนยอยในเขตเมืองชั้นนอกเติบโตตำมผังเมืองรวมอยำงเต็มศักยภำพ

เปำประสงค์ที่ ๔.๑.๒.๑ สงเสริมกำรใชประโยชน์ในศูนย์ชุมชนยอยของเขตเมืองชั้นนอก

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. ควำมหนำแนนของ

ประชำกรในเขตเมือง

ชั้นนอกเพิ่มขึ้น บริเวณ

ยำนชุมชนส�ำคัญ

เปำหมำย : ๑,๔๕๐ 

คน/ตร.กม)

ส�ำนักผังเมือง/

ส�ำนักงำนเขต

จัดท�ำผังเมืองรวม

กรุงเทพมหำนครฉบับ

ใหมใหแลวเสร็จ

โครงกำรวำงและจัดท�ำ

ผังเมืองรวม

กรุงเทพมหำนคร 

(ปรับปรุงครั้งท่ี ๔)

๑๒๔,๙๔๑,๐๐๐ ส�ำนักผังเมือง

๒. จ�ำนวนยำนชุมชน

ส�ำคัญในเขตเมืองชั้น

นอกที่มีศักยภำพและ

องค์ประกอบทำงดำน

เศรษฐกิจ สังคม และ

กำรศึกษำอยำงครบครนั

(เปำหมำย :  ๒ แหง)

ส�ำนักผังเมือง/

ส�ำนักงำนเขต

จัดท�ำแผนแมบท

กำรพัฒนำศูนย์ชุมชน

ยอยและด�ำเนินกำร

พัฒนำในพื้นที่น�ำรอง

๑. โครงกำรพัฒนำ

ศูนย์ ชุมชนชำนเมือง

ตลิ่งชันและพื้นที่ตอเนื่อง

๒. โครงกำรพัฒนำ

ศูนย์ ชุมชนชำนเมือง

มีนบุรีและพื้นที่ตอเนื่อง

๑๗,๕๓๐,๐๐๐

๒๑,๙๐๐,๐๐๐

ส�ำนักผังเมือง

ส�ำนักผังเมือง

๓. จ�ำนวนกำรละเมิด

กฎหมำยและมำตรกำร

ทำงผังเมืองในพื้นที่

อนุรักษ์ชนบทและ

เกษตรกรรมไมเพิ่มขึ้น

จำกป ๒๕๖๒ 

(เปำหมำย : เทำกับป 

๒๕๖๒ ซึ่งเปนปฐำน)

ส�ำนักผังเมือง/

ส�ำนักงำนเขต

ติดตำมตรวจสอบ

กำรใชประโยชน์ที่ดิน 

(โดยเพิ่มควำมถี่ใน

กำรตรวจสอบ)

เผยแพรควำมรูดำน

กฎหมำยวำดวยกำรผังเมือง

และมำตรกำรที่เกี่ยวของ

โครงกำรส�ำรวจ ติดตำม

ตรวจสอบกำรละเมิด

ผังเมืองรวม

กรุงเทพมหำนครบริเวณ

ที่ดินประเภทอนุรักษ์

ชนบทและเกษตรกรรม 

โครงกำรประชำสัมพันธ์

กฎหมำยในที่ดินประเภท

อนุรักษ์ชนบทและ

เกษตรกรรม

ไมใช

งบประมำณ

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักผังเมือง

ส�ำนักผังเมือง

มิติที่ ๔.๑  กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเปนระเบียบตามผังเมืองรวม



๑๘๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดานที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย

มิติที่ ๕.๑  มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ
เปำหมำยที่ ๕.๑.๑ กรุงเทพมหำนครมีองค์กำรบริหำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภคมหำนคร

เปำประสงค์ที่ ๕.๑.๑.๑ ปรับปรุงระเบียบกฎหมำยใหรองรับกำรพัฒนำเมืองมหำนคร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

รอยละควำมส�ำเร็จของ
กำรเรงรัด ปรับปรุงแกไข 
กฎหมำย ขอบัญญัติหรือ
ระเบียบที่ไมเอื้อตอ
กำรพัฒนำ/กำรบริหำร
จัดกำรระบบ
สำธำรณปูโภคมหำนคร
(เปำหมำย : รอยละ ๕๐ 
ของหนวยงำนที่ตอง
ด�ำเนนิกำรภำยใตกฎหมำย
ที่เกี่ยวของกับระบบ
สำธำรณูปโภค)

ส�ำนักงำน
กฎหมำยและคดี/

หนวยงำนที่
เกี่ยวของ

เรงรัด ปรับปรุงแกไข 
กฎหมำย 
ขอบัญญัติหรือ
ระเบียบที่ไมเอื้อตอ
กำรพัฒนำ/
กำรบริหำรจัดกำร
ระบสำธำรณปูโภค
มหำนคร

โครงกำรศึกษำ
วิเครำะห์กฎหมำย 
ขอบัญญัติหรือระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับกำร
พัฒนำ/กำรบริหำร
จัดกำรระบบ
สำธำรณูปโภคมหำนคร

- ส�ำนักงำน

กฎหมำยและคด ี

เปำประสงค์ที่ ๕.๑.๑.๒ สรำงองค์กำรบริหำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภคมหำนคร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

กรงุเทพมหำนครมี
แผนงำนเชิงบูรณำกำร
ดำนบรหิำรจดักำรระบบ
สำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำร
(เปำหมำย : ๑ แผน)

ส�ำนกักำรโยธำ/
 ส�ำนักกำรจรำจร

และขนสง/
ส�ำนักผังเมือง/ส�ำนัก
กำรระบำยน�้ำและ
ส�ำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผล

ประสำนแผนกำร
พัฒนำ/กำรบริหำร
จัดกำรระบบ
สำธำรณปูโภคมหำนคร

โครงกำรบูรณำกำร
ควำมรวมมือกับองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดปริมณฑลที่
เปนพื้นที่รอยตอกับ
กรุงเทพมหำนคร

๗๖๘,๐๐๐ ส�ำนักงำน
เลขำนุกำรสภำ



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๘๙แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๕.๒  เมืองธรรมาภิบาล
เปำหมำยที่ ๕.๒.๑   ประชำชนกรุงเทพฯ มีสวนรวมในกำรเสนอนโยบำยและตรวจสอบกำรท�ำงำนของกรุงเทพมหำนคร 

 โดยกำรใชระบบงบประมำณแบบมีสวนรวม 

เปำประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟงควำมคิดเห็นของประชำชนผำน “สภำประชำชนกรุงเทพมหำนคร”

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

รอยละของส�ำนักงำน

เขตมีกำรจัดเวทีให

ภำคประชำชนเสนอ

แนะแนวทำงใน

กำรพัฒนำพื้นที่เพื่อ

ก�ำหนดนโยบำย

กำรพัฒนำเขต 

(เปำหมำย : รอยละ 

๑๐๐)

ส�ำนัก

ยุทธศำสตร์และ

ประเมินผล/

ส�ำนักงำนเขต

สงเสริมกำรมีสวนรวม

ของภำคประชำชน

ในกำรเสนอนโยบำย

และรวมตรวจสอบ

กำรด�ำเนินงำนของ

กรุงเทพมหำนคร

๑. โครงกำรรับฟงควำม

คิดเห็นของประชำชนเพื่อ

ก�ำหนดนโยบำยกำรพฒันำ

เชงิพ้ืนทีข่องส�ำนักงำนเขต

๒. โครงกำรสภำกรงุเทพ-

มหำนครจ�ำลอง

๓. โครงกำรสงเสรมิกิจกำร

สภำเด็กและเยำวชน

กรุงเทพมหำนคร

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

-

๕,๗๐๕,๗๐๐

ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล/

ส�ำนักงำนเขต

ส�ำนักงำน

เลขำนุกำรสภำ

กรุงเทพมหำนคร

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

รอยละของชุมชนใน

พื้นที่กรุงเทพมหำนคร

มีกำรจัดท�ำแผน

พัฒนำชุมชน 

(เปำหมำย : รอยละ 

๑๐๐)

(ชุมชนหมำยถึงชุมชน

ตำมระเบียบกรุงเทพ- 

มหำนคร วำดวยชมุชน

และคณะกรรมกำร

ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕)

ส�ำนัก

ยุทธศำสตร์และ

ประเมินผล/

ส�ำนักพัฒนำ

สังคม/

ส�ำนักงำนเขต

ปลูกฝงจิตส�ำนึกหนำที่

พลเมือง สรำงควำม

เขมแข็ง และสงเสริม

กำรมีสวนรวมของ

ภำคประชำสังคมใน

กำรพัฒนำเมือง

สงเสริมควำมเขำใจ

ของภำคประชำชนตอ

กำรเขำมำมีสวนรวม

เพื่อกำรพัฒนำเมือง

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ

กรรมกำรชุมชน ผูน�ำ

ชุมชน และเจำหนำที่

ผูปฏิบัติงำนชุมชน

โครงกำรสนับสนุน

กำรจัดท�ำและทบทวน

แผนพัฒนำชุมชนของ

ชุมชนในแตละส�ำนักงำนเขต

๔,๗๖๓,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

ส�ำนัก

ยุทธศำสตร์และ

ประเมินผล



๑๙๐ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๕.๒.๑   ประชำชนกรุงเทพฯ มีสวนรวมในกำรเสนอนโยบำยและตรวจสอบกำรท�ำงำนของกรุงเทพมหำนคร 

 โดยกำรใชระบบงบประมำณแบบมีสวนรวม 

เปำประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟงควำมคิดเห็นของประชำชนผำน “สภำประชำชนกรุงเทพมหำนคร”

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

รอยละของส�ำนักงำน

เขตที่น�ำโครงกำรตำม

แผนพัฒนำชุมชนที่จัด

ท�ำโดยชุมชนบรรจุไว

ในแผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ�ำปของ

ส�ำนักงำนเขต  

(เปำหมำย : รอยละ 

๑๐๐)

ส�ำนัก

ยุทธศำสตร์และ

ประเมินผล/

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม/

ส�ำนักงำนเขต

ปลูกฝงจิตส�ำนึกหนำที่

พลเมือง สรำงควำม

เขมแข็ง และสงเสริม

กำรมีสวนรวมของ

ภำคประชำสังคมใน

กำรพัฒนำเมือง

สงเสริมควำมเขำใจ

ของหนวยงำนและภำค

ประชำชนตอกำรเชื่อม

โยงควำมตองกำรของ

พื้นที่กับแผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ�ำปของ

หนวยงำน

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ

กรรมกำรชมุชน ผูน�ำชมุชน 

และเจำหนำทีผู่ปฏิบตังิำน

ชุมชน

กิจกรรมกำรเชื่อมโยง

แผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ�ำปของส�ำนักงำน

เขตกับแผนพัฒนำชุมชน

๔,๗๖๓,๐๐๐

-

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

ส�ำนัก

ยุทธศำสตร์และ

ประเมินผล



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๙๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๕.๒.๑   ประชำชนกรุงเทพฯ มีสวนรวมในกำรเสนอนโยบำยและตรวจสอบกำรท�ำงำนของกรุงเทพมหำนคร 

 โดยกำรใชระบบงบประมำณแบบมีสวนรวม 

เปำประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๒  เพ่ิมบทบำทของพลเมืองกรงุเทพฯ ในกำรขับเคลือ่นกำรพฒันำเมืองและกำรใชระบบงบประมำณแบบมีสวนรวม

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

กรุงเทพมหำนครมี
รำยงำนผลกำรจัดท�ำ
งบประมำณตำม
แผนพัฒนำชุมชน
ระดับเขตและระดับ
กรุงเทพ มหำนคร 

(เปำหมำย : รำยงำนผล 
๑ ฉบับ)

กรุงเทพมหำนครมี
รำยงำนผลกำรศึกษำ
แนวทำงกำรจัดท�ำ
งบประมำณตำมแผน
พัฒนำชุมชนระดับ
เขตและระดับ
กรุงเทพมหำนคร 
(เปำหมำย : รำยงำนผล  
๑ ฉบบั)

ส�ำนัก
ยุทธศำสตร์

และประเมินผล/
ส�ำนักงบประมำณ

กรงุเทพมหำนคร/
ส�ำนักงำนเขต

ศึกษำแนวทำงกำร
จัดท�ำงบประมำณแบบ
มีสวนรวมระดับเขตและ
ระดบักรงุเทพมหำนคร

๑. กิจกรรมติดตำมกำร
จัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ�ำปของหนวยงำน
และจัดสรรงบประมำณ
ตำมแผนพัฒนำชุมชน
๒. โครงกำรสัมมนำของ
สมำชิกสภำกรุงเทพ-
มหำนครเพื่อเตรียม
กำรก�ำหนดแนวทำง

กำรพิจำรณำรำงขอบัญญัต ิ
กทม. เรื่องงบประมำณ
รำยจำยประจ�ำ
ปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓. โครงกำรจัดท�ำคูมือ
กำรพิจำรณำรำง
ขอบัญญัติบัญญัติของ
กรุงเทพมหำนครเรื่อง
งบประมำณรำยจำย
ประจ�ำป

-

๑๕๙,๖๕๐

-

ส�ำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผล/
ส�ำนักงบประมำณ 
กรุงเทพมหำนคร/

ส�ำนักงำนเขต
ส�ำนักงำน

เลขำนุกำรสภำ
กรุงเทพมหำนคร

ส�ำนักงำน
เลขำนุกำรสภำ

กรุงเทพมหำนคร

ส�ำนักงบประมำณ
กรุงเทพมหำนคร

ศึกษำแนวทำงกำรจัด
ท�ำงบประมำณแบบมี
สวนรวมระดับเขตและ
ระดับกรุงเทพมหำนคร

โครงกำรศกึษำแนวทำง
กำรจัดท�ำงบประมำณแบบ
มีสวนรวมของกรุงเทพ-
มหำนคร

๒,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักงบประมำณ 
กรุงเทพมหำนคร/

ทุกหนวยงำน



๑๙๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๕.๓ กระจายอ�านาจสู่ประชาชน
เปำหมำยที่ ๕.๓.๑  ลดบทบำทสวนกลำงลงเหลือภำรกิจหลักเทำที่จ�ำเปนและใหอ�ำนำจในกำรก�ำหนดนโยบำยและตัดสินใจ

ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะในระดับพื้นที่

เปำประสงค์ที่ ๕.๓.๑.๑  เพิ่มอ�ำนำจหนำที่ใหส�ำนักงำนเขตในกำรก�ำหนดนโยบำยและตัดสินใจกำรจัดบริกำรสำธำรณะในระดับพื้นที่

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
มาตรการ

โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของกำรจัดบริกำร
สำธำรณะที่มี
ส�ำนักงำนเขตเปน
หนวยงำนหลัก
(เปำหมำย : รอยละ 
๕๐ ของบริกำร
สำธำรณะที่มีกำร
ส�ำรวจวำควรให
ส�ำนักงำนเขตเปน
หนวยด�ำเนินกำร)

ส�ำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผล/

ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำร

ขำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร

ส�ำนักงำนเขต

เพิ่มอ�ำนำจหนำที่
ในกำรจัดบริกำร
สำธำรณะใหกับ
ส�ำนักงำนเขต

โครงกำรพัฒนำระบบ
งำนและโครงสรำง
ส�ำนักงำนเขต 

๖,๑๐๖,๐๐๐ ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำร

ขำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร

เปำประสงค์ ๕.๓.๑.๒  เพิ่มอ�ำนำจหนำที่ของกรุงเทพมหำนครในกำรท�ำกิจกำรสำธำรณะ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

รอยละควำมส�ำเร็จ
ของกำรด�ำเนินกำร
ตำมภำรกิจที่ไดรับ
กำรถำยโอนตำม
กฎหมำยกระจำย
อ�ำนำจฯ 
(เปำหมำย : 
รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผล

เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรด�ำเนินกำรตำม
ภำรกิจที่ไดรับกำร
ถำยโอนตำมกฎหมำย
กระจำยอ�ำนำจฯ

โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพ
กำรด�ำเนินกำรตำม
ภำรกิจที่ไดรับกำร
ถำยโอนตำมแผนใหแก
องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

๑,๑๒๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผล/

ส�ำนักพัฒนำสังคม/
ส�ำนักกำรโยธำ/
ส�ำนักผังเมือง/

ส�ำนักกำรจรำจร
และขนสง/

ส�ำนักสิ่งแวดลอม/
ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ
และกำรทองเที่ยว/
ส�ำนกักำรระบำยน�ำ้

ส�ำนักอนำมัย
ส�ำนักกำรคลัง/

ส�ำนักงำนปกครอง
และทะเบียน/

และส�ำนักงำนเขต



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๙๓แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๕.๔  การเมืองสีขาว
เปำหมำยที่ ๕.๔.๑  ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริตของขำรำชกำรและผูด�ำรงต�ำแหนงทำงกำรเมือง

ของกรุงเทพมหำนคร 

เปำประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นในหนวยงำนและผูด�ำรงต�ำแหนงทำงกำรเมือง

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

รอยละความเชื่อมั่นของ

ประชาชนตอความซือ่สัตย

สุจริตของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมอืงและขาราชการ

กรุงเทพมหานคร

(เปาหมาย : รอยละ ๖๐)

ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำร

ขำรำชกำร

กรงุเทพมหำนคร

สือ่สำรประชำสมัพันธ์

เพื่อเผยแพรขอมูล

ขำวสำร ภำรกิจกำร

ด�ำเนินงำนของ

กรุงเทพมหำนคร

ส�ำรวจควำมคิดเห็นของ

ประชำชนตอควำมเชื่อ

มั่นในควำมซื่อสัตย์ 

สุจริตของหนวยงำน

และผูด�ำรงต�ำแหนง

ทำงกำรเมือง

กำรด�ำเนินงำนดำน

กำรประชำสัมพันธ์

ของกรุงเทพมหำนคร 

๙๖,๓๖๐,๐๐๐ ส�ำนกังำนกำร

ประชำสัมพนัธ์ 

ส�ำนกัปลัด

กรุงเทพมหำนคร



๑๙๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๕.๕  พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์

เปำหมำยที่ ๕.๕.๑  ประชำชนจะรวมกันติดตำม ตรวจสอบ และผลักดันใหน�ำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๗๕ ไปปฏิบัติ

ใหบังเกิดผลส�ำเร็จ

เปำประสงค์ที่ ๕.๕.๑.๑ ติดตำม ตรวจสอบควำมกำวหนำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๗๕ 

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

รอยละของกำรรบัรู

และกำรมีสวนรวม

ในกำรตดิตำมตรวจ

สอบและผลักดัน

วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๗๕ ของ

ภำคประชำชน

(เปำหมำย :

 รอยละ ๒๐)

ของประชำชน

ที่ท�ำกำรส�ำรวจ

ส�ำนัก

ยุทธศำสตร์

และ

ประเมินผล

สื่อสำรประชำสัมพันธ์

เพือ่เผยแพรขอมูลขำวสำร 

ภำรกิจกำรด�ำเนินงำนของ

กรุงเทพมหำนคร

รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

ตำมวสิยัทศัน์กรงุเทพฯ 

๒๕๗๕

กำรด�ำเนนิงำนดำนกำร

ประชำสมัพนัธ์กรุงเทพมหำนคร 

ประจ�ำป ๒๕๖๓

กำรจัดท�ำและเผยแพร

ผลกำรด�ำเนินตำมวิสัยทัศน์

กรุงเทพฯ ๒๕๗๕

๙๖,๓๖๐,๐๐๐

-

ส�ำนักงำน

ประชำสัมพันธ์ 

ส�ำนักปลัด

กรงุเทพมหำนคร

ส�ำนัก

ยุทธศำสตร์และ

ประเมินผล



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๙๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดานที่ ๖  มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู

มิติที่ ๖.๑  เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เปำหมำยที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหำนครมีควำมสำมำรถในกำรแขงขันทำงธุรกิจ

เปำประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ กรุงเทพมหำนครมีกำรสนับสนุนธุรกิจและกำรลงทุน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. จัดท�ำผลกำรวิเครำะห์
ขอมูลทำงเศรษฐกิจและ
แผนกำรสงเสริมธุรกิจ
และกำรลงทุนของ
กรุงเทพมหำนครส�ำหรับ
หนวยงำนของกรุงเทพ 
มหำนครและภำคเอกชน 
(เปำหมำย : ๑ ฉบับ)

ส�ำนักกำรคลัง จดัท�ำขอมลูบทวเิครำะห์
ทำงเศรษฐกจิ และจดัท�ำ
แผนกำรสงเสริมกำร
ลงทุน

กิจกรรมศึกษำวิเครำะห์
ขอมูลดำนเศรษฐกิจและ
กำรลงทุนของกรุงเทพ-
มหำนคร

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักกำรคลัง

๒. มีกำรเผยแพรผล
กำรวิเครำะห์ขอมูลทำง
เศรษฐกจิใหแกหนวยงำน
ของกรุงเทพมหำนคร
และภำคเอกชนทรำบ
(เปำหมำย : ไมนอยกวำ
๓ ชองทำง)

ส�ำนักกำรคลัง จัดหำชองทำงกำรเผยแพร
บทวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ

กิจกรรมเผยแพรขอมูล
ทำงเศรษฐกิจของ กทม. 
ผำนชองทำง
- ww.bangkok.go.th/fiic
- วำรสำรบำงกอก 
  ECONOMY
- Line
- Facebook

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักกำรคลัง

๓. จ�ำนวนและควำม
พึงพอใจของผูใชบริกำร
ศูนย์ขอมูลเศรษฐกิจกำร
คลังและกำรลงทุนของ
กรุงเทพมหำนคร
- จ�ำนวนผูใชบริกำรเพิ่ม
ขึ้นจำกป ๒๕๖๓
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐ 
ของป ๒๕๖๓)
 - ระดับควำมพึงพอใจ 
(เปำหมำย : รอยละ ๙๐)

ส�ำนักกำรคลัง ปรับปรุงขอมูลกำรลงทุน
เพื่อผูประกอบกำรให
เปนปจจุบันอยูเสมอ

กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนำขอมูลในเว็บไซต์
ศูนย์ขอมูลเศรษฐกิจ
กำรคลังและกำรลงทุนของ
กรุงเทพมหำนคร

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักกำรคลัง



๑๙๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหำนครมีควำมสำมำรถในกำรแขงขันทำงธุรกิจ

เปำประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ กรุงเทพมหำนครมีกำรสนับสนุนธุรกิจและกำรลงทุน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๔. กรุงเทพมหำนครมี

กำรปรับปรุงพัฒนำและ

คงไวซึ่งคุณภำพและ

มำตรฐำนของตลำด

(เปำหมำย : ครบ ๑๒ แหง)

ส�ำนักงำน

ตลำด กทม.

พัฒนำและขยำยตลำด

ของกรุงเทพมหำนคร

ใหเหมำะสมกับสภำพ

ชุมชน ปรับปรุงใหถูก

สุขลักษณะและทันสมัย

โครงกำรปรับปรุง พัฒนำ

ตลำดของส�ำนักงำนตลำด 

กทม. ครบ ๑๒ แหง ใหมี

มำตรฐำนถูกสุขลักษณะ

ใช

งบประมำณ

ของ

ส�ำนักงำน

ตลำด กทม.

ส�ำนักงำน

ตลำด กทม.

๕. จ�ำนวนผูประกอบกำร

เขำรวมกิจกรรมกำรคำ

ระดับนำนำชำติ

(เปำหมำย : ๕ รำย

เพิ่มขึ้นจำกป ๒๕๖๓)

ส�ำนักงำน

กำรตำง

ประเทศ/

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

สงเสริมดำนกำรตลำด

และกำรจ�ำหนำยสินคำ

ของผูประกอบกำร

โครงกำรจัดหรือเขำรวม

กิจกรรม เพื่อสงเสริม

ศักยภำพและเศรษฐกิจของ

เมืองในระดับนำนำชำติ

๓,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักงำน

กำรตำง

ประเทศ

๖. จ�ำนวนผลิตภัณฑ์

ชุมชนของกรงุเทพมหำนคร

ที่น�ำไประชำสัมพันธ์ใน

ตำงประเทศ

(เปำหมำย : ๘ ผลติภณัฑ์)

ส�ำนักงำน

กำรตำง

ประเทศ/

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม/

ส�ำนัก

วัฒนธรรม

กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว

สงเสริมดำนกำรตลำด

และกำรจ�ำหนำยสินคำ

ของผูประกอบกำร

๑. โครงกำรประชำสัมพันธ์

สงเสรมิกำรตลำด ผลติภัณฑ์

และแสดงวิสัยทัศน์ของ

กรุงเทพมหำนคร

๒. โครงกำรสงเสริมกำรตลำด

ทองเที่ยวในประเทศและ

ตำงประเทศ (Roadshows/

Trade shows) (เปนโครงกำร

เดียวกับเปำประสงค์ที่ 

๖.๒.๑.๓)

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

ส�ำนักงำน

กำรตำง

ประเทศ

ส�ำนัก

วัฒนธรรม 

กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๙๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหำนครมีควำมสำมำรถในกำรแขงขันทำงธุรกิจ

เปำประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๒  ยกระดับ/พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนใหมีคุณภำพมำตรฐำน เปนที่ยอมรับ และมีควำมเปน “สินคำเชิงนวัตกรรม” 

รวมทั้งเพิ่มขีดควำมสำมำรถผูประกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน ใหมีทักษะในกำรท�ำธุรกิจสำมำรถแขงขันได

ดวยควำมคิดสรำงสรรค์ เทคโนโลยี และกำรพัฒนำนวัตกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
มาตรการ

โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของผูประกอบกำร

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผำน

กำรฝกอบรม และสำมำรถ

น�ำควำมรูไปใชในกำร

ประกอบธุรกิจ 

(เปำหมำย : รอยละ ๘๐ :

กำรใชเทคโนโลยีเพื่อ

กำรประชำสัมพันธ์/

จ�ำหนำยสินคำ : 

พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E - Commerce))

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

และ

ส�ำนักงำนเขต

พัฒนำทักษะองค์ควำมรู

ของผูประกอบกำร

ผลิต ภัณฑ์ชุมชนเพื่อให

ผลิตไดและขำยเปน 

โดยมุงเนนควำมรูดำน

กำรใชเทคโนโลยี/ระบบ

พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E - Commerce)

เพื่อกำรประชำสัมพันธ์

และจ�ำหนำยสินคำ 

โครงกำรพัฒนำ

ศักยภำพประกอบกำร 

พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(E - commerce)

๕๐๐,๐๐๐ ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

 

๒. รอยละของผลิตภัณฑ์

ชมุชนของกรงุเทพมหำนคร

ที่ไดรับกำรสงเสริมและ

พัฒนำใหมีคุณภำพ 

มำตรฐำน และมีควำมเปน

สินคำเชิงนวัตกรรม

(เปำหมำย : รอยละ ๒๐)

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

และ

ส�ำนักงำนเขต

สงเสริมและพัฒนำ

คุณภำพมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ

ยกระดับสูสินคำ

เชิงนวัตกรรม 

เสริมสรำงควำมรวมมือ

กบัหนวยงำนทีเ่กีย่วของ

ทัง้ภำครฐั ภำคเอกชน 

และสถำบนักำรศกึษำ

ในกำรเพิ่มมูลคำ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนดวย

ควำมคิดสรำงสรรค์ 

เทคโนโลยแีละนวตักรรม

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ

ผูประกอบกำรผลิต 

ภัณฑ์ชุมชนเพื่อยก

ระดับสูผูผลิตสินคำ

เชิงนวัตกรรม

โครงกำรคัดสรรผลิตภัณฑ์

กรุงเทพมหำนคร 

(Bangkok Brand) 

๕๐๐,๐๐๐

๑๒,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม



๑๙๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหำนครมีควำมสำมำรถในกำรแขงขันทำงธุรกิจ

เปำประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๒  ยกระดับ/พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนใหมีคุณภำพมำตรฐำน เปนที่ยอมรับ และมีควำมเปน “สินคำเชิงนวัตกรรม” 

รวมทั้งเพิ่มขีดควำมสำมำรถผูประกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน ใหมีทักษะในกำรท�ำธุรกิจสำมำรถแขงขันได

ดวยควำมคิดสรำงสรรค์ เทคโนโลยี และกำรพัฒนำนวัตกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
มาตรการ

โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๓. ยอดจ�ำหนำยผลิตภัณฑ์

ชุมชนเพิ่มขึ้น 

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐ 

จำกป ๒๕๖๓)

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

และ

ส�ำนักงำนเขต

สงเสริมดำนกำรตลำด 

กำรประชำสัมพันธ์และ

กำรจ�ำหนำยผลิตภัณฑ์

ชุมชน

๑. โครงกำรมหกรรม

ผลิตภัณฑ์กรุงเทพ-

มหำนคร (Bangkok 

Brand)  ๒๐๒๐

๒. โครงกำรตลำดชุมชน

๑๒,๐๐๐,๐๐๐

๘,๐๐๐,๐๐๐

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

และ

ส�ำนักงำนเขต

จัดท�ำระบบขอมูล

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ

กำรพัฒนำ/เพิ่มมูลคำ

ผลิตภัณฑ์

โครงกำรจัดท�ำระบบ

ขอมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน 

และขอมูลกำรจ�ำหนำย

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

และ

ส�ำนักงำนเขต



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๑๙๙แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหำนครมีควำมสำมำรถในกำรแขงขันทำงธุรกิจ

เปำประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๓   พัฒนำระบบกำรผลิตภำคกำรเกษตรของกรุงเทพมหำนคร สูกำรเกษตรสมัยใหมที่เนนเทคโนโลยี

และกำรบริหำรจัดกำร เพื่อสินคำเกษตรไดมำตรฐำนปลอดภัย เกษตรกรมีรำยไดเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. รอยละของเกษตรกร/

ผูประกอบกำรที่เกี่ยวของ

กับสินคำเกษตรที่ผำน

กำรฝกอบรม และสำมำรถ

น�ำควำมรูไปปฏิบัติได  

(เปำหมำย : รอยละ ๘๐)

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม/

ส�ำนักงำนเขต

สนับสนุนควำมรูควำม

เขำใจเกี่ยวกับ

กำรปรับใชเทคโนโลยี/

เครื่องมือทำงกำรผลิต

กำรบริหำรจัดกำร

กำรตลำด ฯลฯ รวมทัง้

สนับสนุนใหเกษตรกร

สรำงมูลคำเพิ่มใหกับ

สินคำเกษตรโดยกำรน�ำ 

นวตักรรมและเทคโนโลยี

มำใชในกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรผลิต

๑. โครงกำรสงเสริมควำมรู

เทคโนโลยดีำนกำรเกษตร 

๒. โครงกำรพัฒนำ

ศักยภำพเกษตรกรเพื่อ

กำรผลิตในระบบเกษตร

ยั่งยืน 

๓. โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู

และพัฒนำกำรเกษตร

กรุงเทพมหำนคร  

๔. โครงกำรคลนิกิเกษตร

เคลื่อนที่ในกรุงเทพ-

มหำนคร

๕. โครงกำรถำยทอด

เทคโนโลยทีำงกำรเกษตร

ของศูนย์บริกำรและ

ถำยทอดเทคโนโลยี

กำรเกษตร  

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

และตำมที่

ส�ำนักงำนเขต

ขอจัดสรร

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม/

ส�ำนักงำนเขต



๒๐๐ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหำนครมีควำมสำมำรถในกำรแขงขันทำงธุรกิจ

เปำประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๓   พัฒนำระบบกำรผลิตภำคกำรเกษตรของกรุงเทพมหำนคร สูกำรเกษตรสมัยใหมที่เนนเทคโนโลยี

และกำรบริหำรจัดกำร เพื่อสินคำเกษตรไดมำตรฐำนปลอดภัย เกษตรกรมีรำยไดเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

สงเสริมและขยำยผล

แนวคิดกำรท�ำกำรเกษตร

ตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง

๑. โครงกำรสงเสริม

กำรท�ำเกษตรทฤษฎใีหม

๒. โครงกำรสงเสริม

กระบวนกำรเรียนรู

กำรท�ำกำรเกษตร

ทฤษฎีใหมตำมแนว

พระรำชด�ำร ิและปรชัญำ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ณ โรงเรียน/ศูนย์เรียนรู

เกษตรทฤษฎีใหม 

เขตสำยไหม 

เขตหนองจอก 

เขตสะพำนสูงและ

เขตทวีวัฒนำ

๓. โครงกำรศนูย์กำร

เรยีนรูและพัฒนำ

กำรเกษตรกรุงเทพ -

มหำนคร (เปนโครงกำร

เดียวกับเปำประสงค์ที่ 

๖.๑.๑.๓ มำตรกำรท่ี ๑) 

๓๓๐,๐๐๐  

งบประมำณ

ตำมที่

ส�ำนักงำนเขต

ขอจัดสรร

-

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

และ

ส�ำนักงำนเขต

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

สงเสริมใหเกิดบุคลำกร

ดำนกำรเกษตรรุนใหม

๑. โครงกำรสงเสริม

เกษตรกรรุนใหม

(Young Smart  Farmer)  

๒. โครงกำรอบรม

ยุวเกษตรกร 

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐  

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

และ

ส�ำนักงำนเขต

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

และ

ส�ำนักงำนเขต



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๒๐๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหำนครมีควำมสำมำรถในกำรแขงขันทำงธุรกิจ

เปำประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๓   พัฒนำระบบกำรผลิตภำคกำรเกษตรของกรุงเทพมหำนคร สูกำรเกษตรสมัยใหมที่เนนเทคโนโลยี

และกำรบริหำรจัดกำร เพื่อสินคำเกษตรไดมำตรฐำนปลอดภัย เกษตรกรมีรำยไดเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๒. รอยละของสินคำ/

ผลิตภัณฑ์ดำนกำรเกษตร

ที่ไดรับมำตรฐำนปลอดภัย

- ไดรับกำรรับรอง

มำตรฐำนควำมปลอดภัย

จำกกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ หรือหนวยงำน

ภำยนอกอื่น ๆ

(เปำหมำย : รอยละ ๑๕)

- ไดรับกำรรับรอง

มำตรฐำนปลอดภัยจำก

กรุงเทพมหำนคร

(เปำหมำย : รอยละ ๘๐)

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

และ

ส�ำนักงำนเขต

สงเสรมิใหเกษตรกร

ลดกำรใชสำรเคมีใน

กำรผลิตตำมแนวทำง

เกษตรปลอดภัยและ

เกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง

สงเสรมิใหท�ำกำรเกษตรที่

สอดคลองกับศักยภำพ

พื้นที่ ปริมำณน�้ำ และ

ควำมตองกำรของตลำด

ในพื้นที่

๑. โครงกำรปรับปรุง

คุณภำพดินในพื้นที่

กำรเกษตรมุงสูเกษตร

อินทรีย์  

๒. โครงกำรสงเสริมกำร

ปลูกผักปลอดภัยจำก

สำรพิษ 

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

และ

ส�ำนักงำนเขต

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

และ

ส�ำนักงำนเขต

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

สรำงมำตรฐำนสินคำ

เกษตรของกรุงเทพ-

มหำนคร เพื่อใหมี

คุณภำพปลอดภัย

ไดมำตรฐำน

โครงกำรสรำงมำตรฐำน

สินคำดำนกำรเกษตร

ของกรุงเทพมหำนคร 

Bangkok Green Farm 

๑,๐๐๐,๐๐๐  ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

๓. จ�ำนวนสินคำเกษตร

ที่สำมำรถพัฒนำใหมี

มูลคำเพิ่มขึ้น

(เปำหมำย : รอยละ ๓๕

ของจ�ำนวนสินคำเกษตร 

ที่เขำรวมโครงกำรกับ

กรุงเทพมหำนคร)

ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

และ

ส�ำนักงำนเขต

เพิม่ชองทำงกำรตลำด 

แหลงจ�ำหนำยสินคำ

เกษตรและสนับสนุน

ใหหนวยงำนตำง ๆ ใช

ผลผลิตกำรเกษตรที่ปลกู

ในกรงุเทพมหำนคร

โครงกำรจัดงำนมหกรรม

สินคำดำนกำรเกษตร

ของกรุงเทพมหำนคร 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

สงเสริมแหลงผลิต

สินคำเกษตรใหเปน

แหลงทองเทีย่วเชงิเกษตร

โครงกำรสงเสริมกำร

ทองเท่ียวเชิงเกษตรของ

กรุงเทพมหำนคร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนัก

พัฒนำสังคม

และ

ส�ำนักงำนเขต



๒๐๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติ ๖.๒  เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เปำหมำยที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหำนครเปนเมืองที่นำทองเที่ยวระดับโลก

เปำประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๑ นักทองเที่ยวมีควำมมั่นใจดำนควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงทองเที่ยว

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงานที่
ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

ระดับควำมพึงพอใจ

ของนักทองเที่ยวตอ

ควำมปลอดภัย

(เปำหมำย : รอยละ ๘๐)

ส�ำนัก

เทศกิจ/ส�ำนัก

วัฒนธรรม 

กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว/

ส�ำนักงำนเขต

ประชำสัมพันธ์ขอมูล

ใหนักทองเที่ยวทรำบ

และระมัดระวังตัว

จำกมิจฉำชีพรูปแบบ

ตำง ๆ 

๑. โครงกำรส�ำรวจควำม

พึงพอใจของนักทองเที่ยว

ตอกรุงเทพมหำนคร

ในดำนตำง ๆ (เปนโครงกำร

เดียวกับเปำประสงค์ที่ 

๖.๒.๑.๒)

๒. โครงกำรสำยตรวจ

เทศกิจใสใจหวงใย

นักทองเที่ยว

-

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว

ส�ำนักเทศกิจ

ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว/

ส�ำนักงำนเขต

เปำประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๒ จัดหำสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกใหนักทองเที่ยวทุกกลุม

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
มาตรการ

โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

ระดบัควำมพงึพอใจ

ของนักทองเที่ยวตอ

กำรใหบริกำรดำน

กำรทองเที่ยว

(เปำหมำย : รอยละ ๙๐)

ส�ำนัก

วัฒนธรรม 

กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว

จัดบริกำรรองรับ

กำรทองเที่ยวส�ำหรับ

นักทองเที่ยวทุกกลุม

โครงกำรส�ำรวจควำม

พึงพอใจของนักทองเที่ยว

ตอกรุงเทพมหำนคร

ในดำนตำง ๆ

๑,๕๐๐,๐๐๐ ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเที่ยว



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๒๐๓แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำย ๖.๒.๑ กรุงเทพมหำนครเปนเมืองที่นำทองเที่ยวระดับโลก

เปำประสงค์ท่ี ๖.๒.๑.๓  กรุงเทพมหำนครมศีกัยภำพในกำรด�ำเนินงำนกำรทองเท่ียวท้ังดำนองค์กรบคุลำกรกำรบริกำรขอมลูขำวสำร

และกำรสงเสริมกำรตลำดเปนองค์กรที่รู จักของสำธำรณชนสำมำรถแขงขันกับเมืองทองเที่ยวชั้นน�ำ

ในภูมิภำคอำเซียนและเอเชียไดอยำงภำคภูมิ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. จ�ำนวนชองทำง
ในกำรเผยแพรแหลง
ทองเที่ยว/ ขอมูล
ตำง ๆ ดำนกำร
ทองเที่ยวทั้งใน
ประเทศและ
ตำงประเทศ
(เปำหมำย : ไมนอย
กวำ ๕ ชองทำง)

ส�ำนัก
วัฒนธรรม 
กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว

สงเสริมประชำสัมพันธ์
องค์กร (Corporate 
Branding) และสงเสริม
กำรตลำดของกรุงเทพ- 
มหำนคร

๑. โครงกำรสงเสริมกำร
ตลำดทองเที่ยวในประเทศ
และตำงประเทศ 
(Roadshows/Trade 
shows) 

๒. โครงกำรประชำ-
สัมพันธ์กำรทองเที่ยว
ผำนสื่อตำง ๆ 

๓. โครงกำรสงเสริม
ควำมรวมมือดำนกำร
ทองเที่ยวลุมแมน�้ำโขง
ตอนลำง 

๒๕,๘๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๑,๗๕๘,๐๐๐

ส�ำนักวัฒนธรรม 
กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว

ส�ำนักวัฒนธรรม 
กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว

ส�ำนักวัฒนธรรม 
กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว

๒. กรุงเทพมหำนคร
มีระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำร

จดักำรกำรทองเทีย่ว 
(เปำหมำย : ๑ ระบบ)

ส�ำนัก
วัฒนธรรม 
กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว

จัดท�ำระบบฐำนขอมูล
สวนกลำง

โครงกำรจัดท�ำระบบ
สำรสนเทศดำนกำร
ทองเที่ยวและวัฒนธรรม
ของกรุงเทพมหำนคร

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักวัฒนธรรม 
กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว



๒๐๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำย ๖.๒.๑ กรุงเทพมหำนครเปนเมืองที่นำทองเที่ยวระดับโลก

เปำประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๔  แหลงทองเทีย่วและทรัพยำกรกำรทองเทีย่วในพืน้ทีข่องกรงุเทพมหำนครไดรบักำรสงเสรมิพฒันำอนรุกัษ์

และฟนฟูใหมีศักยภำพพรอมที่จะรองรับนักทองเที่ยวไดอยำงมีคุณภำพ

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

จ�ำนวนแหลงทองเทีย่ว

ที่ไดรับกำรอนุรักษ์ฟนฟู

และพัฒนำใหไดมำตรฐำน

(เปำหมำย : ๕๖ แหลง)

ส�ำนักวัฒนธรรม

กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว/

ส�ำนักผังเมือง/

ส�ำนักงำนเขต

สงเสริม/พัฒนำ 

อนุรักษ์ ฟนฟู

แหลงทองเที่ยว

หรือยำน

ประวัติศำสตร์เกำ

ใหเปนแหลง

ทองเทีย่วทีน่ำสนใจ

๑. โครงกำรพฒันำและสงเสรมิ

กำรอนุรักษ์ ฟนฟู และ

สนับสนุนทรัพยำกรกำร

ทองเทีย่วกรงุเทพมหำนคร

ใหไดมำตรฐำน 

๒. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ

บุคลำกรกำรทองเที่ยว 

๓. โครงกำรปรับปรุงปอม

มหำกำฬและก�ำแพงเมอืงเกำ 

(โครงกำรตอเนื่อง

ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 

๔. โครงกำรปรบัปรงุภมูทิศัน์

ทำงสญัจรบนโครงสรำง

สะพำนขำมแมน�้ำเจำพระยำ

บริเวณชองกลำงสะพำน

พระปกเกลำ (โครงกำร

ตอเนื่องป พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๓) 

๕. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์

ยำนกะดีจีน (โครงกำรใหม

ป พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)

๖. โครงกำรพัฒนำแหลง/

เสนทำงทองเที่ยว

๙,๗๐๐,๐๐๐

๑,๐๘๖,๐๐๐

๕๕,๒๐๐,๐๐๐

๑๒๙,๖๑๐,๐๐๐

๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ส�ำนักวัฒนธรรม 

กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว

ส�ำนักวัฒนธรรม 

กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว

ส�ำนักผังเมือง

ส�ำนักผังเมือง

ส�ำนักผังเมือง

ส�ำนักงำนเขต



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๒๐๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๖.๓  เมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ

เปำหมำยที่ ๖.๓.๑  กรุงเทพมหำนครเปนเมืองแหงกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรในอันดับแรกของภูมิภำคอำเซียน

เปำประสงค์ ๖.๓.๑.๑   สงเสริมและสนับสนุนใหกรุงเทพมหำนครเปนศูนย์กลำงกำรจัดประชุมนิทรรศกำรกำรแสดงสินคำ

 และกำรทองเที่ยวเพื่อสรำงแรงบันดำลใจหรือกำรใหรำงวัลแกพนักงำน (MICE)

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงานที่
ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

ระดับควำมพึงพอใจของ

หนวยงำนที่จัดประชุม

และนิทรรศกำรตอ

กำรใหกำรสนบัสนนุของ

กรงุเทพมหำนคร

(เปำหมำย : รอยละ ๘๐)

ส�ำนัก

วัฒนธรรม 

กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว

กำรสนับสนุน

กำรจัดประชุม

และนิทรรศกำรที่

กรุงเทพมหำนคร

หรือหนวยงำนใน

พื้นที่ด�ำเนินกำร

รองขอ

๑. โครงกำรสนับสนุน

กำรจัดประชุมนิทรรศกำร

และกำรทองเที่ยว เพื่อ

เปนรำงวัล (MICE) ของ

กรุงเทพมหำนคร

๒. กิจกรรมส�ำรวจควำม

พึงพอใจของหนวยงำนที่

จัดประชุมและนิทรรศกำร

ตอกำรใหกำรสนับสนุน

ของกรุงเทพมหำนคร

๙,๒๐๐,๐๐๐

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักวัฒนธรรม 

กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว

ส�ำนักวัฒนธรรม 

กีฬำ และ

กำรทองเที่ยว



๒๐๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดานที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ ๗.๑  กฎหมาย
เปำหมำยที่ ๗.๑.๑ กรุงเทพมหำนครมีกฎหมำย ขอบัญญัติ และระเบียบตำง ๆ ที่สงเสริมในกำรบริหำรจัดกำร

  และจัดบริกำรสำธำรณะ

เปำประสงค์ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหำนครมีกฎหมำย ขอบัญญัติ และระเบียบตำง ๆ ที่เอื้อตอกำรปฏิบัติงำน

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
มาตรการ

โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

กรุงเทพมหำนครมีกำร
พฒันำกฎหมำยขอบญัญตั ิ
กฎ ระเบยีบและค�ำสัง่ตำง ๆ 
ใหเหมำะสมตอกำร
ปฏิบัติงำนอยำงตอเนื่อง
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐ )
ของกฎหมำยขอบัญญัติ 
กฎ ระเบียบที่ไดรับ
กำรแกไข

ส�ำนักงำน
กฎหมำยและคดี
และทุกหนวยงำน

กำรจัดประชุม
พิจำรณำปรับปรุง
ขอบัญญัติ ระเบียบ 
เพื่อเสนอรำง
ขอบัญญัติตอสภำ
กรุงเทพมหำนคร
และเสนอระเบียบ
ตอผูวำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร

กำรปรับปรุงกฎหมำย 
ขอบัญญัติ กฎ 

ระเบยีบและค�ำสัง่ตำง ๆ 
ใหเหมำะสมตอ
กำรปฏิบัติงำน

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักงำน
กฎหมำยและคดี

เปำประสงค์ ๗.๑.๑.๒  หนวยงำนดำนกฎหมำยสำมำรถรองรับกำรด�ำเนินงำนและใหบริกำรแกบุคลำกรและหนวยงำน

 ของกรุงเทพมหำนครได

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
มาตรการ

โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

กำรด�ำเนินคดีและกำร
บังคับคดีของ
กรุงเทพมหำนคร
ไดรับกำรแกไขอยำง
มีประสิทธิภำพ
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนักงำน
กฎหมำยและคดี
และทุกหนวยงำน
ที่ตองบังคับคดี

รวบรวมขอเท็จจริง
ขอกฎหมำยและ
พยำน หลักฐำนตำง ๆ 
ที่เกี่ยวของจำก
หนวยงำน เจำของ
เร่ืองเพ่ือประกอบกำร
สงเรื่องใหส�ำนักงำน
อัยกำรสูงสุดฟองคดี
และตอสูคดีหรือใช
เพื่อประกอบกำร
บังคับคดี

กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภำพใน
กำรประสำนงำน
กำรด�ำเนินคดีและ
กำรบังคับคดีของ
กรุงเทพมหำนคร

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักงำน
กฎหมำยและคดี



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๒๐๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๗.๒  การบริหารแผนและประเมินผล
เปำหมำย ๗.๒.๑ กรุงเทพมหำนครมีระบบติดตำมและรำยงำนควำมกำวหนำผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ

 กรุงเทพมหำนคร ระยะ ๒๐ ป

เปำประสงค์ ๗.๒.๑.๑  พัฒนำระบบติดตำมตำมและรำยงำนควำมกำวหนำตำมแผนพัฒนำกรงุเทพมหำนคร ระยะ ๒๐ ป และผูบริหำร

กรุงเทพมหำนคร สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครใหควำมส�ำคัญและน�ำแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร 

ระยะ ๒๐ ป มำใชกำรขับเคลื่อน และพัฒนำกรุงเทพมหำนคร 

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

รอยละควำมพงึพอใจของ

ประชำชนทีร่บัรูควำมกำวหนำ

ผลกำรด�ำเนินงำนตำม

แผนพฒันำกรงุเทพมหำนคร 

ระยะ ๒๐ ป ผำนชองทำง

ของกรุงเทพมหำนคร

(เปำหมำย : รอยละ ๘๐)

ส�ำนัก

ยุทธศำสตร์

และประเมินผล

เพิ่มชองทำงกำรรับรู

ควำมกำวหนำ

ผลกำรด�ำเนินงำน

ของกรุงเทพมหำนคร

ใหแกประชำชน

กิจกรรมจัดท�ำ

ผลกำรด�ำเนินงำนของ

กรุงเทพมหำนครและ

เผยแพรตอประชำชน

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล

ควำมพึงพอใจของ

ประชำชนตอ

กำรด�ำเนินงำนของ

กรุงเทพมหำนคร

กิจกรรมส�ำรวจ

ควำมพึงพอใจของ

ประชำชนตอ

กำรด�ำเนินงำนของ

กรุงเทพมหำนคร

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล

เปำประสงค์ ๗.๒.๑.๒ หนวยงำนมีแผนยุทธศำสตร์สอดคลองกับแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ ๒๐ ป

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

รอยละของตัวชี้วัดระดับ

เมืองทีไ่ดรบักำรจดัเกบ็ขอมลู

ที่เกี่ยวของอยำงเปนระบบ

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนัก

ยุทธศำสตร์

และประเมินผล

น�ำขอมูลตัวชี้วัด

ระดับเมืองมำจัด

เปนระบบ

กิจกรรมจัดเก็บขอมูล

ตัวชี้วัดระดับเมืองให

เปนระบบ

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล



๒๐๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๗.๓  การบริหารทรัพยากรบุคคล
เปำหมำยท่ี ๗.๓.๑  บคุลำกรกรงุเทพมหำนครเปนผูปฏบิตังิำนแบบมอือำชพีมขีดีสมรรถนะสงู สำมำรถรองรบัภำรกจิทีท่ำทำย

ของกรงุเทพมหำนคร ในกำรกำวสูมหำนครแหงเอเชยี รวมทัง้เปนผูมีคณุธรรม จรยิธรรม เปนทีเ่ชือ่ม่ันของ

ประชำชน

เปำประสงค์ ๗.๓.๑.๑  กำรพฒันำบุคลำกรใหมทัีกษะ ควำมรู ควำมสำมำรถ มคีวำมเปนมอือำชพีท่ีเหมำะสมกบักำรบริหำรมหำนคร

และเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. ควำมส�ำเรจ็ในกำรพฒันำ

บุคลำกรตำมหลักสมรรถนะ

มุงสูควำมเปนมืออำชีพ

(เปำหมำย : รอยละ ๓๐)

สถำบันพัฒนำ

ขำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร

และ

ทุกหนวยงำน

พัฒนำสมรรถนะ

ของบุคลำกรยก

ระดับมำตรฐำน

วิชำชีพ และ

คุณภำพกำรให

บริกำรในแตละ

สำยงำนใหมุงสู

ควำมเปนมืออำชีพ

และสอดคลองกับ

กำรเปนมหำนคร

แหงเอเชีย

พัฒนำคุณภำพ

กำรปฏิบัติงำนและ

เสริมสรำง

วัฒนธรรมองค์กร

๑. โครงกำรพัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคลของ

กรุงเทพมหำนครใหมี

สมรรถนะพึงประสงค์

๓๐๑,๘๒๐,๐๐๐ สถำบันพัฒนำ

ขำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร

และทุกหนวยงำน

ที่มีกำรจัดอบรม

๒. โครงกำรพัฒนำ

ศักยภำพของนักบริหำร

และเตรียมควำมพรอม

กำรเปนผูน�ำในกำร

ปฏิบัติภำรกิจของเมือง

ในอนำคต    

๑๐๐,๙๘๒,๐๐๐ สถำบันพัฒนำ

ขำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร

และทุกหนวยงำน

ที่มีกำรจัดอบรม

โครงกำรเสริมสรำง

กำรพัฒนำงำนและ

วัฒนธรรมองค์กร

๒๕,๙๖๐,๐๐๐ สถำบันพัฒนำ

ขำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร

และทุกหนวยงำน

ที่มีกำรจัดอบรม



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๒๐๙แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๗.๓.๑  บุคลำกรกรงุเทพมหำนครเปนผูปฏบิติังำนแบบมืออำชพีมีขดีสมรรถนะสูง สำมำรถรองรับภำรกิจทีท่ำทำย

ของกรุงเทพมหำนคร ในกำรกำวสูมหำนครแหงเอเชีย รวมทั้งเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เปนที่เชื่อมั่นของ

ประชำชน

เปำประสงค์ ๗.๓.๑.๑  กำรพัฒนำบุคลำกรใหมีทักษะ ควำมรู ควำมสำมำรถ มีควำมเปนมืออำชีพ* ที่เหมำะสมกับกำรบริหำร

มหำนครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
มาตรการ

โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

พัฒนำองค์กรเพื่อ

ยกระดับคุณภำพ

กำรปฏิบัติงำนและ

กำรใหบริกำร

โครงกำรเสริมสรำงวัฒนธรรม

และกำรพัฒนำองค์กร

๑๒,๓๙๐,๐๐๐ สถำบันพัฒนำ

ขำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร

และทุกหนวยงำน

ที่มีกำรจัดอบรม

ส�ำนักงำน

กำรตำงประเทศ

พัฒนำศักยภำพของ

ผูบริหำรและพัฒนำ

สมรรถนะของบุคลำกร

ใหสอดคลองกับ

กำรพัฒนำเมืองที่เปน

นโยบำยและกระแสหลัก

ของโลกเพื่อกำรบริหำร

จัดกำรเมืองที่ได

มำตรฐำนสำกล

๑. โครงกำรแลกเปลี่ยน

กำรเดินทำงเยือนระวำง

ผูบริหำรเมืองพี่เมืองนอง

๕,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักงำน

กำรตำงประเทศ

๒. โครงกำรเขำรวมกำรประชมุ/

กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเมืองหรือ

องค์กำรระหวำงประเทศใน

ระดับเมืองที่กรุงเทพมหำนคร

เปนสมำชิก

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักงำน

กำรตำงประเทศ

๓. โครงกำรสงเสริมศักยภำพ

ของเมืองในเวทีระดับโลก

๕,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักงำน

กำรตำงประเทศ

๔. โครงกำรเขำรวมกำรประชมุ/

กิจกรรมทีจั่ดโดยเมืองหรือ

องค์กำรระหวำงประเทศใน

กลุมประเทศอำเซียน

๒,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักงำน

กำรตำงประเทศ

*  มืออำชีพ  หมำยถึง ทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนครสำมำรถท�ำงำนได ท�ำงำนดี มีผลงำนโดดเดน 

                           พัฒนำผูอื่นได พรอมเปนผูน�ำและสำมำรถบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งเปนไปตำม

                           หลักสมรรถนะที่กรุงเทพมหำนครก�ำหนด



๒๑๐ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๗.๓.๑  บคุลำกรกรงุเทพมหำนครเปนผูปฏบิตังิำนแบบมอือำชพีมขีดีสมรรถนะสงู สำมำรถรองรบัภำรกจิทีท่ำทำย

ของกรุงเทพมหำนคร ในกำรกำวสูมหำนครแหงเอเชยี รวมทัง้เปนผูมคีณุธรรม จรยิธรรม เปนทีเ่ชือ่ม่ันของ

ประชำชน

เปำประสงค์ ๗.๓.๑.๑  กำรพฒันำบุคลำกรใหมทัีกษะ ควำมรู ควำมสำมำรถ มคีวำมเปนมอือำชพีทีเ่หมำะสมกบักำรบรหิำรมหำนคร

และเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๒. ควำมส�ำเร็จในกำรสงเสริม
คณุธรรมจรยิธรรมตำมหลกั
ธรรมำภิบำลเพื่อปองกัน
กำรทุจริต
(เปำหมำย : ๑ หลักสูตร)

ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำร

ขำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร

สงเสริมกำรใชหลัก
ธรรมำภิบำลใน
กำรบริหำรจัดกำร
และขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ของ
กรุงเทพมหำนคร

กิจกรรมจัดท�ำหลักสูตร
เพื่อพัฒนำสมรรถนะ
และองค์ควำมรูเชิง
สรำงสรรค์ของ
บุคลำกรดำนกำร
ปองกันกำรทุจริต

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำร

ขำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร

มิติที่ ๗.๓  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เปำหมำยที่  ๗.๓.๒  กรงุเทพมหำนครมรีะบบบรหิำรทรพัยำกรบคุคลทีเ่ขมแขง็ เอือ้ตอควำมเปนธรรม สำมำรถสรำงสมดุลระหวำง

ชวีติกำรท�ำงำน และชวีติสวนบุคคลของผูปฏิบัติงำนตลอดจนสำมำรถดึงดดูผูมคีวำมรูควำมสำมำรถสงู และ

สรำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรได

เปำประสงค์ ๗.๓.๒.๒  กำรพฒันำระบบบรหิำรทรพัยำกรบคุคลและระบบรำชกำรใหมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลมคีวำมยดืหยุน 

คลองตัว และสนับสนุนกำรบริหำรรำชกำร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

ควำมส�ำเรจ็ของกำรพฒันำ

ระบบบริหำรทรัพยำกร

บุคคลและระบบรำชกำร

ของกรุงเทพมหำนคร

(เปำหมำย : รอยละ ๖๐)

ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำร

ขำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร

เพิ่มศักยภำพและ

พัฒนำระบบกำร

สรรหำและคัดเลือก

บุคลำกรโดยมุงเนน

ควำมสอดคลอง

เชื่อมโยงกับสมรรถนะ

โครงกำรฝกงำนกับ

กรุงเทพมหำนคร

(Internship in BMA)

๑๐๓,๐๐๐ ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำร

ขำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร

พัฒนำระบบ

กำรบริหำรผลงำน

โครงกำรพัฒนำ

ระบบกำรบริหำร

ผลงำนและคำตอบแทน

ของกรุงเทพมหำนคร

๗,๕๐๐,๐๐๐ ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำร

ขำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๒๑๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่  ๗.๓.๒  กรงุเทพมหำนครมรีะบบบรหิำรทรพัยำกรบคุคลทีเ่ขมแขง็ เอือ้ตอควำมเปนธรรม สำมำรถสรำงสมดลุระหวำง

ชวิีตกำรท�ำงำน และชวีติสวนบคุคลของผูปฏิบติังำนตลอดจนสำมำรถดึงดูดผูมคีวำมรูควำมสำมำรถสงู และ

สรำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรได

เปำประสงค ์๗.๓.๒.๓  กำรพฒันำระบบขอมลูสำรสนเทศดำนทรพัยำกรบคุคลของกรุงเทพมหำนครมคีวำมถกูตองและเปนปจจบุนั

สนับสนุนระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลอยำงมีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
มาตรการ

โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

ควำมส�ำเรจ็ของกำรพฒันำ 

ระบบขอมูลสำรสนเทศ

ดำนทรัพยำกรบุคคล

และระบบรำชกำรของ

กรุงเทพมหำนคร 

(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำร

ขำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร

จัดท�ำฐำนขอมูล

บุคคลของ

กรุงเทพมหำนคร

ใหถูกตองสมบูรณ์ 

มีมำตรฐำนเดียวกัน

และเปนปจจุบัน

โครงกำรจัดท�ำฐำนขอมูล

ทรัพยำกรบุคคล

ขำรำชกำรกรุงเทพ- 

มหำนครสำมัญและ

บคุลำกรกรุงเทพมหำนคร

๕๔๐,๐๐๐ ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำร

ขำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร 

และ

ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล



๒๑๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ
เปำหมำยที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหำนครมีกำรบริหำรจัดกำรดำนกำรเงินกำรคลังและกำรงบประมำณที่เปนมำตรฐำนสำกล 

 และเกื้อหนุนตอกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร

เปำประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
มาตรการ

โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. มีกำรปรับปรุงระบบ
ขอมูลแผนที่ภำษีให
เปนปจจุบัน
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐)

ส�ำนักกำรคลัง ปรับปรุงแผนที่ภำษี
ตำมเวลำที่ก�ำหนด

กิจกรรมส�ำรวจและ
ปรับปรุงขอมูลใน
ระบบแผนที่ภำษี

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักกำรคลัง

๒. ควำมส�ำเร็จของ
กำรจัดเก็บรำยได
(เปำหมำย : รอยละ ๑๐๐ 
ของประมำณกำร)

ส�ำนักกำรคลัง เรงรัดจัดเก็บรำยได
ตำมประมำณกำร
รำยได

สงเสริมควำมรู
เกี่ยวกับกำรจัดเก็บ
รำยไดใหแก
ผูบริหำรหนวยงำน

๑. กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรจัด
เก็บรำยได 

๒. โครงกำรสัมมนำ
ใหควำมรูผูบริหำรงำน
จัดเก็บรำยได

๓. โครงกำรเสริม
สรำงผูจัดเก็บภำษีดี
เดนและผูด�ำเนินกำร
จัดเก็บภำษีภำษีดีเดน

ไมใช
งบประมำณ

๑๙๘,๘๐๐

๑๙๗,๕๐๐

ส�ำนักกำรคลัง

ส�ำนักกำรคลัง

ส�ำนักกำรคลัง

๓. มูลคำทรัพย์สินที่
ถูกปลอยวำงมิไดใช
ประโยชน์ (ldle Assets) 
ตอมลูคำทรพัย์สินทัง้หมด
ของกรุงเทพมหำนคร
(เปำหมำย : นอยกวำ
รอยละ ๒๐)

ส�ำนักกำรคลัง รวบรวมขอมูลที่ดิน/
ทรัพย์สินที่ยังไมได
ท�ำประโยชน์

กิจกรรมจัดท�ำ
ฐำนขอมูลทรัพย์สิน
ประเภทที่ดินที่ถูก
ปลอยวำงหรือมิได
ใชประโยชน์

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักกำรคลัง



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๒๑๓แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
มาตรการ

โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๔. รอยละของลูกหนี้ภำษี
ทองถิ่นคำงช�ำระลดลง
(เปำหมำย : มีกำรช�ำระ
ภำษคีำงไมนอยกวำรอยละ 
๑๐ ของยอดลูกหนี้ภำษี)

ส�ำนักกำรคลัง คงสัดสวนลูกหนี้
ภำษีทองถิ่นใน
ปงบประมำณตอ
รำยไดภำษี
ทองถิ่นจัดเก็บเอง

กิจกรรมไกลเกลี่ย
ใหลูกหนี้ภำษีคำง
มำช�ำระคำภำษีกอน
ด�ำเนินกำรบังคับภำษี

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักกำรคลัง

๕. มีกำรด�ำเนินกำรตำม
แผนกำรบริหำรทรัพย์สิน
และแผนกำรลงทุนของ
กรุงเทพมหำนคร
(เปำหมำย : ด�ำเนินกำร
ตำมแผนและมแีผนป ๖๔)

ส�ำนักกำรคลัง เรงรัดติดตำมกำร
ด�ำเนินกำรตำม
แผนกำรบริหำร
ทรัพย์สินและ
แผนกำรลงทุน

กิจกรรมติดตำมและ
รำยงำนผลกำร
ด�ำเนินงำนตำม
แผนกำรบริหำร
ทรัพย์สินและ
แผนกำรลงทุนของ
กรุงเทพมหำนคร

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักกำรคลัง

๖. มีกำรจัดท�ำแผน
พัฒนำรำยได
กรุงเทพมหำนคร
(เปำหมำย : ด�ำเนินกำร
ตำมแผนและมแีผนป ๖๔)

ส�ำนักกำรคลัง จัดท�ำแผน
พัฒนำกำรจัดเก็บ
รำยได

เรงรัดติดตำมกำร
ด�ำเนินกำรตำมแผน
พัฒนำกำรจัดเก็บ
รำยได

กิจกรรมกำรจัดท�ำ
แผนพัฒนำรำยได
กรุงเทพมหำนคร

กิจกรรมกำรติดตำม
ผลกำรน�ำแผนพฒันำ
รำยไดไปปฏบัิติ

ไมใช
งบประมำณ

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักกำรคลัง

ส�ำนักกำรคลัง

เปำหมำยที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหำนครมีกำรบริหำรจัดกำรดำนกำรเงินกำรคลังและกำรงบประมำณที่เปนมำตรฐำนสำกล 

 และเกื้อหนุนตอกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร

เปำประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได



๒๑๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหำนครมีกำรบริหำรจัดกำรดำนกำรเงินกำรคลังและกำรงบประมำณที่เปนมำตรฐำนสำกล 

 และเกื้อหนุนตอกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร

เปำประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ น�ำงบประมำณแบบมุงเนนผลงำนมำใชภำยในปงบประมำณ ๒๕๖๕

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
มาตรการ

โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. มีกำรพัฒนำระบบ

สำรสนเทศส�ำหรับ

งบประมำณแบบมุงเนน

ผลงำน 

(เปำหมำย : มีระบบ

งบประมำณแบบมุงเนน

ผลงำนเชื่อมโยงกับระบบ 

MIS ของส�ำนกัยทุธศำสตร์

และประเมินผล)

ส�ำนักงบประมำณ

กรุงเทพมหำนคร/

ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล

พัฒนำระบบ

สำรสนเทศส�ำหรับ

งบประมำณมุงเนน

ผลงำน

โครงกำรพัฒนำระบบ

สำรสนเทศดำน

งบประมำณ

ใช

งบประมำณ

ส�ำนักงบประมำณ

กรุงเทพมหำนคร

๒. ทบทวนโครงสรำง

ผลผลิตงบประมำณของ

กรุงเทพมหำนคร (สงม.)

(เปำหมำย : โครงสรำง

ผลผลิตงบประมำณของ

กรุงเทพมหำนครไดรับ

กำรแกไขปรับปรุง)

ส�ำนักงบประมำณ

กรุงเทพมหำนคร

มีกรอบแนวทำง

กำรวิเครำะห์

ค�ำของบประมำณ

รำยจำยประจ�ำป 

กำรบริหำร

งบประมำณ และ

กำรติดตำม

ประเมินผล ๑ เลม

โครงกำรศึกษำวิเครำะห์

กระบวนกำร/วิธีกำร

ในกำรวิเครำะห์ค�ำขอ

งบประมำณรำยจำย

ประจ�ำป กำรบริหำร

งบประมำณและ

กำรติดตำมประเมนิผล

ใช

งบประมำณ

ส�ำนักงบประมำณ

กรุงเทพมหำนคร



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๒๑๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหำนครมีกำรบริหำรจัดกำรดำนกำรเงินกำรคลังและกำรงบประมำณที่เปนมำตรฐำนสำกล 

 และเกื้อหนุนตอกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร

เปำประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหำนครสำมำรถรักษำวินัยทำงกำรเงินกำรคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยำว

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
มาตรการ

โครงการส�าคัญ

(Flagship Project)

งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน

ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. มีแผนรักษำวินัย
ทำงกำรเงินกำรคลัง
(เปำหมำย : ด�ำเนินกำร
ตำมแผนป ๖๓ และ
จัดท�ำแผนป ๖๔)

ส�ำนักกำรคลัง จัดท�ำแผนรักษำ
วินัยกำรเงิน
กำรคลัง

๑. กจิกรรมระดมสมอง
จัดท�ำแผนรักษำวินัย
ทำงกำรเงินกำรคลัง 
(ระยะสั้น)

๒. กิจกรรมจัดท�ำ
ขอมูลกำรเงินที่เปน
หนี้/ภำระผูกพัน
เสนอผูบริหำร
กรุงเทพมหำนครและ
สภำกรุงเทพมหำนคร

ไมใช
งบประมำณ

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักกำรคลัง

ส�ำนักกำรคลัง

๒. ระดับเงินสะสมตอ
รำยจำยประจ�ำของ
กรุงเทพมหำนคร
(เปำหมำย : มำกกวำ
รอยละ ๑๐)

ส�ำนักกำรคลัง มีกำรควบคุมเงิน
สะสมที่ปลอดภำระ
ผูกพันใหอยูใน
ระดับที่เหมำะสม

กิจกรรมจัดท�ำรำยงำน
ฐำนะเงินสะสมประจ�ำ
เดือนและรำยงำนยอด
กำรอนุมัติใหยืม
เงินสะสมประจ�ำเดือน
พรอมวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ เงินสะสม
ของกรุงเทพมหำนคร

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักกำรคลัง

๓. เงินเหลื่อมปแบบ

ไมมีหนี้ไมเกินรอยละ ๔ 

ของเงินงบประมำณ 

(เปำหมำย : ทกุหนวยงำน

มกีำรกนัเงนิเหลือ่มปแบบ

ไมมหีนีไ้มเกินรอยละ ๔ 

ของเงินงบประมำณ)

ส�ำนักงบประมำณ

กรุงเทพมหำนคร

ทุกหนวยงำน

มีกำรเรงรัดติดตำม

งบประมำณของ

ทุกหนวยงำนให

สำมำรถกอหนี้

ผูกพันได

กิจกรรมเรงรัดติดตำม

งบประมำณของทุก

หนวยงำนใหสำมำรถ

กอหนี้ผูกพันได

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักงบประมำณ

กรุงเทพมหำนคร



๒๑๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหำนครมีกำรบริหำรจัดกำรดำนกำรเงินกำรคลังและกำรงบประมำณที่เปนมำตรฐำนสำกล 

 และเกื้อหนุนตอกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร

เปำประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมำตรฐำนและแนวปฏิบัติดำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรตรวจสอบควบคุมภำยในใหถูกตอง  

 โปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

 (Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. จัดท�ำรำยงำนกำรเงิน

ในภำพรวมของ

กรุงเทพมหำนคร

ไดภำยในก�ำหนด

(เปำหมำย : ภำยใน 

๘ เดือน )

ส�ำนักกำรคลัง เสริมสรำงควำมรู

ควำมเขำใจแก

ผูปฏิบัติงำนดำน

กำรบัญชีและพัสดุ

ของหนวยงำน

๑. โครงกำรฝกอบรม

เจำหนำที่ปฏิบัติงำน

ดำนกำรบัญชีและ

พัสดุของหนวยงำน

เพื่อเพิ่มควำมรู 

ควำมเขำใจสำมำรถ

จัดท�ำงบกำรเงินได

ภำยในก�ำหนด

(เปนโครงกำรภำยใต

โครงกำรพัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคลของ

กรุงเทพมหำนครใหมี

สมรรถนะพึงประสงค์

เปำประสงค์ : ๗.๓.๑.๑) 

๒. กิจกรรมกำรให

ควำมรูทำงดำนกำร

บันทึกบัญชีและกำร

จัดท�ำงบกำรเงิน

-

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรคลัง

ส�ำนักกำรคลัง

ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำร

ขำรำชกำร

กรงุเทพมหำนคร

ก�ำหนดคุณลักษณะ

เฉพำะต�ำแหนงของ

เจำหนำทีป่ฏบัิตงิำน

ดำนบัญชีของ

หนวยงำน 

กิจกรรมปรับปรุง

คุณสมบัติของ

ผูปฏิบัติงำนดำน

กำรบัญชขีองหนวยงำน 

ใหเปนต�ำแหนงเฉพำะ

ผูมีคุณวุฒิกำรบัญชี

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำร

ขำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๒๑๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

 (Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๒. รำยงำนทำงกำรเงิน
กำรบัญชีของกรุงเทพ-
มหำนครไดรับกำรรับรอง
กำรตรวจสอบจำก
ส�ำนักงำนตรวจเงิน
แผนดินหรือผูตรวจบัญชี
ที่ไดรับอนุญำต
(เปำหมำย : ไดรับ
กำรรับรองทุกป)

ส�ำนักกำรคลัง รำยงำนทำงกำรเงิน
กำรบัญชีของ
กรุงเทพมหำนคร
ไดรับกำรรับรอง
กำรตรวจสอบจำก
ส�ำนักงำนตรวจเงิน
แผนดินหรือผูตรวจ
บญัชีทีไ่ดรับอนญุำต

๑. โครงกำรฝกอบรม
หลักสูตรกำรพัฒนำ
องค์ควำมรูดำน
กำรบัญชี 
๒. กิจกรรมกำร
ตรวจสอบยืนยันยอด
รำยกำรบัญชีและ
ทรัพย์สิน

๑๐๓,๖๐๐ 

ไมใช
งบประมำณ

ส�ำนักกำรคลัง

ส�ำนักกำรคลัง

๓. รอยละของหนวยงำน
ที่ไดรับกำรตรวจสอบ
รำยงำนทำงกำรเงิน
ตำมแผนกำรตรวจสอบ
ประจ�ำป 
(เปำหมำย : รอยละ ๖๐)

ส�ำนักงำน

ตรวจสอบภำยใน
ตรวจสอบรำยงำน
ทำงกำรเงินตำม
แผนกำรตรวจสอบ
ประจ�ำป

๑. โครงกำรสัมมนำ
เพื่อสงเสริมควำมรูให
หนวยงำนตรวจสอบ
รำยงำนทำงกำรเงิน

ดวยตนเอง (Self-audit)

๒. โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบัติ
งำนตรวจสอบ

 ๑๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ส�ำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน 

และส�ำนักกำรคลัง

ส�ำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน 

และ ส�ำนัก
ยุทธศำสตร์และ

ประเมินผล
 

สงเสริมกลไก
กำรตรวจสอบภำยใน
ใหเปนมำตรฐำนและ
ไดรับกำรยอมรับจำก
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่เกี่ยวของ

โครงกำรสัมมนำสรำง
เครือขำยวิชำชีพ
ตรวจสอบภำยใน
กับองค์กรอื่น

๓๐๐,๐๐๐ ส�ำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน

เปำหมำยที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหำนครมีกำรบริหำรจัดกำรดำนกำรเงินกำรคลังและกำรงบประมำณที่เปนมำตรฐำนสำกล 

 และเกื้อหนุนตอกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร

เปำประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมำตรฐำนและแนวปฏิบัติดำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรตรวจสอบควบคุมภำยในใหถูกตอง  

 โปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล



๒๑๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

 (Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๔. รอยละของทะเบียน
ควำมเส่ียง (Risk Register) 
ของกรุงเทพมหำนคร
ไดรับกำรปฏิบัติตำมแผน 
(เปำหมำย : รอยละ ๓๐)

ส�ำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน

ทะเบียนควำมเสี่ยง
ของกรุงเทพ-
มหำนคร
(Risk Register)
ไดรับกำรปฏิบัติ
ตำมแผน

๑. โครงกำรสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำรเพื่อ
ปรับปรุงทะเบียน
ควำมเสี่ยงของ
กรุงเทพมหำนคร 
(Risk Register)

๒. โครงกำรพัฒนำ
ระบบกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงในทะเบียน
ควำมเสี่ยงของ
กรุงเทพมหำนครดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล

๓. โครงกำรบูรณำกำร
กำรตรวจสอบเชิง
กลยุทธ์กับผูตรวจ
รำชกำรกรุงเทพ-
มหำนคร 

๓๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

-

ส�ำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน

ส�ำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน 

และส�ำนัก
ยุทธศำสตร์

และประเมินผล

ส�ำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน 

๕. รอยละของหนวยงำน

ที่ด�ำเนินกำรตำมแผน

บริหำรควำมเสี่ยงได

อยำงมีประสิทธิผล 

(เปำหมำย : รอยละ ๕๐)

ส�ำนักงำน

ตรวจสอบภำยใน

สงเสริมให

หนวยงำนด�ำเนินกำร

ตำมแผนบริหำร

ควำมเสี่ยงไดอยำง

มีประสิทธิผล

โครงกำรฝกอบรมเร่ือง

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

แกหนวยงำนหรือ

ผูประสำนงำนหรือ

ผูรับผิดชอบงำนดำน

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

(Risk Coordinator)

๑๕๐,๐๐๐ ส�ำนักงำน

ตรวจสอบภำยใน

 

เปำหมำยที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหำนครมีกำรบริหำรจัดกำรดำนกำรเงินกำรคลังและกำรงบประมำณที่เปนมำตรฐำนสำกล 

 และเกื้อหนุนตอกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร

เปำประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมำตรฐำนและแนวปฏิบัติดำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรตรวจสอบควบคุมภำยในใหถูกตอง  

 โปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๒๑๙แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหำนครมีกำรบริหำรจัดกำรดำนกำรเงินกำรคลังและกำรงบประมำณที่เปนมำตรฐำนสำกล 

 และเกื้อหนุนตอกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนคร
เปำประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๕  กรุงเทพมหำนครมีนโยบำยทำงกำรคลังที่ชัดเจน เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมือง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

 (Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. จัดตั้งคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ (Audit 

Committee) และ

ก�ำหนดนโยบำยดำน

กำรตรวจสอบ และ

สรำงคณุคำเพิม่แกองค์กร

(เปำหมำย : ๑ คณะ)

ส�ำนักงำน

ตรวจสอบภำยใน

จดัตัง้คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ (Audit 

Committee) และ

ก�ำหนดนโยบำย

ดำนกำรตรวจสอบ 

และสรำงคุณคำเพิ่ม

แกองค์กร

กิจกรรมกำรจัดตั้ง

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ (Audit 

Committee) ของ

กรุงเทพมหำนคร

- ส�ำนักงำน

ตรวจสอบภำยใน

๒. มีนโยบำยทำงกำร

คลังที่ชัดเจน

(เปำหมำย : ๑ แผน)

ส�ำนักกำรคลัง ก�ำหนดนโยบำย  

กำรเงินกำรคลัง

กรุงเทพมหำนคร

กิจกรรมจัดท�ำนโยบำย

กำรเงินกำรคลัง

กรุงเทพมหำนคร

ไมใช

งบประมำณ

ส�ำนักกำรคลัง



๒๒๐ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปำหมำยที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหำนครใหบริกำรประชำชนดวยควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและโปรงใส โดยประยุกต์ใช  

 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบำยเศรษฐกิจ 

 ดิจิทัล (Digital Economy) และมีกำรบริหำรจัดกำรเมือง (กรุงเทพมหำนคร) ดวยเทคโนโลยี  

 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ  (SMART CITY)

เปำประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับใหบริกำรประชำชนและ/หรือ มีกำรเชื่อมโยงขอมูล

 เพื่อกำรใหบริกำรประชำชนระหวำงหนวยงำนภำครัฐ และหรือภำคเอกชน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

 (Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. ระบบบริกำร

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให

บริกำรประชำชนและ/ 

หรือเชื่อมโยงขอมูล 

ระหวำงหนวยงำน

ภำครัฐ ภำคเอกชน  

(เปำหมำย : ๕ ระบบ)

ส�ำนกัยุทธศำสตร์

และประเมนิผล

และทกุหนวยงำน

พัฒนำบริกำร

อิเล็กทรอนิกส์

ส�ำหรับใหบรกิำร

ประชำชน

๑. โครงกำรพัฒนำ

และปรับปรุงกำรช�ำระ

ภำษีบ�ำรุง

กรุงเทพมหำนคร

ส�ำหรับน�้ำมันเบนซิน

และน�้ำมันที่คลำยกัน 

น�้ำมันดีเซลและน�้ำมัน

ที่คลำยกัน และกำซ

ปโตรเลียมจำก

สถำนกำรณ์คำปลีก 

๒๔,๐๐๐,๐๐๐

(ป ๒๕๖๒ = ๗.๒ 

ลำนบำท)

(ป ๒๕๖๓ = 

๑๖.๘ ลำนบำท)

*โครงกำรตอ

เนื่องป 

๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

ส�ำนักกำรคลัง

๒. โครงกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพศูนย์

รับเรื่องรำวรองทุกข์ 

๑๕๕๕

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักงำน

เลขำนุกำรปลัด

กรุงเทพมหำนคร

พัฒนำนวัตกรรม

บริกำรภำครัฐ เพื่อ

สนับสนุนงำนให

บริกำร หรือเพิ่ม

ชองทำงกำรให

บริกำรส�ำหรับ

ประชำชน

 ๑. โครงกำร 

แอปพลิเคชั่น 

ทองเที่ยวแบบ

ครบวงจร (Smart 

Travel Application) 

๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬำ 

และกำรทองเท่ียว

๒. โครงกำรพัฒนำ

ระบบ Tele Med.

ระยะที่ ๑ 

๗๐,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักอนำมัย และ

ส�ำนักกำรแพทย์



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๒๒๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหำนครใหบริกำรประชำชนดวยควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและโปรงใส โดยประยุกต์ใช 

 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบำยเศรษฐกิจ 

 ดิจิทัล (Digital Economy) และมีกำรบริหำรจัดกำรเมือง (กรุงเทพมหำนคร) ดวยเทคโนโลยี  

 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ  (SMART CITY)
เปำประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับใหบริกำรประชำชนและ/หรือ มีกำรเชื่อมโยงขอมูล
 เพื่อกำรใหบริกำรประชำชนระหวำงหนวยงำนภำครัฐ และหรือภำคเอกชน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

 (Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๓. โครงกำรพัฒนำ

ระบบบริหำรโรงเรียน

ฝกอำชีพ กทม.          

๕,๒๐๐,๐๐๐ ส�ำนักพัฒนำสังคม 

และส�ำนักงำน

สถำนธนำนุบำล

กรุงเทพมหำนคร

๔. โครงกำรพัฒนำ

ฐำนขอมูลดำน

ยำเสพติด (BMA 

Drug Data Center)

(ป ๖๓ - ๖๕ )  

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักอนำมัย

 พัฒนำระบบ

สำรสนเทศเพื่อ

กำรปฏิบัติงำนและ

สนับสนุนกำรบริหำร

งำนในภำพรวมของ

กรุงเทพมหำนคร

โครงกำรจัดท�ำระบบ

สำรสนเทศดำน

กำรตำงประเทศของ

กรุงเทพมหำนครเพื่อ

รองรับกำรบริหำรและ

กำรปฏิบัติงำนของ

กรุงเทพมหำนคร

๓,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักงำน

กำรตำงประเทศ



๒๒๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหำนครใหบริกำรประชำชนดวยควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและโปรงใส โดยประยุกต์ใช 

 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบำยเศรษฐกิจ 

 ดิจิทัล (Digital Economy) และมีกำรบริหำรจัดกำรเมือง (กรุงเทพมหำนคร) ดวยเทคโนโลยี  

 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ  (SMART CITY)
เปำประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของทุกหนวยงำนภำยใน  
 กรุงเทพมหำนคร และสนับสนุนกำรบริหำรงำนและตัดสินใจ ส�ำหรับผูบริหำรกรุงเทพมหำนครเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

 (Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่สนับสนุน
กำรปฏิบัติรำชกำรและ
มีฐำนขอมูลเพื่อสนับสนุน
กำรตัดสินใจของผูบริหำร
ระดับหนวยงำนและ
ระดับกรุงเทพมหำนคร
(เปำหมำย : ๕ ระบบ)

ส�ำนัก
ยุทธศำสตร์และ

ประเมินผล

พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำม
กระบวนกำรท�ำงำน
ตำมภำรกิจหลัก
ของหนวยงำน 
(Core Business)

โครงกำรศึกษำและ
วเิครำะห์สถำปตยกรรม
องค์กรดำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ส�ำหรับ
กระบวนกำรท�ำงำน
ตำมภำรกิจหลักของ
กรุงเทพมหำนคร
ระยะที่ ๑

๓,๑๙๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผล

 พัฒนำระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศสวน
กลำงเพื่อสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำน
ในภำพรวมของ
กรุงเทพมหำนคร

๑. โครงกำรระบบ
สนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรของกรุงเทพ-
มหำนคร    

๓๔,๕๐๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผล

๒. โครงกำรพัฒนำ
ระบบงำนสำรบัญ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
กรุงเทพมหำนคร

๘๓,๓๐๐,๐๐๐ ส�ำนักงำน
เลขำนุกำรปลัด

กรุงเทพมหำนคร

๓. โครงกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ ออกแบบ
กระบวนกำรหลักและ
สนบัสนนุของกรงุเทพ-
มหำนคร เพื่อให
สอดคลองกับระบบ
บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกร (Business 
Process Redesign : 
BPR)  

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักงำน
คณะกำรขำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

และ
ส�ำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผล



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๒๒๓แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหำนครใหบริกำรประชำชนดวยควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและโปรงใส โดยประยุกต์ใช 

 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบำยเศรษฐกิจ 

 ดิจิทัล (Digital Economy) และมีกำรบริหำรจัดกำรเมือง (กรุงเทพมหำนคร) ดวยเทคโนโลยี  

 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ  (SMART CITY)
เปำประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของทุกหนวยงำนภำยใน  
 กรุงเทพมหำนคร และสนับสนุนกำรบริหำรงำนและตัดสินใจ ส�ำหรับผูบริหำรกรุงเทพมหำนครเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

 (Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๔. โครงกำรบูรณำกำร

กำรประชำสัมพันธ์

ของกรุงเทพมหำนคร 

(Digital Signage) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักงำน

กำรประชำสัมพันธ์

๕. โครงกำรพัฒนำ

ระบบบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลของ

กรุงเทพมหำนคร 

๕๙,๐๒๕,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล

๖. โครงกำรจัดระบบ

ขอมูลและขำยงำน

ระบบคอมพิวเตอร์

ของกรุงเทพมหำนคร

๙๕,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล

๗. โครงกำรจัดท�ำ

ระบบเพือ่พฒันำทกัษะ

ควำมรูดำนดิจิทัล

แกบุคลำกร

กรุงเทพมหำนคร

(Digital Skill)

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล



๒๒๔ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

 (Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๘. โครงกำรพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำร
กำรแบงปนขอมูล
ระหวำงหนวยงำน
อยำงปลอดภัย 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผล

๙. โครงกำรพัฒนำ
ระบบบริกำรภำครัฐ 

๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผล

๑๐. โครงกำรพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำร
กำรใชงำนระบบ
สำรสนเทศสนับสนุน
กำรเชื่อมโยงภำยนอก

๔๙,๕๐๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผล

๑๑. โครงกำรจัดท�ำ

ระบบฐำนขอมูลฝก

อบรม และระบบ

พัฒนำศักยภำพ

บุคลำกรของ

กรุงเทพมหำนครดวย

กำรเรียนรูผำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  

๒๙,๘๐๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผล

๑๒. โครงกำรพัฒนำ

ระบบศูนย์รับค�ำขอ

อนุญำตของ

กรุงเทพมหำนคร

(BMA OSS) 

๘๓,๓๐๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผล

เปำหมำยที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหำนครใหบริกำรประชำชนดวยควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและโปรงใส โดยประยุกต์ใช 

 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบำยเศรษฐกิจ 

 ดิจิทัล (Digital Economy) และมีกำรบริหำรจัดกำรเมือง (กรุงเทพมหำนคร) ดวยเทคโนโลยี  

 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ  (SMART CITY)
เปำประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของทุกหนวยงำนภำยใน  
 กรุงเทพมหำนคร และสนับสนุนกำรบริหำรงำนและตัดสินใจ ส�ำหรับผูบริหำรกรุงเทพมหำนครเพิ่มขึ้น



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๒๒๕แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหำนครใหบริกำรประชำชนดวยควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและโปรงใส โดยประยุกต์ใช 

 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบำยเศรษฐกิจ 

 ดิจิทัล (Digital Economy) และมีกำรบริหำรจัดกำรเมือง (กรุงเทพมหำนคร) ดวยเทคโนโลยี  

 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ  (SMART CITY)
เปำประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของทุกหนวยงำนภำยใน  
 กรุงเทพมหำนคร และสนับสนุนกำรบริหำรงำนและตัดสินใจ ส�ำหรับผูบริหำรกรุงเทพมหำนครเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

 (Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑๓. โครงกำรพัฒนำ

ระบบบริหำรจัดกำร

เพื่อวิเครำะห์ฐำน

ขอมูลขนำดใหญ 

๘๗,๒๐๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล

๑๔. โครงกำรพัฒนำ

ระบบวิเครำะห์กำร

บริหำรจัดกำรระบบ

สำรสนเทศ 

๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล

๑๕. โครงกำรพัฒนำ

ระบบบรกิำรรบัปญหำ

และรำยงำนผล 

(Helpdesk 

Management 

System)

๙,๕๐๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล



๒๒๖ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหำนครใหบริกำรประชำชนดวยควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและโปรงใส โดยประยุกต์ใช 

 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบำยเศรษฐกิจ 

 ดิจิทัล (Digital Economy) และมีกำรบริหำรจัดกำรเมือง (กรุงเทพมหำนคร) ดวยเทคโนโลยี  

 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ  (SMART CITY)
เปำประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสรำงพื้นฐำนดำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพเพื่อรองรับกำรบริกำร  
 ประชำชนและกำรปฏิบัติงำนของกรุงเทพมหำนคร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

 (Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

๑. โครงสรำงพื้นฐำนดำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำรที่มี

คุณภำพและมี

ประสิทธิภำพที่เหมำะสม

กบัภำรกจิของกำรบรหิำร

จัดกำรเมือง (ผลผลิต) 

(ผลคะแนนประเมินตำม

เกณฑ์ที่ก�ำหนดคิดเปน 

รอยละ) 

(เปำหมำย : รอยละ ๘๐)

ส�ำนัก

ยุทธศำสตร์และ

ประเมินผล

พัฒนำมำตรฐำน

ดำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศและ

กำรสื่อสำรของ

กรุงเทพมหำนครที่

จ�ำเปนใหครบถวน 

และสอดคลองกับ

มำตรฐำนสำกล

โครงกำรบูรณำกำร

ขอมูลภำยในหนวยงำน

ตอหนวยงำนของ

กรุงเทพมหำนคร  

(Agency to Agency 

Data Integration) 

ระยะที่ ๑

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล/ 

ส�ำนักกำรโยธำ 

และส�ำนักผังเมือง

 พัฒนำและปรับปรุง

เครือขำยเทคโนโลยี

สำรสนเทศหลักของ

กรุงเทพมหำนครให

มีประสิทธิภำพ

และครอบคลุม

ทุกสวนรำชกำร

๑. โครงกำรบูรณำกำร

ระบบโครงสรำงพื้นฐำน

ดำนเครือขำยภำยใน

กรุงเทพมหำนคร

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล

 ๒. โครงกำรปรับ

เปลี่ยนและทดแทน

ระบบเครือขำย

สื่อสำรหลักของ

กรุงเทพมหำนคร 

๙๕,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล

 ๓. โครงกำรปรับปรุง

ระบบจดหมำย

อิเล็กทรอนิกส์

๑๐,๗๔๑,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล

 ๔. โครงกำรปรับปรุง

ระบบเครือขำย

สื่อสำรภำยในของ

ส�ำนักงำนเขต

๘๔,๑๐๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล



ส่วนที่  ๒  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

๒๒๗แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหำนครใหบริกำรประชำชนดวยควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและโปรงใส โดยประยุกต์ใช 

 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบำยเศรษฐกิจ 

 ดิจิทัล (Digital Economy) และมีกำรบริหำรจัดกำรเมือง (กรุงเทพมหำนคร) ดวยเทคโนโลยี  

 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ  (SMART CITY)
เปำประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓ โครงสรำงพื้นฐำนดำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพเพื่อรองรับกำรบริกำร  
 ประชำชนและกำรปฏิบัติงำนของกรุงเทพมหำนคร

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

 (Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

 ๕. โครงกำรพัฒนำ

เครือขำยระบบ

คอมพิวเตอร์ภำยใน

ส�ำนักกำรศึกษำ

๒,๔๐๐,๐๐๐ ส�ำนักกำรศึกษำ

 ๖. โครงกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพรวมมั่น

ของศูนย์ขอมูลและ

เครือขำยสื่อสำร 

๔๕,๓๗๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล

 ๗. โครงกำรพัฒนำ

ศูนย์ขอมูลส�ำรองของ

กรุงเทพมหำนคร 

๖๙,๐๐๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล

 ๘. โครงกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพระบบ 

web portal 

กรุงเทพมหำนคร

๘,๕๐๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์

และประเมินผล

 ๙. โครงกำรพัฒนำ

ระบบอินเทอร์เน็ตใน

โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหำนคร

๒๖,๒๒๐,๐๐๐ ส�ำนักกำรศึกษำ



๒๒๘ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เปำหมำยที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหำนครใหบริกำรประชำชนดวยควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและโปรงใส โดยประยุกต์ใช 

 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบำยเศรษฐกิจ 

 ดิจิทัล (Digital Economy) และมีกำรบริหำรจัดกำรเมือง (กรุงเทพมหำนคร) ดวยเทคโนโลยี  

 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ  (SMART CITY)
เปำประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๔ มีกำรบริหำรจัดกำรดำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอยำงมีประสิทธิภำพและมีกำรพัฒนำ
 ใหมีสมรรถนะดำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรใหสอดคลองกับมำตรฐำนที่ก�ำหนด

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาตรการ
โครงการส�าคัญ

 (Flagship Project)
งบประมาณ

(บาท)

หน่วยงาน
ที่ด�าเนินการ

โครงการส�าคัญ 

บุคลำกรมีสมรรถนะ
ดำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ทีม่คุีณภำพและเหมำะสม
กับกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมหนำทีค่วำมรบัผดิชอบ
ทีส่อดคลองกับมำตรฐำน
วิชำชีพและมำตรฐำน 
สำกล (รอยละของ
บุคลำกรที่ไดรับ
กำรพัฒนำและผำน
หลักเกณฑ์มำตรฐำน)
(เปำหมำย : รอยละ ๙๐)

สถำบันพัฒนำ
ขำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร
ส�ำนักงำน/

ตรวจสอบภำยใน
และ 

ส�ำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผล

พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรของ
กรุงเทพมหำนคร
ใหมีสมรรถนะดำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ตำม
มำตรฐำนที่ก�ำหนด 

โครงกำรพัฒนำทักษะ
ควำมรูดำน Digital 
Skill แกบุคลำกร
กรุงเทพมหำนคร

๕,๐๐๐,๐๐๐ สถำบันพัฒนำ
ขำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร
และส�ำนัก

ยุทธศำสตร์และ
ประเมินผล

ก�ำหนดนโยบำย
มำตรกำรและขั้นตอน 
กำรปฏิบัติงำนดำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรให
สอดคลองกับ
มำตรฐำนที่ก�ำหนด 
(มีมำตรกำรควบคุม 
ก�ำกับ ตรวจสอบ) 

โครงกำรฝกอบรม
ควำมรูเกี่ยวกับมำตรฐำน
และกำรควบคุมระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ใหกับหนวยงำน
ในสังกัด
กรุงเทพมหำนคร

 * ส�ำนักงำนตรวจ
สอบภำยใน และ
ส�ำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผล

 เพิ่มศักยภำพ CIO 
ของกรงุเทพมหำนคร
ใหสำมำรถขบัเคล่ือน
กำรเปลี่ยนแปลง
ระบบรำชกำรให
รองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพผูน�ำดำน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ส�ำหรับผูบริหำร
ระดับสูง (CIO) 

๓,๘๐๐,๐๐๐ ส�ำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผล

* ขอมูลงบประมำณจำกหนวยงำน



ส่วนที่ ๓
การบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนา





ส่วนที่ ๓ การบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร 

๒๓๑แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

  แผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนแผนที่บรรจุโครงกำร/กิจกรรมขับเคลื่อน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของกรุงเทพมหำนครในปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓) 

เพื่อใหทุกหนวยงำนในสังกัดกรุงเทพมหำนครน�ำไปด�ำเนินกำร ซึ่งควำมส�ำเร็จของกำรปฏิบัติขึ้นอยู กับปจจัย

หลำยประกำร เชน ควำมเขำใจตอสำระส�ำคัญของแผน ควำมรูสึกในกำรเปนเจำของและตระหนักถึงภำรกิจ

ควำมรับผิดชอบรวมกันของภำคสวนตำง ๆ กำรเอำใจใสและใหควำมส�ำคัญของผูบริหำรหนวยงำน กำรสนับสนุน

ทรัพยำกร งบประมำณในกำรด�ำเนินงำน  และเพื่อใหแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปของกรุงเทพมหำนครเปนแผนที่

เช่ือมโยงระหวำงนโยบำยของผูบริหำรกรุงเทพมหำนคร วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ และภำรกิจของหนวยงำน

ในปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรุงเทพมหำนครไดปรับแนวทำงกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปใหม

โดยส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผลไดรวมกับหนวยงำนท�ำกำรตรวจสอบ ทบทวนตัวชี้วัดและคำเปำหมำยที่จะตอง

ด�ำเนินกำรใหบรรลุผลในปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และน�ำเสนอผูวำรำชกำรกรุงเทพมหำนครใหควำมเห็นชอบ

กอนที่จะน�ำตัวชี้วัดและคำเปำหมำยดังกลำวมำก�ำหนดมำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม พรอมงบประมำณรองรับ 

 เพือ่ใหแผนปฏบัิตริำชกำรกรงุเทพมหำนครประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓ กับแผนปฏบัิติรำชกำรประจ�ำปของหนวยงำน

มีควำมสอดคลองเชื่อมโยงกันมำกขึ้น รวมถึงกำรเขำใจตอนิยำมควำมหมำยของ “งำนประจ�ำและงำนยุทธศำสตร์” 

ใหมคีวำมชดัเจน เปนไปในทศิทำงเดยีวกนั  ส�ำนกัยทุธศำสตร์และประเมนิผลและส�ำนกังบประมำณกรงุเทพมหำนคร

ไดรวมกันใหควำมหมำยของโครงกำร/กิจกรรมวำลักษณะใดเปนงำนยุทธศำสตร์ และลักษณะใดเปนงำนประจ�ำ

อีกทั้งไดก�ำหนดใหมีกำรประชุมท�ำควำมเขำใจกับหนวยงำนตอแนวทำงกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำป

พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหนวยงำน

 กำรด�ำเนินกำรเพื่อใหแผนเปนเครื่องมือผลักดันเปำหมำยไปสูควำมส�ำเร็จ จ�ำเปนตองมีกำรบริหำรจัดกำร

ซึ่งหมำยถึงกำรบริหำรปจจัยควำมส�ำเร็จดังกลำวขำงตน เชน กำรเสริมสรำงควำมรูควำมเขำใจเก่ียวกับสำระของ

แผนปฏิบัติรำชกำรฯ เพื่อสงเสริมใหทุกหนวยงำนในสังกัดกรุงเทพมหำนครน�ำโครงกำร/กิจกรรมที่ปรำกฏในแผน

ปฏบิตัริำชกำรฯ ไปสูกำรปฏบิตั ิรวมทัง้สนบัสนนุใหหนวยงำนประสำนควำมรวมมอืกบัประชำชนและภำคสวนตำง ๆ

ในกำรรวมกันผลักดันเปำหมำยกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนครไปสูควำมส�ำเร็จ ซึ่งแสดงใหเห็นวำผลสัมฤทธิ์ของแผน

ปฏบัิตริำชกำรฯ จะเกดิขึน้ตองอำศัยกำรปฏบิตังิำนทีส่อดประสำนกนัของทกุหนวยงำนในสงักดักรงุเทพมหำนครและ

ทกุภำคสวนของเมอืงกรงุเทพมหำนคร ตลอดจนมกีำรติดตำมและประเมนิผลกำรด�ำเนนิโครงกำร/กิจกรรม เพือ่กระตุน

ใหทกุหนวยงำนปรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำน กรณทีีง่ำนมคีวำมลำชำหรอืยตุโิครงกำร กรณทีีโ่ครงกำรมปีญหำอปุสรรค

ไมเกิดประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์และเปำหมำยท่ีก�ำหนด ดังนั้น กำรบริหำรจัดกำรแผนปฏิบัติรำชกำรฯ จึงตองมี

กระบวนกำรสรำงควำมรูควำมเขำใจแกทีผู่เกีย่วของ  และคณะผูบรหิำรกรงุเทพมหำนครทกุระดบัตองใหควำมส�ำคญั

ในกำรพิจำรณำจดัสรรงบประมำณรำยจำยแบบมุงผลสมัฤทธิ/์ผลงำน และติดตำมควำมกำวหนำของโครงกำร/กิจกรรม

ที่ไดรับงบประมำณเปนระยะๆ ประกอบกับผูบริหำรของหนวยงำนตองสงเสริมใหผู ใตบังคับบัญชำปฏิบัติงำน

ตำมแผนปฏบัิตริำชกำรฯ ของหนวยงำน รวมทัง้ตดิตำมและประเมนิผลกำรด�ำเนนิโครงกำร/กจิกรรมภำยในหนวยงำน

อยำงใกลชิดและตอเนื่อง 



๒๓๒ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 ๑. กำรสรำงควำมเขำใจกับผูบริหำรหนวยงำนเกี่ยวกับควำมเชื่อมโยงของแผนในแตละระดับ บทบำทและ

ภำรกิจของหนวยงำนในกำรสนับสนุนหรือผลักดันใหเกิดควำมส�ำเร็จตำมแผน ทั้งในฐำนะของผูรับผิดชอบหลักและ

ผูรับผิดชอบรวม กำรแสวงหำภำคีควำมรวมมือเชิงยุทธศำสตร์ในพื้นที่   

 ๒. กำรใหควำมรูและสรำงควำมเขำใจกับนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนหรือผูรับผิดชอบจัดท�ำแผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ�ำปของหนวยงำนเพ่ือใหทรำบแนวทำงกำรน�ำโครงกำร/กิจกรรมในควำมรับผิดชอบที่ปรำกฏใน

แผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ

หนวยงำน 

 ๓. กำรน�ำโครงกำร/กจิกรรมท่ีจะด�ำเนนิกำรตำมแผนปฏบิตัริำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓

มำจัดท�ำรำยละเอียดประกอบกำรจัดท�ำค�ำของบประมำณรำยจำยประจ�ำปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 ๔. กำรน�ำตวัชีว้ดั คำเปำหมำย และโครงกำร/กจิกรรมทีจ่ะด�ำเนนิกำรตำมแผนปฏบิติัรำชกำรกรงุเทพมหำนคร 

ประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓ มำเจรจำตกลงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

ประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓

 ๕. กำรสรำงสภำพแวดลอมทีเ่อ้ือตอกำรน�ำแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ไปปฏบิติัอยำงมีประสทิธภิำพ โดยผูบริหำร 

ขำรำชกำรและบุคลำกรของหนวยงำนทุกคนตองเขำใจควำมสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

ประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓ กับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหนวยงำน และทรำบถึงภำรกิจที่อยูใน

ควำมรบัผดิชอบ รวมทัง้รวมกนัตดิตำมผลสมัฤทธ์ิ และประเมินผลกำรด�ำเนนิโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปจจยัทีส่�ำคญั

ทีสุ่ดตอกำรสรำงสภำพแวดลอมเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรปฏบัิตงิำนใหเกดิขึน้ในทกุหนวยงำนของกรงุเทพมหำนคร 

คือผูบริหำรทุกระดับตองสรำงระบบกำรพิจำรณำผลตอบแทนกำรปฏิบัติงำนอยำงมีคุณธรรมและยุติธรรมใหเกิดข้ึน

ทั้งในระดับหนวยงำนและระดับบุคคล 

 ๖. กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ�ำป พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยติดตำมและ

รำยงำนผลกำรด�ำเนนิโครงกำร/กจิกรรมภำพรวมของกรงุเทพมหำนครอยำงตอเนือ่ง ซึง่ตองด�ำเนนิกำรตดิตำมประเมินผล

ทั้งในสวนของผลผลิตที่เกิดจำกกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนของหนวยงำน และติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์

ของแผนระดับกรุงเทพมหำนคร รวมถึงกำรจัดท�ำรำยงำนผล เผยแพรผลกำรปฏิบัติรำชกำรและผลสัมฤทธิ์ของแผนสู

สำธำรณะ

     



ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล
กองยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำร

๑๗๓ ถนนดินสอ พระนคร กรุงเทพมหำนคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๔๙๗๒ โทรสำร ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๔๗

http://www.bangkok.go.th/pipd

ส�ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล

แผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพ
มหำนคร ประจ�ำปี พ

.ศ. ๒๕๖๓
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