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คำ�นำ�
แผนพั ฒ นากรุ ง เทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของตัวแทน
ภาคประชาชน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และทีมนักวิชาการ
จากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยสำ � นั ก ยุ ท ธศาสตร์
และประเมิ น ผล กรุ ง เทพมหานคร และคณะรั ฐ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำ�เนินการจัดทำ�แผนวิสัยทัศน์
ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี
หรือวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ไว้แล้วในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ทีผ่ า่ นมา ทีมทีป่ รึกษาฯ และกรุงเทพมหานคร ได้ใช้กระบวนการ
“มองจากมุมมองคนนอก” เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวกรุงเทพฯ
ได้กำ�หนดอนาคตเมืองกรุงเทพมหานครร่วมกัน โดยเริ่มต้น
ด้วยการนำ�วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ใน ๖ มิติ
มาพัฒนา ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึ้น ในการนี้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผูร้ บั ผิดชอบด้านการวางแผน
ของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การทั้งหมด ๓๙ ครั้ง เพื่อทบทวน ตรวจสอบ และจัดทำ�เป็น
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๗๕) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
นอกจากนีย้ งั มีการนำ�ร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ดังกล่าว มานำ�เสนอและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ชาวกรุ ง เทพมหานครผู้ เ ป็ น เจ้ า ของเมื อ งกรุ ง เทพฯ ว่ า คิ ด

เห็นอย่างไรต่อแผนพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ และได้เห็น
เป้าหมายร่วมกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า
จะเป็นอย่างไร เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม
กั บ กรุ ง เทพมหานคร ด้ ว ยการร่ ว มกั น ตรวจสอบ
แผนขั บ เคลื่ อ นวิ สั ย ทั ศ น์ ก รุ ง เทพฯ ๒๕๗๕ ร่ ว มกั น
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ
๒๐ ปี บทสรุ ป สำ � หรั บ ผู้ บ ริ ห ารฉบั บ นี้ จะช่ ว ยให้
ผู้ บ ริ ห ารและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ใจสาระของแผนพั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ง่ายขึ้น เพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ของเรา ก้าวสู่
การเป็นมหานครชั้นนำ�ของเอเชีย และเป็นเมืองที่จะให้
ลูกหลานชาวกรุงเทพฯ ของเรา ได้สร้างครอบครัว และ
สร้างบ้านแปงเมืองกรุงเทพฯ ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
กรุ ง เทพมหานครขอขอบคุ ณ และขอแสดง
ความชื่ น ชมยิ น ดี กั บ พี่ น้ อ งชาวกรุ ง เทพฯ ตลอด
จนสมาคม องค์ ก รภาคธุ ร กิ จ องค์ ก รชุ ม ชน และ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ที ม นั ก วิ ช าการจากจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด้ เ สี ย สละเวลาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
กระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ
๒๐ ปี กันอย่างแข็งขัน เอาจริงเอาจัง จนเป็นผลสำ�เร็จ
ดังทีไ่ ด้ประจักษ์ตอ่ สายตาของท่านผูอ้ า่ นในหนังสือเล่มนี้
คณะผู้จัดทำ�

สารบัญ

หน้า

๑. ก่อนจะมาเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี

๑

๒. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครส�ำหรับทุกคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ มหานครกะทัดรัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจ
และการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ
		
๓. รายนามคณะที่ปรึกษาโครงการ

๗
๑๓
๓๔
๔๑
๕๕
๕๘
๖๕
๗๕
๙๓

๐๑
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)

ก่อนจะมาเป็น
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จ า ก วิ สั ย ทั ศ น ์ ก รุ ง เ ท พ ฯ ๒ ๕ ๗ ๕ สู ่ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและตั ว ชี้ วั ด ผลส� ำ เร็ จ ในการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕)
กระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) หรือแผนยุทธศาสตร์ กทม. ในครั้งนี้เริ่มต้น
ด้วยการน�ำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ซึ่งประกอบด้วย ๖ มิติ ได้แก่
มหานครปลอดภัย มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มหานครส�ำหรับ
ทุกคน มหานครกะทัดรัด มหานครประชาธิปไตย และมหานครแห่ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู ้ ม า พั ฒ น า เ ป ็ น วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์
เชิงปฏิบัติการ และตัวชี้วัดผลส�ำเร็จ ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม
มากขึน้ ในการนีค้ ณะทีป่ รึกษาได้รว่ มกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
และผู้รับผิดชอบด้านการวางแผนของส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมิน
ผล และส�ำนักอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยงานในก�ำกับของกรุงเทพมหานคร
และส�ำนักงานเขตทัง้ ๕๐ เขต ร่วมกันทบทวน ตรวจสอบความหมาย
และนัยเชิงปฏิบัติการของวิสัยทัศน์ด้านต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจน
รวมทั้งมีการวิเคราะห์สภาพของปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการ ด้านกฎหมาย การบริหารแผนและประเมินผล การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและงบประมาณ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยก�ำหนดให้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ ในแผนพัฒนา
กรุ ง เทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ก่ อ นที่ จ ะก�ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์
เชิงปฏิบตั กิ าร และตัวชีว้ ดั ผลส�ำเร็จแต่ละด้านโดยล�ำดับ การด�ำเนินการ
ในขั้ น ตอนนี้ ใ ช้ ก ระบวนการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระหว่ า งคณะ
ที่ปรึกษาและผู้มีหน้าทีร่ ับผิดชอบในสังกัดกรุงเทพมหานคร
อนึง่ นอกจากวิสยั ทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ แล้ว คณะทีป่ รึกษา
และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการ

๑ ก่อนจะมาเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี
วางแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้น�ำ
แนวคิดของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒๕๖๓) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ทีม่ ใี ช้อยูใ่ นปัจจุบนั มาประกอบการพิจารณา
ในการก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการและตัวชี้วัดผลส�ำเร็จด้วย
เช่นเดียวกัน
ก�ำหนดมาตรการ และโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ในขั้นตอนนี้ ทีมที่ปรึกษาและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ ร ่ ว มกั น ตรวจสอบมาตรการและโครงการ
ขับเคลื่อนต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน “วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕”
รวมทั้งที่ปรากฏในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๑๒ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๓) และคัดเลือกมาตรการและโครงการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ฯ ที่มี “นัยส�ำคัญ” มาพัฒนาเป็นมาตรการและโครงการ
ในแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)
นอกจากนัน้ หากหน่วยงานเจ้าภาพระดับประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อยและทีมงานที่ปรึกษาพบว่ามาตรการและโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่มีอยู่แล้วยังไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านนั้น ๆ ได้ จึงได้พัฒนามาตรการและโครงการ
ขับเคลือ่ นเพิม่ เติมตามทีเ่ ห็นสมควร ในการนีห้ น่วยงานเจ้าภาพฯ และ
ทีมทีป่ รึกษาได้ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกับกลุม่ ประชาชน กลุม่ ธุรกิจ
หรื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรง เพื่ อ ร่ ว มกั น ก�ำหนด
มาตรการและโครงการริเริม่ ใหม่ ๆ ตามทีเ่ ห็นสมควรด้วยเช่นเดียวกัน
ในขัน้ ตอนต่อมา คณะทีป่ รึกษาและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจาก
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันจัดแบ่งและก�ำหนด
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“หน่วยงานเจ้าภาพหลัก” ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบมาตรการ โครงการ
ขับเคลื่อนต่าง ๆ และมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพร่วมกับคณะ
ทีป่ รึกษาแต่ละด้าน ได้ก�ำหนดรายละเอียดของมาตรการและโครงการ
ขับเคลื่อนต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย
๑. หน่วยงานเจ้าภาพ (ส�ำนัก) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก
๒. วัตถุประสงค์เชิงปฏิบตั กิ าร ผลผลิต (เป้าหมายเชิงปฏิบตั กิ าร)
และตัวชี้วัดผลผลิตของมาตรการและโครงการขับเคลื่อน
(ซึ่ ง จะต้ อ งเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดผลส�ำเร็ จ ของยุ ท ธศาสตร์
ด้านนั้น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม และมีความเป็นไปได้)  
๓. กิจกรรมและกระบวนการ / ขั้นตอนด�ำเนินงาน
๔. ช่วงเวลาด�ำเนินการ (ปีงบประมาณ)
๕. จ�ำนวนเงิ น งบประมาณรวม งบประมาณลงทุ น และ
งบประมาณด�ำเนินการ
ก�ำหนดมาตรการและโครงการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
ในขั้นตอนนี้ ทีมที่ปรึกษาด้านโครงสร้างองค์การ กฎหมาย  
การเงินการคลัง และการบริหารงานบุคคล ร่วมกับ ส�ำนัก หน่วยงาน
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และส�ำนักงานเขต ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านการพัฒนาองค์การ กฎหมาย การเงินการคลัง และ
การบริหารงานบุคคล น�ำมาตรการ และโครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
ซึ่งส�ำนักและหน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ ได้จัดท�ำขึ้นในขั้นที่ผ่านมา
มาประมวลและก�ำหนดมาตรการ และโครงการริ เ ริ่ ม ด้ า นการ
บริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ
ที่ก�ำหนดไว้แล้วข้างต้น ให้ประสบผลส�ำเร็จ

๑ ก่อนจะมาเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี
อนึ่ง หากปรากฏว่าข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการและโครงการ
ริเริม่ ด้านต่าง ๆ ทีห่ น่วยงานเจ้าภาพจัดท�ำขึน้ นัน้ เกินขีดความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการ ที่จะปรับตัวให้มีก�ำลังเพียงพอที่จะสนับสนุน
การเคลือ่ นมาตรการและโครงการด้านอืน่ ๆ ได้ ก็จะเสนอให้ทมี งาน
ที่ปรึกษาส่วนกลาง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและ
ปรับมาตรการและโครงการริเริม่ ด้านต่าง ๆ ให้สมดุลกับขีดความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการ ที่เป็นไปได้มากที่สุด
จัดท�ำประมาณการด้านการเงินการคลังในภาพรวม
อนึ่ ง แม้โ ครงการนี้ จะเน้นการจั ด ท�ำแผนยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนา (Strategic Plan) ของกทม. เป็นหลัก มิได้รวมถึงแผนการ
ด�ำเนินงาน (Operation Plan) แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในการ
ประเมินขีดความสามารถด้านการเงินการคลังของ กทม. นัน้ จ�ำเป็นต้อง
ประมาณรายจ่ายรวมของ กทม. ในช่วงเวลาของแผนฯ เพือ่ เปรียบเทียบ
กับประมาณการรายได้ และขีดความสามารถในการระดมเงินลงทุน
ของ กทม. ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้น ทีมงานที่ปรึกษาด้านการ
เงินการคลัง จะร่วมกับนักวิชาการและแผนงานของส�ำนักการคลัง
และส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ท�ำการประมาณการตัวเลข
การเงินการคลังของในภาพรวม (รายได้ และขีดความสามารถใน
การระดมเงินลงทุน เปรียบเทียบกับรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์
และรายจ่ายด�ำเนินการรวมกัน) ตัวเลขรายละเอียดในส่วนนี้จะ
น�ำเสนอไว้ในภาคผนวกของแผนยุทธศาสตร์
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จัดท�ำร่างแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี แผนยุทธศาสตร์ ระยะ
๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
ในขั้นตอนต่อมา คณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผนจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้น�ำราย
ละเอี ย ดที่ ไ ด้ จ ากขั้ น ตอนที่ ผ ่ า นมา ไปจั ด ท�ำร่ า งแผนพั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) แผนยุทธศาสตร์
ระยะ ๕ ปี หรือแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติการประจ�ำปีหรือแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยยึดตามรูปแบบ
ที่ก�ำหนดไว้ในกรอบการด�ำเนินงาน
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ในขั้นตอนต่อมา คณะที่ปรึกษาได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
เกีย่ วกับร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีจากผูบ้ ริหาร
กทม. และประชาชนทั่วไป เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ก่อนที่จะส่งมอบให้ กทม. ตามกรอบภาระงานที่ก�ำหนดไว้
ส่งมอบแผนฯ ให้ กทม.
ในขั้ น ตอนสุดท้าย คณะที่ปรึก ษาได้จั ด พิ ม พ์ แผนพั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) และ
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่งให้
กทม. น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เพือ่ การพัฒนากรุงเทพมหานครสูเ่ ป้าหมาย
“มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ. ๒๕๗๕

๐๒
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
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การจั ด ท�ำแผนพั ฒ นากรุ ง เทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) เป็นการจัดน�ำแผนวิสยั ทัศน์ของประชาชนเพือ่
การพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)
หรือวิสยั ทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
สามารถน�ำพากรุงเทพมหานคร ให้เจริญเติบโตท่ามกลางการเปลีย่ นแปลง
สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และท่ามกลางกระแส
การเปลีย่ นแปลงของบริบทแวดล้อมในด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
สู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียในปี พ.ศ. ๒๕๗๕

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
กระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ไม่ได้เริม่ จากศูนย์ ทัง้ นีเ้ พราะในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ผ่านมา ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร และ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จดั ท�ำแผนวิสยั ทัศน์ของ
ประชาชน เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี หรือ
วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น
กรุงเทพมหานคร ยังได้จดั ท�ำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๑๒ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๓) ไว้แล้วเช่นเดียวกัน ดังนั้น การจัดท�ำแผน
พัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ฉบับนี้ จึงสามารถน�ำเอาสิ่ง
ทีม่ อี ยูแ่ ล้วนี้ มาพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครต่อไปได้
ภาพในฝันของเมืองกรุงเทพมหานคร ใน ๒๐ ปีข้างหน้า
ในมุมมองของชาวกรุงเทพฯ ก็คือ
“ใน ๒๐ ปีขา้ งหน้า เมืองกรุงเทพมหานครของเราจะก้าวขึน้ เป็น
“มหานครแห่ ง เอเชี ย ” กรุ ง เทพฯ จะเป็ น เมื อ งหลวงของเอเชี ย
เป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมในภูมิภาคอาเซียน
และในทวีปเอเชีย คนทั่วโลก เมื่อนึกถึงทวีปเอเชีย จะนึกถึงเมือง
กรุ ง เทพฯ ของเรา ในฐานะเป็ น เมื อ งชั้ น น�ำในด้ า นเศรษฐกิ จ
ภาคบริการ ความปลอดภัย ความสวยงาม สะดวกสบาย น่าอยู่และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน เมืองกรุงเทพมหานคร
ยังคงมีเอกลักษณ์เฉพาะในด้านความเรียบง่าย มีเสน่ห์ และมีชวี ติ ชีวา”
วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ที่เรียกว่า “มหานครแห่งเอเชีย”
นั้น มีทั้งมุมกว้างและมุมลึกประกอบกัน ในมุมกว้างนั้น วิสัยทัศน์
กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ประกอบด้วยประเด็นวิสัยทัศน์ ๖ ด้าน
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การจัดล�ำดับความส�ำคัญก่อนหลังของวิสยั ทัศน์และมาตรการ
ขับเคลือ่ นหลักแบ่งออกเป็น ๔ ระยะ ๆ ละ ๕ ปีคอื ช่วงที่ ๑ ระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ช่วงที่ ๓ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และช่วงที่ ๔ ระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ในช่วง ๕ ปีแรก เมืองกรุงเทพฯ จะเป็นมหานคร
ที่ปลอดภัย ในช่วง ๑๐ ปีหลังจากนี้ เมืองกรุงเทพฯ จะก้าวขึ้นสู่การ
เป็ น มหานครที่ มี ค วามสะดวกสบาย ประหยั ด และเป็ น มิ ต รต่ อ
สิง่ แวดล้อม และเป็นมหานครส�ำหรับทุกคน ไม่วา่ จะเป็นชาวกรุงเทพฯ
หรือผู้มาเยือน และไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐี หรือคนยากคนจน
ผูด้ อ้ ยโอกาส เป็นต้น ในช่วง ๑๕ ปีหลังจากนี้ เมืองกรุงเทพฯ จะปรับตัว
ในเชิงโครงสร้างทางกายภาพของเมือง จากเมืองที่มีศูนย์กลางเดี่ยว
ไปเป็ น กลุ ่ ม เมื อ งหลาย ๆ เมื อ ง กระจายตั ว ออกไปทั้ ง ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครในปัจจุบันและเมืองรอบ ๆ กรุงเทพมหานคร
เชือ่ มต่อกันเป็นโครงข่ายเมือง โดยระบบขนส่งมวลชนทีป่ ระหยัดและ
มีประสิทธิภาพ ในขณะที่พื้นที่ใจกลางเมืองจะถูกจ�ำกัดการขยายตัว
ส�ำหรับในด้านการเมือง กรุงเทพฯ จะเป็นมหานครชั้นน�ำของเอเชีย
ในด้านความเป็นประชาธิปไตย มีระบบการเมืองที่สะอาด และ
ปราศจากคอร์รัปชั่น สู่การเป็นมหานครแห่งประชาธิปไตย และใน

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
ช่วง ๒๐ ปีขา้ งหน้านี้ เมืองกรุงเทพฯ จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
การศึกษาเรียนรู้ การลงทุน การขนส่ง การค้า วัฒนธรรม ฯลฯ
ของทวีปเอเชีย
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๗๕) มีประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวิสัยทัศน์ย่อยใน ๖ มิติของ
วิสยั ทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ประกอบกับมิตทิ ี่ ๗ คือการบริหารจัดการ
ซึ่งได้จัดท�ำขึ้นเพื่อก�ำหนดแนวทางการพัฒนาด้านกฎหมาย การ
บริหารแผนและประเมินผล การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลัง
และงบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นกลไกสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนทั้ง ๖ มิติของวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ สู่มหานคร
แห่งเอเชียอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
พัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) จึง
ประกอบด้วย ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ มหานครปลอดภัย
มหานครสีเขียวสะดวกสบาย มหานครส�ำหรับทุกคน มหานครกะทัดรัด
มหานครประชาธิปไตย มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และ
การบริหารจัดการ

11

12

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
บทสรุปผู้บริหาร

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

มหานครปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ ปลอดมลพิษ
เป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ กรุงเทพฯ จะบรรลุผลการท�ำให้
• น�้ ำ เสี ย จากทุ ก ครั ว เรื อ นได้ รั บ การบ�ำบั ด ก่ อ น
ปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำสาธารณะ
• ขยะมูลฝอยทัง้ หมดได้รบั การจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ
• พลเมืองกรุงเทพฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ที่อาศัย
ในเมืองกรุงเทพฯ มีโอกาสได้สูดอากาศบริสุทธิ์
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วันต่อปี
๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
คุณภาพแหล่งน�้ำธรรมชาติ
ไม่นอ้ ย
๑. ร้อยละของปริมาณ ไม่น้อย
กว่า ๔๐ กว่า ๕๐
น�้ำเสียชุมชนที่ได้รับ
การบ�ำบัด
๒. จ�ำนวนจุดตรวจวัด ไม่น้อย
ไม่น้อย
น�้ำคลองมีค่าเฉลี่ย
กว่า ๖๐ กว่า ๖๕
ออกซิเจนละลายน�้ำ
(DO) มากกว่าหรือเท่ากับ
๒.๐ มิลลิกรัม / ลิตร
ตัวชี้วัด

ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ไม่น้อย
กว่า ๕๕

ไม่น้อย
กว่า ๖๐

ไม่น้อย
กว่า ๗๐

ไม่น้อย
กว่า ๘๐
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
ไม่นอ้ ย
๓. จ�ำนวนจุดตรวจวัด ไม่น้อย
กว่า ๔๐ กว่า ๔๕
ที่น�้ำคลองมีค่าเฉลี่ย
ออกซิเจนละลายน�้ำ 
(DO) มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๓.๐ มิลลิกรัม     
ต่อลิตร
การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
ไม่น้อย
๑. ร้อยละของมูลฝอย ปีฐาน
กว่า ๒๐
ที่สามารถน�ำกลับไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น
คุณภาพอากาศและเสียง
๑. ร้อยละของค่าเฉลี่ย ๑๐๐
๒๔ ชั่วโมง
ของฝุ่นละอองไม่เกิน
๑๐ ไมครอน (PM๑๐)
ทีจ่ ดุ ตรวจวัดพืน้ ทีท่ วั่ ไป
๒. ร้อยละของค่าเฉลี่ย ไม่น้อย
ไม่น้อย
๒๔ ชั่วโมงของฝุ่น
กว่า ๙๕ กว่า ๙๕
ละอองไมเกิน
๑๐ ไมครอน (PM๑๐)
ที่จุดตรวจริมเส้นทาง
จราจร
ตัวชี้วัด

ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ไม่น้อย
ไม่นอ้ ย
กว่า ๕๐ กว่า ๖๐

ไม่น้อย
กว่า ๓๐

ไม่น้อย
กว่า ๔๐

-

-

ไม่น้อย
กว่า ๙๘

ไม่น้อย
กว่า ๙๘

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
ลดลง
๓. ร้อยละของค่าเฉลี่ย ปีฐาน
ร้อยละ
๒๔ ชั่วโมงของฝุ่น
๕
ละอองไมเกิน
ของปีฐาน
๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕)
๔. ร้อยละของจ�ำนวน
ร้อยละ
๑๐๐
ข้อมูลค่าเฉลีย่ ๘ ชัว่ โมง
ก๊าซโอโซน (O3)
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
(เทียบกับจ�ำนวนข้อมูล
ทั้งหมด)
ปีฐาน
ลดลง
๕. ร้อยละของจ�ำนวน
ร้อยละ
ข้อมูลค่าเฉลี่ย ๑
๕
ชั่วโมงก๊าซไนโตรเจน
ของปีฐาน
ไดออกไซด์ (NO2)
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ที่จุดตรวจวัดริมเส้น
ทางจราจร  
ลดลง
๖. ร้อยละของค่าเฉลี่ย ปีฐาน
ร้อยละ
รายปีของเบนซินใน
๕
แต่ละจุดตรวจวัดมีค่า
ของปีฐาน
ลดลง จนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด

ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ลดลง
ลดลง
ร้อยละ
ร้อยละ
๑๕
๑๐
ของปีฐาน ของปีฐาน
ร้อยละ
ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐

ลดลง
ลดลง
ร้อยละ
ร้อยละ
๑๕
๑๐
ของปีฐาน ของปีฐาน

ลดลง
ลดลง
ร้อยละ
ร้อยละ
๑๕
๑๐
ของปีฐาน ของปีฐาน
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ตัวชี้วัด
๗. ร้อยละของ
แหล่งก�ำเนิดมลพิษ
ทางเสียงที่ได้รับ
การควบคุม

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๑๕
๒๕
๓๕
๕๐

โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรูใ้ นการ
ใช้น�้ำและร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำ  (การจัดกิจกรรมรายเดือน
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี)
๒. โครงการสร้างภาคีเครือข่ายภาคชุมชนในการดูแลรักษา
แหล่งน�้ำธรรมชาติ
๓. ส�ำรวจทัศนคติ ความต้องการและแนวทางการจัดการ
แหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ ของประชาชนบริเวณชุมชนทีม่ แี หล่งนำ�้ ธรรมชาติ
๔. โครงการพัฒนาและปรับรูปแบบการด�ำเนินชีวิต ของ
ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคู คลอง แม่น�้ำ  ในเชิงการอนุรักษ์
และอยู่ร่วมกับน�้ำได้อย่างมีความสุข
๕. โครงการสร้างความตระหนักและความส�ำคัญของแหล่ง
น�้ำธรรมชาติในทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
๖. โครงการปลูกฝังและสร้างทัศนคติทดี่ ใี ห้กบั เยาวชน ใน
การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
๗. โครงการติดตามตรวจสอบและฟืน้ ฟูแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ
ที่เสื่อมโทรม (เป็นรายกรณี)

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
๘. โครงการพัฒนาและก�ำหนดรูปแบบการจัดการมูลฝอย
ครบวงจรทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และยาว
๙. โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดคัดแยกและ
จัดการมูลฝอย ตามหลักการจัดการทรัพยากรด้วยหลัก ๓Rs
๑๐. โครงการธนาคารขยะ / ร้านรับซื้อขยะ (ภาครัฐหรือ
ชุมชนจัดตั้งและบริหารจัดการเอง)
๑๑. โครงการส่งเสริมและร่วมมือกับภาคเอกชน ในการ
จัดการมูลฝอยที่แหล่งก�ำเนิด
๑๒. โครงการพัฒนาและปรับรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่เกษตรกรรม
๑๓. โครงการสร้างความตระหนักและจิตส�ำนึก ในการลด
การเกิดมูลฝอยและทิง้ ขยะให้ถกู ที่ ในทุกเขตพืน้ ทีข่ องกรุงเทพมหานคร
๑๔. โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย
๑๕. โครงการเพิม่ จุดทิง้ ของเสียอันตราย ทีม่ คี วามปลอดภัย
ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๑๖. โครงการคัดแยกมูลฝอยในสถานที่พักอาศัยประเภท
อาคารชุด หอพัก หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ
๑๗. โครงการรณรงค์การใช้ซ�้ำ (reuse)
๑๘. โครงการ “ตาวิเศษ รุ่นเยาว์ รักษาสิ่งแวดล้อม” ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร          
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด
เป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ กรุงเทพฯ จะมีความปลอดภัย
จากอาชญากรรม อยู่ใน ๕ อันดับแรก ของเมืองหลวงของเอเชีย
ตัวชี้วัด
๑. อัตราการเกิด
อาชญากรรม
ทุกประเภทลดลง
(ต่อประชากรแสนคน)
๒. อัตราการจับกุม
และด�ำเนินคดีเพิ่มขึ้น
๓. จ�ำนวนศูนย์เฝ้าระวัง
จุดตรวจเฝ้าระวัง
อาชญากรรมและ
ยาเสพติดในชุมชน
เพิ่มขึ้น
๔. จ�ำนวน
สภาพแวดล้อมชุมชน
ที่เป็นจุดเสี่ยงได้รับ
การปรับปรุงให้เป็น
พื้นที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
๕. อัตราส่วนของ
กล้องวงจรปิด (CCTV)
ต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
ร้อยละ
๕๐
ร้อยละ
๗๐

ร้อยละ
๖๐
ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๗๐
ร้อยละ
๙๐

ร้อยละ
๘๐
ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๕๐

ร้อยละ
๖๐

ร้อยละ
๗๐

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๗๐

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๙๐

ร้อยละ
๑๐๐

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ไม่ต�่ำกว่า ไม่ต่ำ� กว่า ไม่ต่ำ� กว่า ไม่ต่ำ� กว่า
๖. จ�ำนวนเครือข่าย
๑๖,๔๓๒
๓๒,๘๖๔
๖๕,๗๒๘
เฝ้าระวังอาชญากรรม ๘,๒๑๖
คน
คน
คน
คน
ในชุมชน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๗. ระดับความพึง
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
พอใจและความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการ
ควบคุมอาชญากรรม
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๘. จ�ำนวนพื้นที่ชุมชน ร้อยละ
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
แพร่ระบาด ยาเสพติด
ลดลง
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๙. จ�ำนวนผู้เข้ารับการ ร้อยละ
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
บ�ำบัดยาเสพติด
เพิ่มขึ้น
๑๐. อัตราการ
ไม่เกิน
ไม่เกิน
๐ ครัง้
ก่อการร้าย
๒ ครั้ง
๑ ครัง้
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๑๑. ร้อยละความเชือ่ มัน่
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
ของชาวต่างชาติ
กรุงเทพมหานคร
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
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โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการติดตั้งแสงส่องสว่าง ทั่วกทม.
๒. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ทั่วกทม.
๓. โครงการจัดท�ำห้องควบคุมและเชื่อมโยงระบบ CCTV
๔. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องควบคุม CCTV
๕. โครงการปราบปรามอาชญากรรม
๖. โครงการอบรมอาสาสมัคร เฝ้าระวังอาชญากรรมและ
ยาเสพติด
๗. โครงการยุติธรรมชุมชน
๘. ทบทวนและซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับการชุมนุม
ประท้วง
๙. โครงการภูมคิ มุ้ กันเยาวชนและครอบครัวรูท้ นั ยาเสพติด
๑๐. โครงการขยายศูนย์ให้ความช่วยเหลือผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบ
สมัครใจ
๑๑. โครงการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลผู้ติดยาเสพติด

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ พลเมืองกรุงเทพฯ จะมีความ
ปลอดภัยทางถนนอยู่ใน ๕ อันดับแรกของเมืองหลวงของเอเชีย
ตัวชี้วัด
๑. จ�ำนวนอุบัติเหตุ
ที่เกี่ยวข้องกับรถขนส่ง
มวลชน
๒. จ�ำนวนครั้งของ
อุบัติเหตุทางรถยนต์
ลดลง (เฉลี่ยร้อยละ
๔ ต่อปี)
๓. จ�ำนวนผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทาง
รถยนต์ลดลง (เฉลี่ย
ร้อยละ ๔ ต่อปี)
๔. จ�ำนวนผู้เสียชีวิต
ลดลง (เฉลี่ยร้อยละ
๔ ต่อปี)

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๐
๐
๐
๐
๒๖,๕๐๐

๒๑,๖๐๐

๑๗,๖๐๐

๑๔,๔๐๐

๑๒,๒๐๐

๑๐,๐๐๐

๘,๑๐๐

๖,๖๐๐

๓๐๙

๒๓๙

๑๘๕

๑๔๓

โครงการส�ำคัญ
๑. การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและระบบปฏิบัติการ
อย่างสม�่ำเสมอ
๒. สร้างสื่อให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับการใช้งาน
ระบบราง หรือผ่านหลักสูตรในโรงเรียนกทม.
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๓. กทม.พัฒนาจุดพักพนักงานขับรถที่ถูกสุขลักษณะ
๔. เลือกเขต / แขวงน�ำร่องจัดพื้นที่กวดขันวินัยจราจร โดย
ติดป้ายควบคุมความเร็ว ติดสัญญาณไฟคนข้าม
๕. เพิ่มเติมหลักสูตรวินัยจราจรในฐานะผู้ขับขี่ ผู้เดินถนน
ในทุกระดับการศึกษา และมีการสร้างสือ่ ประชาสัมพันธ์
๖. ติดตั้งกล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
๗. ติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว
๘. ติดตัง้ กล้องตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟคนข้ามทีจ่ ดุ ข้าม
ทางม้าลายหลัก (หน้าโรงเรียน โรงพยาบาล)
๙. จั ด ตั้ ง ที ม สอบสวนอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนและแผนการ
ปรับปรุงทางกายภาพ
๑๐. แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายทางถนน โดยมีการติดตั้ง
ป้ายเตือน ไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงเส้นทาง ใส่เนินชะลอ
ความเร็ว เพิ่มทางเท้า ฯลฯ

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ เมืองกรุงเทพฯ
• ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถระบายน�้ำ
ฝนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ นาที หลังฝนตก
• เมืองกรุงเทพฯ ปลอดภัยจากน�้ำหลากทุกพื้นที่

ตัวชี้วัด
๑. ความยาว
แนวป้องกันน�้ำท่วม
ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
ที่ก่อสร้างเสร็จเพิ่มเติม
(กม.)
๒. ความยาว
แนวป้องกันน�้ำท่วม
ตามแนวคลอง
บางกอกน้อยและ
คลองมหาสวัสดิ์
ที่ก่อสร้างเสร็จเพิ่มเติม
(กม.)
๓. ความยาว
คันป้องกันน�้ำท่วม
พื้นที่ด้านตะวันออก
ภายในคันกั้นน�้ำ
พระราชด�ำริที่ก่อสร้าง
เสร็จเพิ่มเติม (กม.)

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๑.๐๐๐
๑.๕๐๐
๑.๕๐๐
-

๐.๕๐๐

๐.๒๐๐

-

-

๑.๕๐๐

๔.๐๐๐

-

-
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ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๑๒๐
๑๑๐
๑๐๐
๙๐

๔. ระยะเวลาในการ
แก้ไขปัญหาน�้ำท่วมขัง
ในถนนสายหลัก
(นาที) (กรณีฝน
ไม่เกิน ๑๐๐ มม.
ต่อชม.)
๑๕๘.๘๐๐ ๓๑๗.๖๐๐ ๔๗๖.๔๐๐ ๕๗๑.๖๗๔
๕. ความยาวของ
แนวก่อสร้างเขื่อน
ค.ส.ล. ที่สร้างเพิ่มขึ้น
(กม.)
๖. ความยาวของ
๑๕๘.๘๐๐ ๓๑๗.๖๐๐ ๔๗๖.๔๐๐ ๕๗๑.๖๗๔
คลองที่ขุดลอก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายและกักเก็บนำ�้
(กม.)
๐
๑๐
๓๒
๖๔
๗. จ�ำนวนคลองหลัก
ที่มีการบริหารจัดการ
สิ่งปลูกสร้างรุกล�้ำ
(คลอง)
๐
๑๐
๓๒
๖๔
๘. จ�ำนวนคลองหลักที่
ได้รับการปักแนวเขต
ที่ดินเขตคลอง
สาธารณะแล้วเสร็จ
(คลอง)

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป

ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๐
๕๐
-

๙. จ�ำนวนเขตที่มี
ความพร้อมของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) และระบบ
พยากรณ์ที่ได้เชื่อมต่อ
กับระบบหลัก (เขต)
๑๐. ที่ดินเลนชายฝั่ง ๕๐.๐๐๐
ทะเลที่เพิ่มขึ้น (เมตร)
๑๑. ขนาดป่าชายเลน ๕๐.๐๐๐
ที่เพิ่มขึ้น (เมตร)
๑๒. อัตราการกัดเซาะ ๓.๒๓๐
ลดลง (เมตร)

๑๐๐.๐๐๐ ๒๐๐.๐๐๐ ๓๐๐.๐๐๐
๑๐๐.๐๐๐ ๒๐๐.๐๐๐ ๓๐๐.๐๐๐
<๒.๒๓๐

<๑.๒๓๐

<๐.๒๓๐
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โครงการส�ำคัญ
๑. ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้ำขนาดใหญ่
๒. จัดสร้าง ปรับปรุง เสริมความแข็งแรงแนวป้องกัน
น�้ำท่วมริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
๓. ปรับปรุงคลองสายหลักฯ
๔. ปรับปรุงท่อระบายน�้ำในถนนสายหลักฯ
๕. จัดหาและก่อสร้างแก้มลิง
๖. โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิง่
แวดล้อม (EIA) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้ า หมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ อาคารสาธารณะใน
เมืองกรุงเทพฯ ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของอาคาร
สาธารณะ ๙ ประเภท
ที่ผ่านการรับรองตาม
พรบ. ควบคุมอาคาร
๒. ร้อยละของอาคาร
ทั่วไป (อาคารสร้างใหม่
และดัดแปลงต่อเติม)
ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจ
สอบความปลอดภัย
๓. ร้อยละของอุบัติภัย
ทีเกิดขึ้นเนื่องจาก
โครงสร้างพื้นฐาน
๔. ร้อยละของอุบัติภัย
ที่เกิดจากจุดรอรถ
สาธารณะ / ท่าเทียบเรือ

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๗๐
๘๐
๙๐
๑๐๐

๗๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐
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โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการพัฒนา Smart Public Work Database &
Risk Monitoring System ส�ำหรับอาคารและโครงสร้าง
พื้นฐาน
๒. โครงการตรวจจับ ปรับ ระงับใช้งาน อาคารที่มีความ
เสี่ยงสูง
๓. โครงการประกันภัย City Infrastructure Insurance
เพื่ อ คุ ้ ม ครองชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น เนื่ อ งจากโครงสร้ า ง
พื้นฐานภายใต้ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
๔. ติดตั้งระบบตรวจสอบสุขภาพ (Structural Health
Monitoring) ให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชนสูง (High Impact)
๕. จั ด ท�ำแผนรองรั บ สภาวการณ์ ฉุ ก เฉิ น (Continuity
Management Planning for Critical Infrastructures)
ส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสี่ยงสูง

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
ประเด็นยุทธศาสตร์ยอ่ ย : ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ พลเมืองกรุงเทพฯ จะมี
อาหารปลอดภัยส�ำหรับการบริโภค และจะปลอดจากโรคคนเมือง
ได้แก่ โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และ
โรคหลอดเลือดสมอง ปัญหาสุขภาพจิต (ฆ่าตัวตาย, เครียด / ซึมเศร้า)
โรคติดต่อ (ไข้เลือดออก, วัณโรค, เอดส์, พิษสุนขั บ้า) โรคทางเดินหายใจ
(ไข้หวัดใหญ่) โรคมะเร็งและโรคในผู้สูงอายุ
๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
โรคไม่ติดต่อ (Non - communicable disease)
ไม่เกิน
๑. ความชุกของภาวะ
ไม่เกิน
อ้วน [BMI>๒๕ kg. / ร้อยละ ร้อยละ ๓๓
๓๕
m2]
๒. ความชุกของ
ไม่เกิน
ไม่เกิน
โรคเบาหวาน (DM) ร้อยละ ๘ ร้อยละ ๘
ไม่เกิน
ไม่เกิน
๓. ความชุกของ
ร้อยละ
ร้อยละ
โรคความดันโลหิตสูง
๒๓
๒๔
(HT)
ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๒
๔. อัตราป่วย
โรคหลอดเลือด
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
ไม่เกิน
ไม่เกิน
๕. ความชุกของ
๓๗
๓๖
โรคมะเร็งเต้านม
(Breast cancer)
ตัวชี้วัด

ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ร้อยละ ๓๑ ร้อยละ ๓๐
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ร้อยละ ๘ ร้อยละ ๘
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ร้อยละ
ร้อยละ
๒๒
๒๒
ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๑
ไม่เกิน
๓๕

ไม่เกิน
๓๔
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ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
๑๔
๑๓
๑๒
๑๑

๖. ความชุกของ
โรคมะเร็งปากมดลูก
(Cervical cancer)
ลดลง
ลดลง
๗. อัตราการประสบ
ร้อยละ
อันตรายหรือป่วยจาก ร้อยละ
๑๐
๑๐
การท�ำงาน
๘. อัตราการฆ่าตัวตาย อัตราการ อัตราการ
ฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตาย
ไม่เกิน
ไม่เกิน
อัตราเฉลี่ย อัตราเฉลี่ย
ของ
ของ
ประเทศ ประเทศ
๙. ความชุกของโรค ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๔
ในผู้สูงอายุ
โรคติดต่อ (Communicable disease)
๑๐. อัตราป่วย
อัตราป่วย อัตราป่วย
โรคไข้เลือดออก
โรคไข้
โรคไข้
เลือดออก เลือดออก
ไม่เกิน ๘๐ ไม่เกิน ๘๐
เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์
ไทล์ ของ ไทล์ ของ
ข้อมูล
ข้อมูล
๕ ปี
๕ ปี
ย้อนหลัง ย้อนหลัง

ลดลง
ร้อยละ
๑๐
อัตราการ
ฆ่าตัวตาย
ไม่เกิน
อัตราเฉลี่ย
ของ
ประเทศ
ร้อยละ ๓

ลดลง
ร้อยละ
๑๐
อัตราการ
ฆ่าตัวตาย
ไม่เกิน
อัตราเฉลี่ย
ของ
ประเทศ
ร้อยละ ๒

อัตราป่วย
โรคไข้
เลือดออก
ไม่เกิน ๗๕
เปอร์เซ็นต์
ไทล์ ของ
ข้อมูล
๕ ปี
ย้อนหลัง

อัตราป่วย
โรคไข้
เลือดออก
ไม่เกิน ๗๕
เปอร์เซ็นต์
ไทล์ ของ
ข้อมูล
๕ ปี
ย้อนหลัง

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
ร้อยละ
๑๑. วัณโรค : ร้อยละ ร้อยละ
๘๐
๘๒
ผลส�ำเร็จของการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรค
น้อยกว่า น้อยกว่า
๑๒. เอดส์ : ร้อยละ
หญิงฝากครรภ์ที่ตรวจ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๑
พบติดเชื้อเอดส์ใน
กทม.
๑๓. อัตราป่วย
อัตราป่วย อัตราป่วย
โรคพิษ
โรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษ
สุนัขบ้า
สุนัขบ้า
ไม่เกิน
ไม่เกิน
๐.๐๑ ราย ๐.๐๑ ราย
ต่อ
ต่อ
ประชากร ประชากร
แสนคน
แสนคน
อัตราป่วย อัตราป่วย
๑๔. อัตราป่วย
โรคไข้หวัด โรคไข้หวัด
โรคติดเชื้อทางเดิน
ใหญ่
ใหญ่
หายใจ (ไข้หวัดใหญ่)
ไม่เกิน ๘๐ ไม่เกิน ๘๐
เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์
ไทล์ ของ ไทล์ ของ
ข้อมูล
ข้อมูล
๕ ปี
๕ ปี
ย้อนหลัง ย้อนหลัง
ตัวชี้วัด

ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
๘๔
๘๕
น้อยกว่า น้อยกว่า
ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๑
อัตราป่วย
โรคพิษ
สุนัขบ้า
ไม่เกิน
๐ ราย
ต่อ
ประชากร
แสนคน
อัตราป่วย
โรคไข้หวัด
ใหญ่
ไม่เกิน ๗๕
เปอร์เซ็นต์
ไทล์ ของ
ข้อมูล
๕ ปี
ย้อนหลัง

อัตราป่วย
โรคพิษ
สุนัขบ้า
ไม่เกิน
๐ ราย
ต่อ
ประชากร
แสนคน
อัตราป่วย
โรคไข้หวัด
ใหญ่
ไม่เกิน ๗๕
เปอร์เซ็นต์
ไทล์ ของ
ข้อมูล
๕ ปี
ย้อนหลัง
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ตัวชี้วัด
อื่น ๆ
๑๕. ตัวอย่างอาหาร
ที่ได้รับการสุ่มตรวจ
ไม่พบการปนเปื้อน
เชื้อโรค
๑๖. ตัวอย่างอาหาร
ที่ได้รับการสุ่มตรวจ
ไม่พบการปนเปื้อน
สารพิษ
๑๗. สถานประกอบ
การอาหารในพื้นที่
กรุงเทพมหานครได้รับ
ป้ายรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร
๑๘. มาตรฐานความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อม
ของอาคาร

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๙๗

๙๘

๙๙

๙๙

๖๐

๖๕

๗๐

๘๐

๕๐

๕๕

๖๐

๗๐

โครงการส�ำคัญ
๑. เพิม่ การบริการดูแล ป้องกัน ควบคุม รักษาโรคโดยร่วม
มื อ และประสานกั บ เครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพภาครั ฐ
เอกชน และชุมชน

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
๒. การบริ ก ารทางการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ขั้ น สู ง (Advance)
สามารถได้รับบริการภายใน ๑๐ นาที และส่วนของ
ขัน้ พืน้ ฐาน (Basic) สามารถได้รบั บริการภายใน ๑๕ นาที
๓. ขยายบริ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพคนเมื อ งผ่ า นภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน
๔. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อทีส่ �ำคัญใน
เขตเมือง
๕. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
๖. โครงการส่งเสริมสุขภาพของคนกรุงเทพฯ ให้ดถี ว้ นหน้า
๗. บริการคัดกรองโรคคนเมืองอย่างน้อย ๑ ครั้ง / ปี
(คัดกรองโรค โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ปัญหาสุขภาพจิต
และโรคอื่น ๆ)
๘. พั ฒ นาเจ้ า ของอาคารหรื อ ผู ้ ดู แ ลอาคารสถาน ให้ มี
ความรู้ความเข้าใจ และดูแลอาคารให้ได้มาตรฐาน
ขั้นต�่ำตามหลักการ Clean and Green  
๙. โครงการกรุงเทพฯ : เมืองแห่งอาหารปลอดภัย   
๑๐. พั ฒ นาระบบสารสนเทศการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
ส�ำนักอนามัย
๑๑. พัฒนาฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ที่ครอบคลุมครบถ้วนและทันสมัย และมีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลด้านสุขภาพ ภายในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด
๑๒. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ชาวกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตที่
กระปรี้กระเปร่า (Active Living Lifestyle)
๑๓. โครงการขยายเวลาการเปิดให้บริการของศูนย์กีฬาและ
ศูนย์เยาวชนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ ย้ายสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
ลงท่อร้อยสายใต้ดิน
เป้าหมายภายใน พ.ศ. ๒๕๗๕ เมืองกรุงเทพฯ มีภมู ทิ ศั น์ถนน
(Streetscape) น่าชม และให้ความสะดวกสบาย และเสริมคุณภาพชีวติ
ด้วยการย้ายสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ลงท่อร้อยสายใต้ดนิ อย่างน้อย
๓ โครงการ
ตัวชี้วัด
๑. ความยาวที่ได้
ด�ำเนินการน�ำสายต่าง ๆ
ลงใต้ดิน
ช่วงแรก ๒๕.๒ กม.
(กม.)
๒. ความยาวที่ได้
ด�ำเนินการน�ำสายต่าง ๆ
ลงใต้ดิน
ช่วงที่สอง ๔๑.๐ กม.
(กม.)

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๑๐๐.๐๐
-

-

๒๕.๐๐

๕๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
โครงการส�ำคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียว
กระจายทุกพื้นที่
เป้าหมายภายใน พ.ศ. ๒๕๗๕
• เมืองกรุงเทพฯ ต้องมีพื้นที่สีเขียว และแหล่งดูดซับ
มลพิษทางอากาศไม่น้อยกว่า ๙ ตารางเมตรต่อ
ประชากรหนึ่งคน
• เมืองกรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุม
พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของ
พื้นที่
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๑. ร้ อ ยละของพื้ น ที่ ไม่นอ้ ยกว่า ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ
ร้อยละ
สี เ ขี ย วต่ อ พื้ น ที่ ข อง
๑๙
๑๓
กรุ ง เทพมหานคร
ทั้ ง หมด
ไม่นอ้ ยกว่า ไม่นอ้ ยกว่า
๒. ร้อยละของ
ร้อยละ
ร้อยละ
ประชาชนทีส่ ามารถ
๔๕
๒๕
เข้าถึงพื้นที่สาธารณะ
หลักได้ในระยะทาง
ไม่เกิน ๕ กิโลเมตร
ตัวชี้วัด

ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ไม่นอ้ ยกว่า ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ
ร้อยละ
๒๘
๒๓
ไม่นอ้ ยกว่า ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ
ร้อยละ
๑๐๐
๗๐

โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการส�ำรวจและประเมินศักยภาพในการพัฒนาพืน้ ที่
ที่ใช้สร้างเป็นพื้นที่สีเขียว
๒. โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว
๓. โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ว ่ า งให้ เ ป็ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย วใน
สวนหย่อม / รูปแบบสวนสาธารณะ
๓.๑ โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ว ่ า งเปล่ า ในชุ ม ชนให้ เ ป็ น
สวนหย่อมขนาดเล็กหรือสวนหมู่บ้าน
๓.๒ โครงการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริจาคจากประชาชนในชุมชน
เป็นสวนหย่อมหรือสวนหมู่บ้าน
๔. โครงการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่สีเขียวในสวนป่า
ของประชาชน / รูปแบบสวนผลไม้
๕. โครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู พั น ธุ ์ ไ ม้ แ ละระบบนิ เ วศ
ในสวนสาธารณะ

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
๖. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้และความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่เมือง
๗. โครงการคุ ้ ม ครองและอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ สี เ ขี ย วในเขต
พื้นที่เมือง
๘. โครงการออกแบบและก่ อ สร้ า งสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการที่ต้องมีพื้นที่สีเขียว
๙. โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ทั่วกรุงเทพมหานคร
(Big tree)
๑๐. โครงการสร้างภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ความหลากหลาย
ของระบบนิเวศในพื้นที่
๑๑. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
๑๒. โครงการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนแนวตั้ง ทั้งภายใน
และภายนอกอาคารสิง่ ก่อสร้าง เช่น โรงแรม ส�ำนักงาน
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
๑๓. โครงการสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานของ
ภาครัฐเอกชน และชุมชนในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวใน
รูปแบบของสวนสาธารณะอย่างถาวร
๑๔. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการสนับสนุนรูปแบบสวนหย่อม
ในแต่ละชุมชน และบริหารจัดการโดยชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึงสะดวก
ประหยัด จราจรคล่องตัว และมีทางเลือก
เป้าหมายภายใน พ.ศ. ๒๕๗๕
• พลเมื อ งกรุ ง เทพฯ สามารถสั ญ จรด้ ว ยทางเรื อ
จักรยานและทางเดินเท้าอย่างสะดวกและปลอดภัย
• พลเมืองกรุงเทพมหานคร สามารถใช้ระบบขนส่ง
มวลชนที่ก�ำหนดเวลาเดินทางได้ภายใน ๑๐ นาที

ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

๑. ร้อยละของ
ชาวกรุงเทพฯ
ที่สามารถเข้าถึงระบบ
ขนส่งมวลชนที่ก�ำหนด
เวลาเดินทางได้ภายใน
๑๐ นาที
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๒. ร้อยละของ
๕๐
๕๕
๖๐
๖๕
ชาวกรุงเทพฯ
ที่ไม่พึ่งพารถยนต์ส่วน
บุคคลในการเดินทาง
ประจ�ำวัน
๑๓ / ๑๙ / ๒๖ ๑๔ / ๒๑ / ๒๘ ๑๕ / ๒๓ / ๓๐ ๑๖ / ๒๔ / ๓๓
๓. ความเร็วเฉลี่ย
ของยานพาหนะ
ในช่วงเวลาเร่งด่วน
(ชั้นใน / ชั้นกลาง /
ชั้นนอก) กม. / ชม.

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป

ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)

๒๑ / ๓๒ / ๔๓ ๒๓ / ๓๕ / ๔๗ ๒๕ / ๓๘ / ๕๑ ๒๗ / ๔๑ / ๕๕
๔. ความเร็วเฉลี่ย
ของยานพาหนะเฉลี่ย
(ชั้นใน / ชั้นกลาง /
ชั้นนอก) กม. / ชม.
๕. ร้อยละของผู้สัญจร ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๔ ร้อยละ ๖ ร้อยละ ๘
ด้วยจักรยาน
๖. ร้อยละของผู้สัญจร ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๔ ร้อยละ ๕
ทางน�้ำ

โครงการส�ำคัญ
๑. สร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือระบบรางอื่น ๆ
เช่น BRT, Monorail
๒. พัฒนาทางเดินเท้าให้เชือ่ มโยงกับสถานีรถไฟฟ้าทีเ่ ปิดให้
บริการ / ก�ำลังก่อสร้าง
๓. สร้างเส้นทางจักรยานให้เชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้า
ที่เปิดให้บริการ / ก�ำลังก่อสร้าง
๔. เปิดบริการรถรับส่งเพื่อเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้าที่
เปิดให้บริการ / ก�ำลังก่อสร้าง
๕. วางแผนพื้ น ที่ จ อดรถโดยสาร (ร่ ว มกั บ ขสมก.) /
จักรยานยนต์รับจ้าง / จัดบริการรถรับส่งเพื่อเชื่อมโยง
มายังสถานีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ
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๖. จัดพืน้ ทีจ่ อดรถส่วนตัว / รถโดยสาร / จุดรับส่งผูโ้ ดยสาร
บริ เ วณที่ ติ ด กั บ สถานี ร ถไฟฟ้ า ให้ เ พี ย งพอต่ อ การ
ใช้บริการ
๗. จัดพื้นที่ป้ายสถานี / จุดจอดรถประจ�ำทางให้เพียงพอ
ปลอดภัย
๘. จัดพื้นที่จุดจอดรถรับจ้าง (จักรยานยนต์รับจ้าง, แท็กซี่,
สามล้อ) ให้ถูกสุขลักษณะน่าใช้งาน
๙. ติดกล้อง CCTV ทุกบริเวณทีเ่ ป็นจุดจอดรถโดยสารและ
ประสานกับกรมการขนส่งทางบกในการกวดขันพฤติกรรม
การขับขี่
๑๐. ติดมิเตอร์เก็บเงินค่าที่จอดบริเวณถนนสายหลัก
๑๑. สร้างสะพาน / อุโมงค์ข้ามแยกหรือข้ามทางรถไฟ
๑๒. ตัด / เพิ่มโครงข่ายถนนบริเวณ Superblock
๑๓. ติดตั้งระบบประสานสัญญาณไฟจราจรที่ถนนสายหลัก
๑๔. ติ ด ตั้ ง CCTV ถนนหรื อ จุ ด ที่ มั ก มี ก ารจอดกี ด ขวาง
ผิดกฎหมายหรืออุบัติเหตุ
๑๕. จัดหน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็วเพือ่ เคลือ่ นย้ายรถกรณีเกิดอุบตั เิ หตุ
หรือมีการจอดกีดขวาง
๑๖. ศึกษาเพิ่มเติมเส้นทางเดินเรือ สร้างสถานีเรือโดยสาร
และประสานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ก ารขยาย
เส้นทางเดินเรือ
๑๗. ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ร อบท่ า เรื อ ให้ มี ก ารเชื่ อ มโยงอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพติ ด ไฟฟ้ า แสงสว่ า งป้ า ยแผนที่ มี ที่ พั ก
ผู้โดยสาร
๑๘. เพิ่มเส้นทางจักรยานโดยเส้นให้เกิดการเชื่อมโยงไปยัง
ระบบขนส่งหรือปลายทาง

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

มหานครส�ำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและ
สวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผูด้ อ้ ยโอกาส จะต้องได้รบั สวัสดิการสังคม สาธารณูปโภค สิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐาน และสามารถอยู่ได้ด้วยศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๑. สัดส่วนของจ�ำนวน ร้อยละ
๑๐๐
ผู้สูงอายุทั้งที่ต้องการ
ได้รับความช่วยเหลือ
และไม่รับ
ความช่วยเหลือ
อยู่ในระบบฐานข้อมูล
๒. สัดส่วนของจ�ำนวน ร้อยละ
๑๐๐
ผู้พิการที่อยู่ในระบบ
ฐานข้อมูล
๓. สัดส่วนของจ�ำนวน ร้อยละ
๑๐๐
ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ระบบฐานข้อมูล
ร้อยละ
๔. สัดส่วนของฐาน
๑๐๐
ข้อมูลในแต่ละเขตมี
ความเชื่อมโยงกัน
ร้อยละ
๕. สัดส่วนของ
๑๐๐
ฐานข้อมูลที่ได้รับการ
ปรับให้เป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่องทุกปี
ตัวชี้วัด

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป

ตัวชี้วัด
ระบบสาธารณูปโภค
๑. สัดส่วนของ
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานเช่น
ห้องน�้ำสาธารณะ
ทางขึ้นอาคาร
ทางเดินเท้า ทางลาด
ลิฟต์ สะพานลอย ฯลฯ
ที่ได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาเพื่อผู้สูง
อายุ ผู้พิการ
๒. สัดส่วนของจ�ำนวน
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เช่น รถเข็น ราวจับ
กันลื่น ส�ำหรับผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
สวัสดิการสังคม
๑. สัดส่วนของ
ผู้สูงอายุที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ในอัตราเท่ากับ
เส้นความยากจน
อย่างครอบคลุม
และครบถ้วน

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละ
๔๐

ร้อยละ
๖๐

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๕๐

ร้อยละ
๗๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๖๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละ
๒. สัดส่วนของผู้พิการ ร้อยละ
๖๐
๑๐๐
ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ในอัตราเท่ากับเส้น
ความยากจน
อย่างครอบคลุมและ
ครบถ้วน
ร้อยละ
๓. สัดส่วนของ
ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการ ๑๐๐
ความช่วยเหลือ
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ในอัตราเท่ากับ
เส้นความยากจน
อย่างครอบคลุมและ
ครบถ้วน
๔. สัดส่วนของ
ร้อยละ
ร้อยละ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
๗๐
๑๐๐
และผู้ด้อยโอกาส
ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ได้รับการอบรมพัฒนา
ทักษะด้านภาษา
เทคโนโลยี และอาชีพ
โดยมีการลดหย่อน
ค่าใช้จา่ ย / ค่าเล่าเรียน
ตัวชี้วัด

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๕. สัดส่วนของผู้สูงอายุ ร้อยละ
๑๐๐
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการลดหย่อน
ค่าโดยสาร
ร้อยละ
๖. สัดส่วนของผู้สูงอายุ ร้อยละ
๘๐
๑๐๐
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ
มีที่อยู่อาศัยที่ช่วยให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ร้อยละ
๗. สัดส่วนของ
๑๐๐
โรงพยาบาลส�ำหรับ
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ให้ครอบคลุมกับ
จ�ำนวนผู้สูงอายุ
ร้อยละ
ร้อยละ
๘. ร้อยละของผู้สูง
๖๐
๑๐๐
อายุ ผู้พิการ
ได้รับสวัสดิการด้าน
กองทุนออม และ
กองทุนชุมชนเพื่อ
ประกอบอาชีพ
๙. ร้อยละของเด็ก
ร้อยละ
พิเศษมีสถานศึกษา
๑๐๐
รองรับอย่างครอบคลุม
ตัวชี้วัด
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๑๐. สัดส่วนของ
๒๐
๖๐
๑๐๐
ประชาชนที่ด้อยโอกาส
ได้รับการสนับสนุน
สวัสดิการชุมชน โดย
ชุมชนเอง (ที่ไม่ใช่
รูปแบบการสงเคราะห์
จากภาครัฐ)
ตัวชี้วัด

โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการจัดซื้อรถประจ�ำทางชานต�่ำ 
๒. โครงการจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการในระดับชุมชน” เพื่อ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ
และแรงงานนอกระบบ จะต้องได้รับค่าจ้างขั้นต�่ำและมีแหล่งเงินกู้
ดอกเบี้ยต�่ำเพื่อการประกอบอาชีพ
ตัวชี้วัด
๑. สัดส่วนของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจและแรงงาน
นอกระบบใน
กรุงเทพมหานคร
มีรายได้ที่มั่นคง
๒. สัดส่วนของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจและแรงงาน
นอกระบบใน
กรุงเทพมหานคร
มีอาชีพที่มั่นคง

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๓๐
๕๐
๗๐
๑๐๐

ร้อยละ
๓๐

ร้อยละ
๕๐

ร้อยละ
๗๐

ร้อยละ
๑๐๐

โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการจั ด ตั้ ง กองทุ น ออมเพื่ อ การประกอบอาชี พ
ส�ำหรั บ ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสทางเศรษฐกิ จ และผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ น
ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ
๒. โครงการจัดตั้งกองทุนออมให้กับแรงงานนอกระบบ
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๓. โครงการจัดการอบรม เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจและ
ความเชี่ยวชาญในการใช้ และพัฒนาฐานข้อมูลของ
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ โดย
ดูจากสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม ผ่านการ
ประเมินพื้นฐาน เกี่ยวกับการใช้และพัฒนาฐานข้อมูล
ของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ
๔. โครงการจัดอบรมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อ
สร้างความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพขยายช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ เกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบโดยดูจาก จ�ำนวนของ
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ สามารถระบุโครงการด้าน
การพัฒนาฐานข้อมูล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาฐาน
ข้อมูลแรงงานนอกระบบ
๕. โครงการสร้ า งเครื อ ข่ า ยทางด้ า นเศรษฐกิ จ ในกลุ ่ ม
ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสทางเศรษฐกิ จ ในแตละเขตพื
้ น ที่ ข อง
่
กรุงเทพมหานคร โดยวัดจากจ�ำนวนของผู้ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิ จ เข้ า ร่ ว มเครื อ ข่ า ยในแตละเขตของ
่
กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๖. โครงการจัดสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
วัดจากสัดส่วนของฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครและ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ รั บ การพั ฒ นาและ
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น
๗. โครงการร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
ภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จั ด อบรมให้ แ ก่ ผู ้ ด ้ อ ยโอกาส
ทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักในการ

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
มีส่วนร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูล วัดจากสัดส่วนของ
ฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น
๘. โครงการอบรม สนับสนุนและพัฒนาศูนย์ฝกึ และพัฒนา
อาชีพอย่างครบวงจร กล่าวคือ มีการจัดการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพ และจัดหาหรือมีกระบวนการให้เกิดการ
สร้างอาชีพอย่างแท้จริง วัดจากสัดส่วนของผู้เข้าฝึก
อบรมพัฒนาอาชีพ ได้รับการเข้าท�ำงานตรงกับความ
ต้องการ หรือผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
๙. โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ โดยให้ชุมชน
ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร มีสว่ นร่วมการพัฒนา
รูปแบบการอบรมและพัฒนาอาชีพ วัดจากสัดส่วนของ
ผูเ้ ข้าอบรม สามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ประกอบอาชีพได้จริง
๑๐. โครงการพัฒนาและอบรม การสร้างตลาด การสร้าง
เครือ่ งมือทางการตลาด และการจัดหาตลาดวิชาชีพให้แก่
ผูเ้ ข้ารับการอบรม ในศูนย์ฝกึ อาชีพของกรุงเทพมหานคร
และผู้ประกอบการ OTOP กรุงเทพมหานคร วัดจาก
สัดส่วนของผูเ้ ข้าอบรมสามารถสร้างตลาด เข้าใจวิธกี าร
ใช้เครื่องมือทางการตลาด
๑๑. โครงการพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน และมาตรฐาน
บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึกอบรม พัฒนาอาชีพของศูนย์
ฝึกอบรมอาชีพของกรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการ
OTOP กรุงเทพมหานคร วัดจากผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ ผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรมแล้ ว น�ำไปประกอบกิ จ การ
มีมาตรฐานชุมชนและมาตรฐานการบริการที่เหมาะสม
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๑๒. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ระเบียบปฏิบัติ
กฎหมายและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจ�ำหน่ายใน
ประเทศ การส่งออกสินค้า การท�ำงานในด้านบริการที่
ต่างประเทศ ของผู้เข้ารับการอบรมจากศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุ ง เทพมหานคร และผู ้ ป ระกอบการ OTOP
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ
และทราบถึงระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการจ�ำหน่ายในประเทศ การส่งออกสินค้า
การท�ำงานในด้านบริการที่ต่างประเทศ
๑๓. โครงการจั ด ตั้ ง กองทุ น ออมเพื่ อ การประกอบอาชี พ
ส�ำหรั บ ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสทางเศรษฐกิ จ และผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ น
ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ
๑๔. โครงการจัดตั้งกองทุนออมให้กับแรงงานนอกระบบ

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ การศึกษาส�ำหรับทุกคน
เป้ า หมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ พลเมื อ งกรุ ง เทพฯ
จะมีจ�ำนวนเขตพืน้ ที่ มีโรงเรียนสังกัด กทม. จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ครอบคลุมทุกระดับชัน้ และมีการใช้หลักสูตรท้องถิน่ กรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๓๐
๓๐
๕๐
๗๕

๑. เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับ
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยและระดับการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑๒ ปี
และหรือ / การศึกษา
ตามอัธยาศัยครอบคลุม
ในทุกเขตพื้นที่
๒. โรงเรียนสังกัด
ร้อยละ
กทม. จัดการศึกษา
๓๐
ส�ำหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
๓. นักเรียนโรงเรียน
ร้อยละ
สังกัด กทม. มีผลการ
๑๕
ทดสอบระดับชาติสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
ใน ๕ รายวิชา ได้แก่  
วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา และ
วิชาภาษาอังกฤษ

ร้อยละ
๕๐

ร้อยละ
๗๕

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ
๒๕

ร้อยละ
๓๕

ร้อยละ
๕๐
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โครงการส�ำคัญ
๑. จัดตั้งห้องสมุดชุมชนในพื้นที่ กทม.
๒. พัฒนา / จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่ กทม.
๓. ส่งเสริมการจัดท�ำแผนการเรียนรู้รายบุคคล (IEP) ของ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท
๔. อบรมให้ความรู้แก่ครูด้านการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ  
๕. จัดโครงการฝึกอบรม Coaching and Mentoring แก่
บุคลากรครู เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพทุก ๑ ปี
๖. พัฒนาห้องเรียนและห้องสมุดในโรงเรียนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๗. ให้ทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีอย่างต่อเนื่อง
๘. หลักสูตรหลังเลิกเรียน ส�ำหรับนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนตำ�่
๙. พัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปญ
ั หา
ให้กับนักเรียน  

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ พลเมืองกรุงเทพฯ ทุกครัวเรือน
สามารถสืบทอดวัฒนธรรม และเรียนรู้วิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของ
กลุ ่ ม ตนเอง เคารพในความแตกต่ า งและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มต่าง ๆ เป็นอันดับหนึ่งของเมืองหลวงของเอเชีย
๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๑. จ�ำนวนชาวกรุงเทพฯ ร้อยละ
๔๐
๖๐
๗๐
๗๕
ที่เรียนรู้ และ
ร่วมสืบทอดวัฒนธรรม
ของกลุ่มตน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๒. จ�ำนวนชาวกรุงเทพฯ ร้อยละ
๓๐
๕๐
๖๐
๗๐
ที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
และอัตลักษณ์ของกลุ่ม
อื่น ๆ อีกทั้งมีทัศนคติ
ที่ดี ให้ความเคารพ
และยอมรับความเป็น
พหุวัฒนธรรม
ของเมืองกรุงเทพฯ
ตัวชี้วัด
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โครงการส�ำคัญ
๑. จัดกิจกรรม event ประจ�ำปี ทีส่ ง่ เสริมความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม “Bangkok Cultural Festival” เพื่อ
เปิดพืน้ ทีใ่ ห้แก่กลุม่ วัฒนธรรมต่าง ๆ ได้เข้ามาแสดงออก
๒. จั ด การแข่ ง ขั น ดนตรี แ ห่ ง กรุ ง เทพมหานคร (Music
Competition of Bangkok) เพื่อเสริมภาพลักษณ์การ
เป็นพื้นที่ศูนย์กลางด้านดนตรี ศิลปะและการแสดงใน
ระดับอาเซียนและนานาชาติ
๓. จัดตัง้ ลานวัฒนธรรมในสวนสาธารณะทีม่ คี วามเหมาะสม
ในกรุงเทพฯ และให้มรี ายการการแสดงในลานวัฒนธรรม
๔. จัดท�ำและพัฒนา Bangkok Cultural Channel and
Multimedia
๕. ส�ำรวจรวบรวมข้อมูลกลุ่ม / ชุมชนวัฒนธรรม
๖. จัดท�ำระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมและศูนย์ข้อมูล
๗. จั ด ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ การพั ฒ นากิ จ กรรมด้ า น
วัฒนธรรมกรุงเทพฯ ซึ่งประกอบขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ  
ตัวแทนกลุม่ วัฒนธรรมต่าง ๆ รวมถึงสมาชิกจากเครือข่าย
วัฒนธรรมระดับเขต
๘. จัดตัง้ กลุม่ เครือข่ายวัฒนธรรมระดับเขต เพือ่ เป็นตัวแทน
ในการด�ำเนินการกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
รวมถึงการด�ำเนินการร่วมพัฒนาฐานข้อมูลวัฒนธรรม

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

มหานครกะทัดรัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ยอ่ ย : ๔.๑ เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่าง
มี ร ะเบี ย บ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และทรั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ คือการออกแบบเมือง ๔ มิติ
โดยใช้พื้นที่ทางดิ่งเป็นมิติที่ ๓ และเวลาเป็นมิติที่ ๔ หรือกล่าวอีก
นัยหนึง่ ก็คอื การใช้ประโยชน์จากทีว่ า่ งในอากาศ ผสมกับการใช้บริการ
สาธารณูปการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ตัวชี้วัด
๑. ความหนาแน่น
เฉลี่ยของประชากร
ในเขกรุงเทพมหานคร
ชั้นใน ไม่เกิน
๔๐,๐๐๐ คน / ตร.กม.
(คน / ตร.กม.)
๒. ระยะเวลาเดินทาง
เฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่
อยู่อาศัยกับแหล่งงาน
ลดลงจาก ๖๐ นาที
เป็น ๓๐ นาที
๓. ระยะทางเฉลี่ย
ระหว่างแหล่งชุมชน
กับแหล่สาธารณูปการ
หลักต่าง ๆ ของเมือง
สามารถเข้าถึงได้
ภายในระยะทาง
๕ กม. (กม.)

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๕

๑๐

๕
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โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการปรับปรุงแก้ไขมาตรการเชิงบวก (สร้างแรง
จูงใจ โบนัส ชดเชย) และมาตรการเชิงลบ รวมทั้งการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
พัฒนาเมือง
๒. โครงการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ และโครงการ
วางและจัดท�ำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่
(ปรับปรุงครั้งที่ ๕)
๓. โครงการจัดท�ำระบบข้อมูลสาธารณูปโภค ด้วยแผนที่
เชิงเลขความละเอียดสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ยอ่ ย : ๔.๒ กรุงเทพมหานครมีศนู ย์ชมุ ชนย่อย
(Sub Center) เป็นระบบตามล�ำดับความส�ำคัญและศักยภาพพืน้ ที่
เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ
เป้ า หมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ พลเมื อ งกรุ ง เทพฯ
สามารถเดินทางจากที่พักอาศัย ถึงที่ท�ำงานในระยะทางไม่เกิน
๕ กิโลเมตรและใช้เวลาไม่เกิน ๓๐ นาที และเมืองกรุงเทพฯ
และปริมณฑล มีเมืองเครือข่ายทีม่ อี งค์ประกอบทางเศรษฐกิจ สังคม
และการศึกษาครบครันไม่น้อยกว่า ๒๐ เมือง และสามารถรองรับ
ประชากรได้ ๑๕ ล้านคน

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๑. จ�ำนวนเมืองเครือข่าย
๕
๑๐
๑๕
๒๐
(ศูนย์ชุมชนย่อย) ที่มี
ศักยภาพ และ
องค์ประกอบทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษาอย่างครบครัน
๒. สัดส่วนประชากรต่อ
๗๐
๘๐
๙๐
๑๐๐
โครงสร้างพื้นฐานหลัก
และสาธารณูปการ
ของเมือง ที่สามารถ
รองรับการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในอนาคต
(ร้อยละ)
ตัวชี้วัด

โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการจัดท�ำแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนา
เมืองเครือข่าย (ศูนย์ชุมชนย่อย)
๒. โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย (ไม่น้อยกว่า ๑๕ ศูนย์)
๓. โครงการส�ำรวจ ท�ำฐานข้อมูล และประเมินการใช้งาน
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านต่าง ๆ ของประชากร ตามประเภท
สาธารณูปการ
๔. โครงการจัดท�ำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง
เพื่อรองรับจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕

มหานครประชาธิปไตย

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๑ มหานครแบบบูรณาการ
เป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ : มหานครกรุงเทพฯ
มีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค มหานคร เป็นองค์กร
ปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ (Functional decentralization)

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
ริเริ่ม
(ออก
๑. มหานครกรุงเทพฯ
กฎหมาย โครงการ
มีองค์การบริหาร
ลงทุน
จัดระบบสาธารณูปโภค จัดตั้ง)
พัฒนา
มหานคร (ให้เป็น
ระบบท่อ
องค์กรปกครองท้องถิ่น
ร้อยสาย
แบบพิเศษ ลักษณะ
ร่วมกับ
Functional
หน่วยงาน
decentralization)
ที่เกี่ยวข้อง
และเอกชน
ริเริ่ม
ผังเมือง
รวม
มหานคร
กรุงเทพฯ
จัดตั้ง
บริษัท
พัฒนา
เมือง
ตัวชี้วัด

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ริเริ่ม
โครงการ
พัฒนา
เมือง
clusters
ในเขต
กทม.
ระยะที่ ๑

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ริเริ่ม
โครงการ
พัฒนา
เมือง
clusters  
ในเขต
กทม.
ระยะที่ ๒
ขยายผล
โครงการ
พัฒนา
เมือง
clusters
นอกเขต
กทม.

โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น
แบบพิเศษ
๒. ริเริ่มโครงการลงทุนพัฒนาระบบท่อร้อยสาย ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกชน ริเริ่มผังเมืองรวม
มหานครกรุงเทพฯ จัดตั้งบริษัทพัฒนาเมือง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ : กทม. มีสภาประชาชน
กรุงเทพมหานคร และสภาประชาชนระดับเขต (เวทีริเริ่มนโยบาย
รับฟังความเห็น และตรวจสอบการท�ำงานของ กทม.) / กทม. ใช้ระบบ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด
๑. สภาประชาชน
กรุงเทพฯ
๒. สภาประชาชน
ระดับเขต

๓. ระบบงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
จัดเวทีสภา
ประชาชน
ปีละ
๑๐ ครั้ง
จัดเวทีสภา
ประชาชน
ระดับเขต
ปีละ ๑๒
ครั้ง / เขต
๕๐ เขต

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
เวทีสภา
ประชาชน
ปีละ
๑๕ ครั้ง
จัดเวทีสภา
ประชาชน
ระดับเขต
ปีละ ๑๒
ครั้ง / เขต
๕๐ เขต
ใช้ระบบ
ภาษีเพื่อ
การพัฒนา
พื้นที่ /
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
เวทีสภา
ประชาชน
ปีละ
๒๐ ครั้ง
จัดเวทีสภา
ประชาชน
ระดับเขต
ปีละ ๑๒
ครั้ง / เขต
๕๐ เขต
ใช้ระบบงบ
ประมาณ
แบบมี
ส่วนร่วม
ระดับเขต

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
เวทีสภา
ประชาชน  
ปีละ
๓๐ ครั้ง
จัดเวทีสภา
ประชาชน
ระดับเขต
ปีละ ๑๒
ครั้ง / เขต
๕๐ เขต
ใช้ระบบงบ
ประมาณ
แบบมีส่วน
ร่วมระดับ
มหานคร

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
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โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการ “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”
๒. โครงการ “สภาประชาชนระดับเขต”
๓. โครงการรั บ ฟั ง ความเห็ น ประชาชนในการจั ด ท�ำงบ
ประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของกรุงเทพมหานคร ในระดับ
เขตทุกเขต และ ระดับส�ำนักของกรุงเทพมหานคร  
โครงการ “วิจยั แนวทางการใช้ระบบภาษีเพือ่ การพัฒนา
และ การจัดท�ำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม”
๕. โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบภาษีเพื่อการพัฒนา และ
การจัดท�ำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
๖. โครงการ “ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม”
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๓ การกระจายอ�ำนาจสู่ประชาชน
เป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ :
๑. กทม. จั ด ตั้ ง องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ระดั บ ล่ า ง
(เทศบาลนคร)
๒. กทม. ได้รับการถ่ายโอนอ�ำนาจหน้าที่ครอบคลุม
ภารกิจการบริหารมหานครครบถ้วน
๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
แก้ไข
๑. จัดตั้งเทศบาลนคร
กฎหมาย
ใน กทม. (ร้อยละ
ระเบียบ
ของเทศบาลนคร
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด) บริหาร
ราชการ
กรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒. เพิ่มอ�ำนาจหน้าที่ ๑. อ�ำนาจ
ของกรุงเทพมหานคร สอบสวน
คดีอาญา
บาง
ประเภท
เช่นเดียว
กับนาย
อ�ำเภอ
๒. ด้าน
การจราจร
(จาก
ส�ำนักงาน
ต�ำรวจ
แห่งชาติ)
๓. ด้าน
ขนส่ง
มวลชน
ตัวชี้วัด

โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการจัดท�ำร่างแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร
๒. โครงการจัดประชุม รับฟังความเห็น และข้อเสนอ
โครงสร้าง อ�ำนาจหน้าทีก่ รุงเทพมหานคร (นักการเมือง
ผู้บริหาร ข้าราชการ)
๓. โครงการจัดประชุม รับฟังความเห็น และข้อเสนอ
โครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่กรุงเทพมหานคร (ประชาชน
กลุ่ม องค์กร ชุมชน)

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๔ การเมืองสีขาว
เป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ : ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริตข้าราชการ และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
ของ กทม.  
ตัวชี้วัด
๑. ความเชื่อมั่นของ
ประชาชน ต่อความ
ซื่อสัตย์สุจริตของ
หน่วยงานและ
ข้าราชการ กทม.
(ร้อยละของประชาชน
ที่เชื่อมั่น)
๒. ความเชื่อมั่น
ของประชาชน
ต่อความซื่อสัตย์สุจริต
ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง
(ร้อยละของประชาชน
ที่เชื่อมั่น)

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๖๐
๗๐
๗๕
๘๐

ร้อยละ
๖๐

ร้อยละ
๗๐

ร้อยละ
๗๕
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โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการส�ำรวจความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อความ
ซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงานและข้าราชการ กทม.
๒. โครงการส�ำรวจความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อความ
ซื่อสัตย์สุจริตของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์ยอ่ ย : ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลือ่ นวิสยั ทัศน์
เป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ : เครือข่ายพลเมืองกรุงเทพฯ
ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าวิสัยทัศน์ กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕

ตัวชี้วัด
เครือข่ายพลเมือง
กรุงเทพมหานคร
ติดตาม ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าวิสยั ทัศน์ฯ
ปีละ ๒ ครั้ง

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
จัดตั้ง
รายงานผล
๑๐ ครั้ง

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
รายงานผล
๑๐ ครั้ง

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
รายงานผล
๑๐ ครั้ง

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
รายงานผล
๑๐ ครั้ง

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๑ ศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน
เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม และศูนย์การประชุม
เป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ เมืองกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง
ด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม และศูนย์การประชุม
อยู่ใน ๕ อันดับแรกของเมืองหลวงของเอเชีย โดยการเปลี่ยนผ่าน
จากการเป็ น อุ ต สาหกรรมเมื อ งดั้ ง เดิ ม พึ่ ง พาแรงงานราคาถู ก
ไปสู ่ ม หานครที่ มี ฐ านเศรษฐกิ จ ภาคบริ ก ารที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
ตัวชี้วัด
๑. สัดส่วนของ
ผู้ประกอบการ
ด้านเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
ที่มีการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าใน
กรุงเทพมหานครได้รับ
การลงทะเบียน
ในฐานข้อมูล
๒. สัดส่วนของ
ผู้ประกอบการใน
กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมภาคีการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้า
ด้านเกษตร
อุตสาหกรรมกรรม
เกษตร

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๕๐
๑๐๐

๑๕

๒๕

๕๐

๗๐
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ตัวชี้วัด
๓. สัดส่วนของ
ผู้ประกอบการ
ด้านเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
ที่มีเข้าร่วมการจัดงาน
แสดงสินค้าเกษตร
และอาหารในระดับ
ภูมิภาค

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๑๕
๒๕
๕๐
๗๐

โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการจัดการอบรมเพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ความเชี่ยวชาญ ในการใช้และพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
การซือ้ ขายแลกเปลีย่ นสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม
เกษตร อาหารแปรรูปและบริการสีเขียว
๒. โครงการจัดอบรมให้แก่ผปู้ ระกอบการด้านสินค้าเกษตร
เพือ่ สร้าง ความเข้าใจ และเพิม่ ประสิทธิภาพ ขยายช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ เกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร
สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และอาหารแปรรูป
๓. โครงการสร้ า งเครื อ ข่ า ยทางด้ า นเศรษฐกิ จ ในกลุ ่ ม
ผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรในแต่ละเขตพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร
๔. โครงการติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด ท�ำและการ
พัฒนาฐานข้อมูลสินค้าเกษตร

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
๕. โครงการจัดสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
๖. โครงการสนับสนุน ประสานงาน รวบรวมข้อมูลพืน้ ฐาน
และข้อมูลทีจ่ �ำเป็นส�ำหรับฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร
และฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
๗. โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ทีจ่ �ำเป็นในการใช้เครือ่ งมือ
ทางการผลิต การเงิน การตลาด และการบรรจุภัณฑ์
อย่างแท้จริง
๘. โครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาวิสาหกิจโดยค�ำนึงถึง
สิ่งแวดล้อมและสังคมเมือง
๙. โครงการสัมมนาเพือ่ ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจนชุมชนที่เกี่ยวข้อง
๑๐. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการเกษตร
๑๑. โครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลากรด้านการเกษตร
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๒. โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่การเกษตรมุ่งสู่
เกษตรอินทรีย์
๑๓. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร
๑๔. โครงการจัดอบรมตามหลักสูตรของโรงเรียนเกษตร
ทฤษฎีใหม่
๑๕. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
และเกษตรตามแนวพระราชด�ำริ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๒ ศูนย์กลางการค้า การเงินและ
การลงทุน
เป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ กรุงเทพมหานครจะก้าวขึ้น
สู่อันดับ ๑ ใน ๒๐ ของตลาดทุนโลก เพื่อรองรับธุรกิจด้านตลาดเงิน
ตลาดทุนอย่างเพียงพอและได้มาตรฐานโลก
๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๑. ขนาดของตลาดทุน ๑ ใน ๕ ๑ ใน ๔
มี ข นาดติ ด อั น ดั บ เมื่ อ
เทียบกับภูมภิ าคอาเซียน
๒. ขนาดของตลาดทุน ๑ ใน ๓๕ ๑ ใน ๓๐
มี ข นาดติ ด อั น ดั บ เมื่ อ
เทียบกับโลก
ตัวชี้วัด

ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๑ ใน ๓ ๑ ใน ๒
๑ ใน ๒๕ ๑ ใน ๒๐

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการส�ำรวจพื้นที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของ
กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
๒. โครงการจัดท�ำแผนการพัฒนาพืน้ ที่ และสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกส�ำหรับการท�ำธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน
๓. โครงจัดการสัมมนา เพื่อการประสานงานให้เกิดการใช้
และพัฒนาพื้นที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ตลอดจน
สนั บ สนุ น ให้ ป รั บ ปรุ ง กฎเกณฑ์ แ ละข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน
ให้มีความชัดเจน
๔. โครงการจัดท�ำแผนการใช้พนื้ ทีแ่ ละสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ของกรุงเทพมหานคร เพือ่ ใช้ส�ำหรับการอ�ำนวยความสะดวก
ในการจัดหาพื้นที่ส�ำหรับการสนับสนุนการลงทุน
๕. โครงการจัดท�ำ  Task Force เพื่อประสานงานกับ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ เอกชน เกี่ ย วกั บ การใช้ พื้ น ที่
เพื่อการสนับสนุนการลงทุน
๖. โครงการจัดการศึกษาและสัมมนา เพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำ
ธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน ให้มีความชัดเจน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ระหว่างประเทศ
๗. โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ที่จ�ำเป็น
ในการใช้ประกอบอาชีพของแรงงานฝีมือแรงงานขั้นสูง
ในกรุงเทพมหานคร
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๘. โครงการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาทักษะ
ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะทางด้านภาษา
๙. โครงการส�ำรวจพื้นที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของ
กรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งส�ำนักงาน
ระดับภูมิภาค

ประเด็นยุทธศาสตร์ยอ่ ย : ๖.๓ ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วระดับโลก
เป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ เมืองกรุงเทพฯ เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีส่ ามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วจากทัว่ โลกมาสูเ่ มืองกรุงเทพฯ
สู่จังหวัดต่าง ๆ ของไทย และสู่เมืองอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและ
เอเชี ย และอุ ต สาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถท�ำรายได้ ให้ กั บ
ชาวกรุงเทพฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวม ของ
กรุงเทพมหานคร

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป

ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ
๑-๓
๑-๓
๑ - ๓
๑ - ๓

๑. เมืองกรุงเทพฯ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่สามารถดึงดูดนัก
ท่องเที่ยวจากทั่วโลก
มาสู่เมืองกรุงเทพฯ
สู่จังหวัดต่าง ๆ
ของไทย และสูเ่ มือง
อื่น ๆ ในภูมิภาค
อาเซียนและในเอเชีย
๒. อุตสาหกรรมการ ไม่นอ้ ยกว่า
ท่องเที่ยว สามารถท�ำ ร้อยละ
๑๐ ของ
รายได้ให้กับ
มูลค่า
ชาวกรุงเทพฯ
ผลิตภัณฑ์
รวมของ
กรุงเทพ
มหานคร

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ
๑๐ ของ
มูลค่า
ผลิตภัณฑ์
รวมของ
กรุงเทพ
มหานคร

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ
๑๐ ของ
มูลค่า
ผลิตภัณฑ์
รวมของ
กรุงเทพ
มหานคร

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ
๑๐ ของ
มูลค่า
ผลิตภัณฑ์
รวมของ
กรุงเทพ
มหานคร

โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการ Bangkok Smile Branding
๒. โครงการนั่งรถเมล์ เรือ รถราง จักรยาน และเดินชม
เมืองกรุงเทพฯ
๓. โครงการย้ อ นรอยแหล่ ง วั ฒ นธรรมเมื อ งกรุ ง เทพฯ
“ย้อนรอยเมืองแห่งวัฒนธรรม
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๔. โครงการ จัดท�ำแผนทีค่ วามรูเ้ กีย่ วกับมรดกทางวัฒนธรรม
ของชุมชน
๕. โครงการส่งเสริมมาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว
๖. โครงการห้องน�้ำสะอาด ส�ำหรับนักท่องเที่ยว
๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนา Packages การท่องเที่ยว
๘. โครงการพั ฒ นา Software Bangkok Smile
Application
๙. โครงการอาสาสมัคร Bangkok Smile
๑๐. การปรับโครงสร้างและบทบาทองค์กรด้านการท่องเทีย่ ว
ของกรุงเทพมหานคร

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ย ่ อ ย : ๖.๔ ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ ตามฐาน
นวัตกรรม - วัฒนธรรม
เป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ กรุงเทพมหานครจะเป็น
๑ ใน ๓ ของเมืองในภูมภิ าคอาเซียนทีเ่ ป็นเมืองนวัตกรรม - วัฒนธรรม
หรือ Bangkok Cultural Innovation โดยอิงมรดกทางวัฒนธรรม
ไทย นวัตกรรมด้านศิลปะการแสดง และนวัตกรรมด้านการออกแบบ
และสร้างสรรค์

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป

ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๑ ใน ๔ ๑ ใน ๓ ๑ ใน ๓ ๑ ใน ๓

๑. กรุงเทพมหานคร
ติดอันดับเมืองใน
ภูมิภาคอาเซียน
ที่เป็นเมืองนวัตกรรมวัฒนธรรม หรือ
Bangkok Cultural
Innovation
๒. กรุงเทพมหานคร ๑ ใน ๕๐ ๑ ใน ๔๐ ๑ ใน ๓๐ ๑ ใน ๒๐
ติดอันดับเมืองของโลก
ที่เป็นเมืองนวัตกรรมวัฒนธรรม หรือ
Bangkok Cultural
Innovation
๓. กรุงเทพมหานคร ๑ ใน ๓๐ ๑ ใน ๒๕ ๑ ใน ๒๐ ๑ ใน ๑๕
ติดอันดับเมืองของโลก
ที่เป็นตลาดแฟชั่นและ
เครื่องประดับนานาชาติ

โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการจั ด ท�ำแผนการพั ฒ นาการจั ด แสดงผลงาน
กลุ่มธุรกิจตามฐานนวัตกรรม - วัฒนธรรม
๒. โครงการประสานงาน ในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชือ่ มโยงกับวัฒนธรรมไทย
ตลอดจนให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ระกอบการ และสร้างเครือข่าย
เชือ่ มโยง ในระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดหาช่องทางการ
ตลาดส�ำหรับอุตสาหกรรม
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๓. โครงการประสานงานในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชือ่ มโยงกับอุตสาหกรรม
เครือ่ งนุง่ ห่ม ตลอดจนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ
และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และสร้างเครือข่าย
เชือ่ มโยงในระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดหาช่องทางการ
ตลาดส�ำหรับอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ยอ่ ย : ๖.๕ ศูนย์กลางการจัดประชุมนิทรรศการ
และศูนย์รวมการจัดตั้งส�ำนักงานของภูมิภาค
เป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ กรุงเทพมหานครจะเป็นเมือง
จัดประชุม นิทรรศการ ในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน
ตัวชี้วัด
๑.อันดับของ
กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองจัดประชุม
นิทรรศการ
เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาค
อาเซียน
๒.อันดับของ
กรุงเทพมหานครเป็น
เมืองจัดประชุม
นิทรรศการ
เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในโลก

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๑ ใน ๕ ๑ ใน ๔ ๑ ใน ๒ อันดับแรก

๑ ใน ๔๐ ๑ ใน ๓๐ ๑ ใน ๒๕ ๑ ใน ๒๐

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการส�ำรวจพื้นที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ของ
กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับจัดประชุม นิทรรศการ
และการแสดงสินค้า
๒. โครงการจัดท�ำแผนการพัฒนาการจัดประชุมนิทรรศการ
และการแสดงสินค้า โดยกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลาง
ในการประชุมของประเทศไทย
๓. โครงการจัดการสัมมนาเพือ่ การประสานงาน ให้เกิดการ
ใช้และพัฒนาพื้นที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ตลอดจน
สนับสนุนให้มีปรับปรุงกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับจัดประชุม นิทรรศการ และการแสดงสินค้า
ให้มีความชัดเจน
๔. โครงการจั ด ท�ำแผนการใช้ พื้ น ที่ แ ละสิ่ ง อ�ำนวยความ
สะดวกของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ส�ำหรับการอ�ำนวย
ความสะดวกในการจั ด หาพื้ น ที่ ส�ำหรั บ การสนั บ สนุ น
การจัดประชุม นิทรรศการ และการแสดงสินค้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗

การบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๑ กฎหมาย
เป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ กรุงเทพมหานครมีการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เพือ่ ปรับโครงสร้าง
การบริหารเป็นระบบสองชัน้ และปรับบทบาท อ�ำนาจ หน้าทีร่ องรับ
ความเป็นอิสระและให้อ�ำนาจในการบริหารจัดการ ตลอดรวมถึง
การบริการสาธารณะ เพือ่ แก้ปญ
ั หาการเจริญเติบโตของเมืองมหานคร
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ตัวชี้วัด
๑. มีกฎหมายการ
บริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร
ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่
เรื่องโครงสร้าง อ�ำนาจ
หน้าที่ ที่มีความอิสระ
ในการบริหาร และ
มีความคล่องตัว
ในการบริหารเมือง
มหานคร (ร้อยละ
ของกระบวนการ
การตรากฎหมาย)
๒. การถ่ายโอนภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐ
ให้กรุงเทพมหานคร
ตามกฎหมายก�ำหนด
แผนขั้นตอนการ
กระจายอ�ำนาจ ฯ
แผนการกระจายอ�ำนาจฯ
และแผนปฏิบัติการ
ก�ำหนดขั้นตอนการ
กระจายอ�ำนาจฯ
(ร้อยละของภารกิจที่
ถ่ายโอน)

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๔๐
๑ ใน ๔ ๑ ใน ๒ อันดับแรก

๘๐

๑๐๐

โครงการส�ำคัญ
๑. จัดท�ำร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
และการรับฟังความเห็น
๒. จัดการอบรมนิติกรเพื่อให้เข้าใจกฎหมายปัจจุบัน

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ การบริหารแผนและประเมินผล
เป้ า หมายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ การประเมิ น แผนพั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (แผนยุทธศาสตร์) มีมาตรฐานและ
มีรายงานผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการใช้ข้อมูลจากการ
ประเมินในการปรับปรุงกลยุทธ์
๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒
๕
๕
๕
๑. จัดท�ำรายงานการ
ประเมินผลแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ   
๒๐ ปี (ครั้ง / ฉบับ)
๕๐
๗๕
๙๐
๑๐๐
๒. อัตราส่วนกลยุทธ์ที่
มี ก ารปรั บ หลั ง การ
ประเมิน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด

โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการจัดท�ำแผนบูรณาการทีเ่ ชือ่ มโยงกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (จัดท�ำแผนระดับ
กรุงเทพมหานคร)
๒. ส่งเสริมการจัดท�ำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
๓. โครงการจัดท�ำแผนเฉพาะด้าน
๔. โครงการจัดท�ำแผนพัฒนาพื้นที่ / ระดับกลุ่มเขต
๕. โครงการวางแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ / กลุ่มเขต
๖. โครงการจัดท�ำแผนพัฒนาระดับชุมชน
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๗. จัดตั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อบูรณาการ
แผนงาน แผนเงินและการหารายได้ของกรุงเทพมหานคร
๘. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการวางแผนพัฒนาเขต
สู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
๙. โครงการประสานความร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง าน
เชิงยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร
๑๐. จัดประชุมคณะกรรมการของส�ำนักยุทธศาสตร์ฯ พิจารณาจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของโครงการตามแผนพัฒนา ระยะ ๒๐ ปี
เพื่ อ บรรจุ ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการกรุ ง เทพมหานคร
ประจ�ำปีและขอจัดสรรงบประมาณรายปี
๑๑. ปรับโครงสร้างส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
๑๒. สร้างยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานเชิงรุก
๑๓. โครงการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านการบริหารแผน
แนวใหม่ของกรุงเทพมหานคร
๑๔. โครงการเสริมสร้างความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนากรุงเทพมหานคร
สู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
๑๕. โครงการเสริมสร้างความรูก้ ารพัฒนาเมืองมหานครเชิงรุก
๑๖. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดท�ำ
และบริหารแผน ส�ำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
และผู้รับผิดชอบก�ำกับ / จัดท�ำแผนของหน่วยงาน
๑๗. โครงการจัดท�ำระบบประเมินผลของกรุงเทพมหานคร
๑๘. โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลรายด้านเพื่อการประเมินผล
๑๙. โครงการประเมินผลโครงการขนาดใหญ่
๒๐. โครงการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีของหน่วยงาน
ในสังกัด กทม. (ภาพรวม)

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ กรุงเทพมหานครเป็นที่รวมของ
คนดี และคนเก่ง สามารถปฏิบัติงานที่รองรับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมืออาชีพ
๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
บุ ค ลากรกรุ ง เทพมหานครเป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านแบบมื อ อาชี พ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
๑. ร้อยละความเชื่อมั่น ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ของประชาชนที่มีต่อ
๗๕
๘๐
๘๕
๙๐ - ๙๕
การท�ำงานของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร
๒. ร้อยละความเชื่อมั่น ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ของประชาชนที่มีต่อ
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐ - ๙๕
ความซื่อสัตย์สุจริต
ของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็ง เอื้อต่อความ
เป็นธรรม สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงาน และชีวิตส่วนบุคคล
ของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถสูง และ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้  
๓. อันดับการเป็น
Top ๓๐ Top ๒๕ Top ๒๐ Top ๑๐
หน่วยงานราชการ
ที่บัณฑิตจบใหม่
ต้องการเข้ามา
ปฏิบัติงานมากที่สุด  
(Employers of
Choice)
ตัวชี้วัด
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โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการศึกษาทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะหลัก
๒. โครงการศึกษาทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะประจ�ำ
สายงาน (ครบทุกสายงาน)
๓. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ�ำกลุ่มงานตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
๔. โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ ก�ำหนดสมรรถนะประจ�ำต�ำแหน่ง
๕. โครงการจัดท�ำคู่มือสมรรถนะประจ�ำต�ำแหน่ง
๖. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้น�ำทุกระดับ
เกี่ยวกับแผนวิสัยทัศน์ ๒๐ ปี ของกรุงเทพมหานคร
๗. โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รผู ้ นํ า การเปลี่ ย นแปลง
สู่มหานครแห่งเอเชีย
๘. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรน�ำร่องเพื่อพัฒนาผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงสู่มหานครแห่งเอเชีย
๙. โครงการขยายการจัดฝึกอบรม หลักสูตรเพื่อพัฒนา
ผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลงสูม่ หานครแห่งเอเชีย แก่ผนู้ �ำทุกระดับ
๑๐. โครงการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสายงาน
โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ให้ครบทุกสายงาน
๑๑. โครงการจัดท�ำคู่มือมาตรฐานวิชาชีพประจ�ำสายงาน
๑๒. โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพที่จ�ำเป็น
ในแต่ละสายงาน
๑๓. โครงการทดสอบความรู้ความสามารถของบุ ค ลากร
ตามมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสายงาน (ให้ได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๗๐ ของแต่ละสายงาน)
๑๔. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในด้านภาษา
และวัฒนธรรมต่างประเทศ

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
๑๕. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
(แก่บคุ ลากรในสายงานทีต่ อ้ งให้บริการประชาชนโดยตรง)
๑๖. โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพือ่ ให้มที กั ษะด้านการศึกษา
วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน / การให้บริการ
๑๗. โครงการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการรับบริการ
จากผู้รับบริการที่มีความหลากหลาย
๑๘. โครงการจัดท�ำสือ่ สารสนเทศในการให้บริการเป็นภาษา
ต่างประเทศ
๑๙. โครงการจัดท�ำผลงานวิจยั ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การพัฒนางาน หรือการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
(ไม่น้อยกว่าส�ำนัก / หน่วยงานละ ๑ เล่มต่อปี)
๒๐. โครงการจ้างลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ เพือ่ เพิม่ ช่องทาง
การให้บริการทีห่ ลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ
๒๑. โครงการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สร้างคลังความรู้ ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ให้
ครบทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
๒๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมและจัดท�ำ
คลังความรู้ประจ�ำหน่วยงานน�ำร่อง
๒๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมและจัดท�ำ
คลังความรู้ประจ�ำหน่วยงานทุกหน่วยงาน
๒๔. โครงการจัดท�ำมาตรฐานจริยธรรม ข้อบังคับ จรรยา
และวินัยข้าราชการของบุคลากรกรุงเทพมหานคร
๒๕. โครงการจัดท�ำหลักเกณฑ์แนวทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในแต่ละวิชาชีพ
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๒๖. โครงการศึกษาวิจยั จัดท�ำตัวชีว้ ดั พฤติกรรมตามมาตรฐาน
จริยธรรม ข้อบังคับ จรรยา และวินัยข้าราชการ ของ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร
๒๗. โครงการวิเคราะห์ทบทวนกฎระเบียบ เพื่อลดช่องโหว่
ในการกระท�ำผิดกฎหมาย
๒๘. จัดท�ำแผนความเสีย่ งและมาตรการควบคุมภายในเพือ่ ป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น
๒๙. โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการลดการกระท�ำผิดวินัย
ของบุคลากร
๓๐. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร
๓๑. โครงการมหกรรมยกย่องเชิดชู ผู้เป็นต้นแบบ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และถ่ายทอดประสบการณ์การเป็น
ข้าราชการ / บุคลากรทีด่ ี (ทัง้ ในระดับส�ำนักและส�ำนักงานเขต)
๓๒. โครงการจัดท�ำคูม่ อื การบริหารงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ของกรุงเทพมหานคร
๓๓. โครงการแลกเปลีย่ นแนวปฏิบตั ดิ า้ นการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ กับประเทศในภูมภิ าคเอเชีย
๓๔. โครงการวิเคราะห์อัตราก�ำลังคนในระยะ ๒๐ ปี
๓๕. โครงการทบทวนวิเคราะห์กระบวนงานทุกกระบวนงาน
เพือ่ พิจารณาปรับลดกระบวนงานหรือลดคนในกระบวนงาน
ที่ไม่จ�ำเป็น
๓๖. โครงการวิเคราะห์จัดท�ำแผนอัตราก�ำลังคนที่สอดคล้อง
กับภารกิจ และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ
๒๐ ปี  (โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างเชิงภารกิจของแต่ละ
ส�ำนัก และความแตกต่างเชิงพืน้ ทีใ่ นแต่ละส�ำนักงานเขต)

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
๓๗. โครงการจัดท�ำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของสาย
งานหลัก
๓๘. โครงการจั ด ท�ำเส้ น ทางความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ของ
ทุกสายงาน
๓๙. โครงการจั ด ท�ำแผนพั ฒ นาศั ก ยภาพรายบุ ค คล
(Individual Development Plan)
๔๐. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรตามแผนพั ฒ นา
ศักยภาพรายบุคคล
๔๑. โครงการจั ด ท�ำกรอบมาตรฐานความส�ำเร็ จ ด้ า น
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ของกรุ ง เทพมหานคร
(BMA - HR-Scorecard)
๔๒. โครงการจัดท�ำคูม่ อื กรอบมาตรฐานความส�ำเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
๔๓. โครงการวิเคราะห์ต�ำแหน่งส�ำคัญทีม่ แี นวโน้มขาดแคลน
บุคลากรในอนาคต
๔๔. โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาแนวทางการขยายอายุเกษียณ
และการวางแผนทดแทนต�ำแหน่ง (Succession Plan)
๔๕. โครงการขยายอายุเกษียณบุคลากรในต�ำแหน่งส�ำคัญ
และขาดแคลน
๔๖. โครงการวางระบบติดตามและประเมินความคุม้ ค่า ในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (Return on Investment : ROI)
๔๗. โครงการเชือ่ มโยงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information
System) กับทุกส�ำนัก / หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
๔๘. โครงการวางระบบการน�ำเข้าข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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๔๙. โครงการจัดท�ำมาตรฐานวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน HR
๕๐. โครงการพัฒนาระบบ e - Training / e - Learning
๕๑. ก�ำหนดแนวทางการสรรหาและคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง
๕๒. โครงการพัฒนาระบบ e - Recruitment
๕๓. โครงการศึกษาวิจยั จัดท�ำช่องทางความก้าวหน้าในอาชีพ
ส�ำหรับผู้มีศักยภาพสูง
๕๔. โครงการปรับปรุงระเบียบการประเมินค่างาน และผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ที่สอดคล้อง
ตามหลักการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา และการประเมิน
ผลสัมฤทธิข์ องงาน : สมรรถนะประจ�ำต�ำแหน่ง)
๕๕. โครงการพัฒนาระบบ e - Job Evaluation
๕๖. โครงการจัดท�ำคู่มือการบริหารผลการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร
๕๗. โครงการจัดท�ำ  MOU ในการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ
๕๘. โครงการจัดท�ำ  MOU ในการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระหว่างประเทศ
๕๙. โครงการร่ ว มเพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลกับต่างประเทศ
๖๐. โครงการก�ำหนดมาตรฐานสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ในการท�ำงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น ขนาดพื้นที่
ค่าของแสงสว่าง เสียง และคุณภาพอากาศ)
๖๑. โครงการปรั บ ปรุ ง และจั ด สภาพแวดล้ อ มการทํา งาน
ให้เหมาะสมและสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทํางาน
๖๒. โครงการวิเคราะห์ความจ�ำเป็นในการใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการท�ำงาน (Hardware, Software และอุปกรณ์อนื่ ๆ)
และจัดสรรวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
๖๓. โครงการจัดท�ำแผนการพัฒนาองค์กรตามแนวคิดองค์กร
สุขภาวะ
๖๔. โครงการจัดท�ำคู่มือ กทม. : องค์กรสุขภาวะ
๖๕. โครงการหน่วยงานต้นแบบองค์กรสุขภาวะ (ระดับส�ำนัก
และส�ำนักงานเขต)
๖๖. โครงการศึกษารูปแบบเวลาการท�ำงานแบบยืดหยุ่น
๖๗. โครงการปรับปรุงเวลาการท�ำงานให้ยืดหยุ่นเหมาะสม
กับประเภทของสายงานต่าง ๆ
๖๘. โครงการวิเคราะห์ทบทวนเส้นทางการสื่อสารภายใน
องค์กร เพื่อปรับปรุงให้เกิดความรวดเร็ว และสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
๖๙. โครงการจัดตัง้ ศูนย์สง่ เสริมองค์กรสุขภาวะกรุงเทพมหานคร
(BMA Happy Workplace Center) (ศูนย์ให้ค�ำปรึกษา
ทั้งเรื่องภาระงานและเรื่องส่วนบุคคล)
๗๐. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเทียบเคียงค่าตอบแทน และ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ กื้ อ กู ล ของบุ ค ลากรกรุ ง เทพมหานคร
กับองค์การชั้นน�ำ และตลาดแรงงาน
๗๑. โครงการจั ด หาสวั ส ดิ ก ารแบบยื ด หยุ ่ น ที่ ส นองต่ อ
ความหลากหลายของบุคลากร (การจัดสวัสดิการให้มี
ความหลากหลายและยื ด หยุ ่ น เช่ น ห้ อ งเลี้ ย งเด็ ก
ในที่ท�ำงาน ห้องออกก�ำลังกาย การประกันชีวิต เงินกู้
ปลอดดอกเบี้ ย การติ ด ตามสุ ข ภาพของข้ า ราชการ
ร้านค้าสวัสดิการ ฯลฯ โดยให้หน่วยงาน (ส�ำนัก และ
ส�ำนักงานเขต) ได้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการของ
ตนเอง)
๗๒. โครงการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาระบบให้ ค ่ า ตอบแทนตาม
ผลงานและสมรรถนะของบุคคล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ กรุงเทพมหานครมีระบบ
การบริหารทางการคลังและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีการ
บริหารจัดการในด้านการคลังและงบประมาณแบบองค์รวม และ
เป็นไปในเชิงรุก เพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนา โดยค�ำนึงถึง การ
รักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
ธรรมาภิบาลทางการคลัง
๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๑. สัดส่วนรายได้จาก มากกว่า มากกว่า
ร้อยละ
ร้อยละ
ภาษีท้องถิ่นที่ กทม.
๔๐
๓๐
จัดเก็บเองต่อรายได้รวม
๒. อัตราการขยายตัว มากกว่า มากกว่า
๑.๐
๑.๐
ของรายได้ท้องถิ่นที่
จัดเก็บเองต่ออัตรา
การขยายตัวของ
เศรษฐกิจใน
กรุงเทพมหานคร
(ค่าความยืดหยุ่นของ
ภาษีท้องถิ่นต่อ GPP
ของกรุงเทพมหานคร)
๓. ร้อยละ
มากกว่า มากกว่า
ร้อยละ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ
๘๕
๘๐
เปรียบเทียบกับการ
ประมาณการรายจ่าย
ภายในปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
มากกว่า
ร้อยละ
๕๐
มากกว่า
๑.๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
มากกว่า
ร้อยละ
๕๐
มากกว่า
๑.๐

มากกว่า
ร้อยละ
๙๐

มากกว่า
ร้อยละ
๙๕

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป

ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๙๕
๙๕
๙๐
๘๐

๔. ร้อยละของ
โครงการลงทุน /
การจัดซื้อครุภัณฑ์
ที่ด�ำเนินการได้ตาม
แผนที่ก�ำหนด
(จ�ำนวนโครงการ รายการและมูลค่า)
น้อยกว่า น้อยกว่า
๕. สัดส่วนภาระหนี้
ร้อยละ
ระยะยาวต่อรายได้รวม ร้อยละ
๗๕
๕๐
ของกรุงเทพมหานคร
น้อยกว่า น้อยกว่า
๖. สัดส่วนรายจ่าย
ร้อยละ
ร้อยละ
เพื่อการช�ำระหนี้ต่อ
๑๕
๑๕
รายจ่ายรวม (Debt
Service Ratio)
๒ - ๓ เท่า ๓ - ๕ เท่า
๗. อัตราส่วน
ทุนหมุนเวียน  
(Current Ratio)
ของกรุงเทพมหานคร
มากกว่า มากกว่า
๘. ระดับเงินสะสม
ร้อยละ
ร้อยละ
ต่อรายจ่ายประจ�ำปี
๑๐
๕
ของกรุงเทพมหานคร

น้อยกว่า
ร้อยละ
๑๐๐
น้อยกว่า
ร้อยละ
๑๕

น้อยกว่า
ร้อยละ
๑๒๕
น้อยกว่า
ร้อยละ
๑๕

มากกว่า
๕ เท่า

มากกว่า
๕เท่า

มากกว่า
ร้อยละ
๑๐

มากกว่า
ร้อยละ
๑๐
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โครงการส�ำคัญ
๑. ส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่ภาษี
๒. พัฒนาระบบข้อมูลลูกหนี้ภาษีท้องถิ่น และมาตรการ
เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ / ภาษีท้องถิ่น
๓. พัฒนาระบบข้อมูลผู้รับเหมา / Contractors
๔. พัฒนารายได้จากแหล่งภาษี / ฐานภาษีประเภทใหม่
๕. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุง
ส่วนแบ่งภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
๖. พัฒนาแผนการลงทุน / การร่วมทุนและการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินของ กทม.
๗. พัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลังในระดับ กทม.
๘. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารงบประมาณและ
การเงินการบัญชีตามมาตรฐานที่ยอมรับ
๙. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๑๐. พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ต้ น ทุ น การจั ด บริ ก ารสาธารณะ
ประเภทส�ำคัญ
๑๑. พั ฒ นาระบบการวางแผนและการจั ด ท�ำงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม
๑๒. พัฒนาระบบข้อมูล / ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลด้าน
การเงินการคลังและการใช้จ่ายงบประมาณสู่สาธารณะ
๑๓. พัฒนานโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการก่อหนีเ้ พือ่ การลงทุน
๑๔. ประเมินขีดความสามารถในการก่อหนีข้ องกรุงเทพมหานคร
๑๕. พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงิน แหล่งเงินกู้ และ
การบริหารสัญญาเงินกู้
๑๖. ผลักดันการใช้มาตรการทางภาษี เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ตามเป้าหมายมหานครปลอดภัยและ

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป
มหานครกะทัดรัด อาทิ ภาษีสงิ่ แวดล้อม ค่าธรรมเนียม
การบ�ำบั ด น�้ ำ เสี ย ภาษี เ พื่ อ การปลู ก สร้ า งที่ เ ป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ กรุงเทพมหานครมีระบบ
สารสนเทศ เพื่อให้บริการที่ทันสมัยและถูกต้องแก่ประชาชน เพิ่ม
ความสะดวกในการติดต่อแก่ประชาชน และลดขั้นตอนในการติดต่อ
ประสานงาน
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๑. กรุงเทพมหานครมี มีระบบ
ไอที
การน�ำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนอง
ต่อการ
และการสื่อสารมา
บริการ
ประยุกต์ใช้ในการให้
ประชาชน
บริการข้อมูล
ได้ร้อยละ
สารสนเทศ
๕๐
ต่อประชาชน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ตัวชี้วัด

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
มีระบบ
ไอที
ตอบสนอง
ต่อการ
บริการ
ประชาชน
ได้ร้อยละ
๘๐

ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
มีระบบ
ไอที
ตอบสนอง
ต่อการ
บริการ
ประชาชน
ได้ร้อยละ
๑๐๐
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ตัวชี้วัด
๒. กรุงเทพมหานคร
มีการน�ำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
มาประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานส�ำหรับ
ภาระหน้าที่หลัก ของ
กรุงเทพมหานคร และ
ใช้ในการบริหารงาน
ส�ำหรับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
มีระบบ
ไอที
ตอบสนอง
ต่อการ
ปฏิบัติงาน
และการ
บริหาร
งานได้
ร้อยละ
๓๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
มีระบบ
ไอที
ตอบสนอง
ต่อการ
ปฏิบัติงาน
และการ
บริหาร
งานได้
ร้อยละ
๕๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
มีระบบ
ไอที
ตอบสนอง
ต่อการ
ปฏิบัติงาน
และการ
บริหาร
งานได้
ร้อยละ
๘๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
มีระบบ
ไอที
ตอบสนอง
ต่อการ
ปฏิบัติงาน
และการ
บริหาร
งานได้
ร้อยละ
๑๐๐

โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกรุงเทพมหานคร
๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร
๓. โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย
๔. โครงการพัฒนาระบบ BMA Private Cloud Computing
๕. โครงการ One Smart Card System for Every Service

๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยสรุป

จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๗๕) และเป้าหมายดังกล่าว ทีป่ รึกษาและผูแ้ ทนจากหน่วยงานต่าง ๆ
ของกรุ ง เทพมหานคร ได้ ด�ำเนิ น การร่ ว มกั น จั ด ท�ำ  ในการ
ประชุม ๓๙ ครั้ง รวมระยะเวลากว่า ๘ เดือน กระทั่งได้แปลงแผน
วิสยั ทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ซึง่ ก็คอื การจัดท�ำร่างแผน
พัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)
แล้วน�ำมาสรุปและน�ำมาเสนอ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากคณะ
ผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานคร และภาคประชาชน การก�ำหนดยุทธศาสตร์
และมาตรการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในระยะยาว ที่มีความรัดกุม
มีความเป็นไปได้สงู สนองตอบเป้าหมายทีห่ ลากหลายได้อย่างสมดุล
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน การเห็นพ้องต้องกัน
ผ่านการระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วม และพลังสนับสนุน
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การพัฒนาเมืองจากผูน้ �ำ กลุม่ และภาคส่วนต่าง ๆ ของเมืองได้อย่าง
กว้างขวาง ซึง่ จะช่วยให้กรุงเทพมหานคร สามารถบริหารจัดการกับ
ประเด็นท้าทายต่าง ๆ ข้างต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่
ร่วมกันน�ำพาเมืองกรุงเทพมหานครของเราทุกคน สูก่ ารเป็นมหานคร
แห่งเอเชีย คนทั่วโลกเมื่อนึกถึงทวีปเอเชีย จะนึกถึงเมืองกรุงเทพฯ
ของเราเป็นล�ำดับแรก ในอีก ๒๐ ปี ข้างหน้าต่อไป

๐๓
รายนามคณะที่ปรึกษาโครงการ
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ผู้สนับสนุนโครงการ
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์
บริพัตร
นายอมร
กิจเชวงกุล
นางนินนาท
ชลิตานนท์
นายพีระพงษ์
สายเชื้อ
นางรัชนีวรรณ
อัศวธิตานนท์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ปลัดกรุงเทพมหานคร
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล
นายอภิศักดิ์
ภริวัฒน์
หัวหน้ากลุม่ งานวิจยั และประเมินผล
		
รักษาการในต�ำแหน่งผูอ้ �ำนวยการ
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
นางสาวกรสุภา นิตย์วิมล
หั ว หน้ า กลุ ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์
บริหารจัดการ กองยุทธศาสตร์
บริหารจัดการ
คณะที่ปรึกษาโครงการ
ศ.ดร.จรัส
สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
หัวหน้าคณะที่ปรึกษา
ทีมบริหารโครงการ ประชาสัมพันธ์และจัดประชุมเวทีสาธารณะ /
ประชุมกลุ่มย่อย
ศ.ดร.จรัส
สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
รศ.ตระกูล
มีชัย
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
อ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

๓ รายนามคณะที่ปรึกษาโครงการ
ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ประกอบด้วย การจราจรและขนส่ง การโยธา การวางผังเมือง และการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผศ.ดร.จิตติชัย
อ.ดร.รัฐภูมิ
ดร.อาภามาศ
ดร.ทรงธรรม
อ.ดร.ฉมาวงศ์
อ.ภูมิชาติ
ดร.วีรชัย

รุจนกนกนาฏ
ปริชาติปรีชา
จันทร์เมฆา
สุวรรณศิริกุล
สุริยจันทร์
จันทร์เมฆา
ตันพิพัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
นักวิชาการอิสระ

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย การแพทย์และสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ศ.นพ.สุรศักดิ์
รศ.ดร.รัตนา
อ.ดร.ณัฏฐา
น.ส.วิไล

อ.ดร.เสาวนีย์
น.ส.เปรมสุดา

ฐานีพานิชสกุล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาฯ
ส�ำโรงทอง
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาฯ
ฐานีพานิชสกุล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาฯ
ชินเวชกิจวานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาฯ
วิจิตรโกสุม
สถาบันวิจยั สภาวะแวดล้อม จุฬาฯ
จิ๋วนอก
สถาบันวิจยั สภาวะแวดล้อม จุฬาฯ
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ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

ประกอบด้วย การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี กีฬาและ
นันทนาการ และการท่องเที่ยว

ศ.ดร.จรัส
ผศ.ดร.ปกรณ์
อ.ดร.ยศวีร์
นายสุระ

สุวรรณมาลา
ศิริประกอบ
สายฟ้า
พิริยะสงวนพงศ์

นางสาวกาญจนา เหล่าโชคชัยกุล

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
สถาบันไทยคดีศึกษา
ม.ธรรมศาสตร์
สถาบันไทยคดีศึกษา   
ม.ธรรมศาสตร์

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ประกอบด้วย การพัฒนาสังคมและชุมชน สวัสดิการสังคม และ อาชญาวิทยา

รศ.ดร.จุฑารัตน์
อ.ดร.อุ่นเรือน

เอื้ออ�ำนวย
เล็กน้อย

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
ประกอบด้วยเศรษฐกิจและการลงทุน

รศ.ดร.ศิริเพ็ญ

ศุภกาญจนกันติ

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ

ประกอบด้วย การวางแผนและประเมินผล การคลังและงบประมาณ ประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาล การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

รศ.ตระกูล
ผศ.ดร.วีระศักดิ์

มีชัย
เครือเทพ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

๓ รายนามคณะที่ปรึกษาโครงการ
อ.ดร.เอื้ออารีย์
อ.ดร.อาธร
อ.ดร.ภควรรณ
อ.ดร.เชษฐา
อ.สุทัสสา
นายสิริวิท

อึ้งจะนิล
เหลืองสดใส
ปักษี
ทวีศรี
นาครทรรพ
อิสโร
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คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ

ทีมสนับสนุนและบริหารจัดการโครงการ
น.ส.สุนทรินทร์
บินไทสงค์ เลขานุการโครงการ
น.ส.ดารินทร์
ก�ำแพงเพชร นักวิจัยผู้ช่วย
น.ส.นุชนาฏ
อินทะนาค นักวิจัยผู้ช่วย
น.ส.ชนกพร
ดีมาก
นักวิจัยผู้ช่วย
ภายใต้โครงการจัดท�ำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  
โดยความร่วมมือระหว่าง
ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
๑๗๓ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๒-๒๒๕-๗๙๔๗
และ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๒-๒๑๘-๗๒๐๙ ม
Email: bangkok2032@gmail.com
Website: www.bangkok2032.net
Facebook Page: http://www.facebook.com/bangkok2575
(ค้นหาจากค�ำว่า กรุงเทพฯ ๒๕๗๕)
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สำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
๑๗๓ ถนนดินสอ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ (๖๖๒) ๒๒๕๗๙๔๗ โทรสาร (๖๖๒) ๒๒๕๗๙๔๗
http://www.bangkok.go.th/sed/

จัดท�าโดย
บริษัท พิมพ์ดี จำากัด
เลขที่ 30/2 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ต.โคกขาม
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

