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ค าน า 

 

แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2560 ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทาง   
ในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560  
ซึ่งมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร
ของกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ที่ด าเนินกิจการในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และประชาชน      
ทุกภาคส่วน ได้รับทราบแนวทางและเป้าหมายของการบริหารราชการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เพ่ือจะน าไป   
สู่การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบที่สอดคล้องและเอ้ืออาศัยซึ่งกันและกัน รวมทั้งบรรลุเป้าหมายสูงสุดของ 
การพัฒนากรุงเทพฯ ร่วมกัน  

 แผนฉบับนี้ มีสาระ ประกอบด้วย นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) 
ได้แก่ มาตรการเร่งด่วน 10 มาตรการ เพ่ือแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน 
และนโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ 6 นโยบาย ได้แก่ นโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งความ
ปลอดภัย  มหานครแห่งความสุข มหานครสีเขียว มหานครแห่งการเรียนรู้ มหานครแห่งโอกาสของทุกคน และ
มหานครแห่งอาเซียน  นอกจากนั้น ยังได้แสดงแนวทางและเป้าหมายการด าเนินการพัฒนากรุงเทพฯ ตาม
วิสัยทัศน์ของประชาชนเพ่ือการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะแรก สู่วิสัยทัศน์ กรุงเทพฯ :     
มหานครแห่งเอเชีย ในปี 2575 ซึ่งเป็นภารกิจต่อเนื่องจากการบริหารราชการ สมัยที่ 1 ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 
บริพัตร ที่ได้มอบให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพฯ ในระยะ 20 ปี    
(พ.ศ. 2556-2575) ในฐานะเจ้าของเมืองกรุงเทพฯ  

 สุดท้ายนี้ หวังว่าแผนฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง     
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนที่ด าเนินกิจการในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วน          
ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลแนวทางการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี ข้างหน้า และมีส่วนร่วม
ผลักดันให้การพัฒนากรุงเทพฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน  

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

                   หน้า 
 
 
          สารของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์  บริพัตร) 

ค าน า                 
 
 บทที่ ๑   สภาพทั่วไปและการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์                    1
    1.1 สภาพทั่วไป                              1 
    1.2 การวิเคราะห์และประเมนิสถานการณ์           8 
 
 บทที่ ๒   การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของการพัฒนา                        19
    2.1 นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                                   19 

  2.2 วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575                                                       21 
  2.3 การพัฒนาอย่างยั่งยืน                                                                      23 
  2.4 แนวคิดการบริหารราชการกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ                          24 
 

 บทที่ ๓   แผนการด าเนินงาน                          25 
    3.1 การน านโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2556-2560)           25     
              3.2 การน าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 1 ไปสู่การปฏิบัติ       56 
      3.3 การน าภารกิจประจ าของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ  
                             (พ.ศ. 2556-2560)                                                                     ๑4๖ 
 
          บทที่ ๔   การบริหารแผนและประเมินผล                         ๑4๗ 
          ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1สภาพทั่วไปและการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 

1.1 สภาพทั่วไป 

 ปี 2555 กรุงเทพมหานคร  มีขนาดพื้นที่ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร มีบ้านจ านวน 2,522,855 
หลัง   ประชากรตามทะเบียนบ้านจ านวน 5,673,560 คน  ชาย 2,690,754  คน และหญิง 2,982,806 
คน ประชากรวัยเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) จ านวน 924,416 คน วัยแรงงาน (อายุ 15 - 59 ปี)จ านวน 
3,819,740 คน และผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จ านวน 765,974 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 
3,617 คน/ตาราง-กิโลเมตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีความหนาแน่นมากที่สุด จ านวน 26,375 คน/ตาราง
กิโลเมตร เขตหนองจอกมีความหนาแน่นน้อยที่สุดจ านวน 665 คน/ตารางกิโลเมตร (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, สถิติ 2555 กรุงเทพมหานคร) หากรวมจ านวนประชากรแฝง ผู้ประกอบ
ธุรกิจและนักท่องเที่ยว อาจกล่าวได้ว่ากรุงเทพฯ มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน   

 

รูปที่ 1.1 จ านวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 แยกตามอายุ 
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รูปที่ 1.2 แผนที่แสดงการแบ่งพ้ืนที่การปกครอง 

 

 

 

 

กรุงเทพมหานครแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 50 เขตได้แก่ 

1) พ้ืนที่ชั้นใน  ประกอบด้วย เขตพระนคร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์  เขตปทุมวัน  
เขตบางรักเขตวัฒนา  เขตยานนาวา เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตพญาไท เขตราชเทวี 
เขตห้วยขวาง เขตคลองเตย เขตจตุจักร เขตธนบุรี เขตคลองสาน  เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่  และ 
เขตดินแดง รวม 21 เขต   

2) พ้ืนที่ชั้นกลาง ประกอบด้วย เขตพระโขนง เขตประเวศ เขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตลาดพร้าว 
เขตบึงกุ่ม  เขตบางพลัด เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตสวนหลวง เขตบางนา เขตทุ่งครุ 
เขตบางแค เขตวังทองหลาง เขตคันนายาว เขตสะพานสูง และเขตสายไหม รวม 18 เขต  

3) พ้ืนที่ชั้นนอก ประกอบด้วย เขตมีนบุรี เขตดอนเมือง เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตตลิ่งชัน 
เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน  เขตหลักสี่ เขตคลองสามวา  เขตบางบอน และเขตทวีวัฒนา รวม 11 เขต  

 

 



๓ 

การจัดแบ่งพ้ืนที่ 50 เขต ออกเป็น 6กลุ่มเขตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาเมือง ได้แก่  

1) กลุ่มเขตกรุงธนเหนือประกอบด้วย เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตคลอง 
สานเขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตทวีวัฒนา และ เขตตลิ่งชัน (๘ เขต) 

2) กลุ่มเขตกรุงเทพกลางประกอบด้วยเขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบ 
ศัตรูพ่าย เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตดินแดง เขตวังทองหลาง และ เขตห้วยขวาง  (๙ เขต) 

3) กลุ่มเขตกรุงธนใต้ประกอบด้วยเขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตราษฎร์ 
บูรณะ เขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียน และ เขตบางบอน  (๗ เขต) 

4) กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกประกอบด้วย เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ เขตคันนายาว  
เขตสะพานสูง เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา  และ เขตประเวศ  (๙ เขต) 

5) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ประกอบด้วย เขตคลองเตย เขตบางคอแหลม เขตปทุมวัน เขตบางรัก  
เขตสาทร เขตยานนาวา   เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง และ เขต สวนหลวง (๑๐ เขต) 

6) กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือประกอบด้วย เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขตจตุจักร เขตบางซ่ือ 
เขตสายไหม  เขตบางเขน และเขตดอนเมือง (๗ เขต) 

 

รูปที่ 1.3 แผนที่แสดงการแบ่งพ้ืนที่ออกเปน็ 6 กลุ่มเขต 

 
 
 

 



๔ 

การบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2556-2560 

การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมี
วาระการด ารงต าแหน่ง4 ปี (มีนาคม2556 – มีนาคม2560) มีภารกิจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89 บัญญัติให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการใน
เขตกรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา18 ก าหนดให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 และ17 ดังนี้ 

1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2) การทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด 
3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
5) การผังเมือง 
6) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า การสร้างและบ ารุงรักษาทางบก 

และทางระบายน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

7) การวิศวกรรมจราจร 
8) การขนส่ง และการขนส่งมวลชน 
9) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
10) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
11) การควบคุมอาคาร 
12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14) การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
15) การสาธารณูปโภคและก่อสร้างอ่ืน ๆ 
16) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
17) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
18) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
19) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
20) การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยในโรงมหรสพ และ 

สาธารณสถานอื่น ๆ 

21) การจัดการศึกษา 
22) การสาธารณูปการ 
23) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
24) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
25) การส่งเสริมฝึก และการประกอบอาชีพ 



๕ 

26) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการ 
ด้วยตนเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 

27) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
28) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
29) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
30) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
31) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
32) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
33) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 

34) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง) 

35) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน(เพ่ือ 
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง) 

36) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน(เพ่ือประโยชน ์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง) 

37) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
38) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
39) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
40) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
41) การจัดให้มีโรงพยาบาล การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
42) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
43) กิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
44) จัดท ากิจการอื่นใดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจ 

หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ เทศบาลนคร หรือ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือที่กฎหมายระบุเป็น
หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 



๖ 

  

รูปที่ 1.4โครงสร้างการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร 
 

 
 

 

แหล่งข้อมูล: การจัดโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร การแบ่งส่วนราชการ การก าหนดกรอบ
อัตราก าลังและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและส่วนราชการกรุงเทพมหานครและมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งกรุงเทพมหานคร, กองอัตราก าลัง ส านักงาน ก.ก., 31 ธันวาคม 2555 
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กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครส านัก
ปลัดกรุงเทพมหานครส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลส านักการแพทย์ส านักอนามัยส านักการศึกษาส านักการ
โยธาส านักการระบายน้ าส านักสิ่งแวดล้อมส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวส านักการคลังส านักเทศกิจ
ส านักพัฒนาสังคมส านักการจราจรและขนส่งส านักผังเมืองส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านัก
งบประมาณกรุงเทพมหานครและส านักงานเขต 50 ส านักงานเขต และโรงเรียน  437 แห่ง (ปัจจุบันมีโรงเรียน 
438 แห่ง)มีข้าราชการ (สามัญและครู) จ านวน 37,084 คน และลูกจ้าง (ประจ าและชั่วคราว) จ านวน 
59,201 คน  

 

รูปที่ 1.5กรอบอัตราก าลังข้าราชการ(สามัญและครู) และลูกจ้าง (ประจ าและชั่วคราว) 
 

 
 

แหล่งข้อมูล : สถิติ 2555 กรุงเทพมหานคร (สยป.) 
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1. 2การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ 

 

1.2.1สถานการณ์ส าคัญ 
1) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ใน

ปี 2558ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 
จ านวน10ประเทศ จะรวมตัวกันเป็นสังคมเดียว ภายใต้ค าขวัญ 
“หนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคม (One Vision, One 
Identity, One Community)”โดยตระหนักถึงการมีผลประโยชน์
ร่วมกันและการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างประชาชน และประเทศสมาชิก
อาเซียนซึ่งมีความผูกพันกันทางภูมิศาสตร์ มีพ้ืนฐาน  3 เสาหลัก 
ประกอบด้วย 

          1.1)ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community – 
APSC)เป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ที่เน้นการรวมตัวของอาเซียนเพ่ือสร้างความม่ันใจ เสถียรภาพ 
และสันติภาพ ในภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และปราศจากภัยคุกคามด้าน
การทหาร และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมี
เป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ 

  1.1.1)สร้างประชาคมให้มีค่านิยมร่วมกันในเรื่องของการเคารพความหลากหลายของแนวคิด  

และส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของนโยบายและกิจกรรมภายใต้เสาการเมืองและความมั่นคง 

  1.1.2)ให้อาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ 

และส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ 

  1.1.3)ให้อาเซียนมีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์กับประชาคมโลก โดยอาเซียน 

มีบทบาทเป็นผู้น าในภูมิภาค และจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาค นอกจากการมีเสถียรภาพทาง
การเมืองของภูมิภาคแล้ว ผลลัพธ์ประการส าคัญท่ีจะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน คือการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีกลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกกับรัฐสมาชิก
ด้วยกันเอง ซึ่งจะต้องแก้ไขโดยสันติวิธี หรือปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่
สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง อาทิ การก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด ปัญหาโจรสลัด และอาชญากรรมข้าม
ชาติ เป็นต้น  

1.2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มีวัตถุประสงค์จะท า
ให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย 
     1.2.1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทาง



๙ 

เศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าทางสังคมภายในปี พ.ศ.2563 
     1.2.2) มุ่งท่ีจะจัดตั้งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิตโดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการ
ใหม่ๆในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว 
     1.2.3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือ 
CLMV) เพ่ือลดช่องว่างของระดับการพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมในกระบวนการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน 
     1.2.4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดเงินทุน 
การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมกรอบความร่วมมือด้านกฎหมาย 
การพัฒนาความร่วมมือด้าน การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยวการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ โดยการยกระดับ
การ ศึกษาและการพัฒนาฝีมือ 

1.3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC)มีจุดมุ่งหมาย
ที่จะท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอ้ืออาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
ได้รับการพัฒนาในทกุด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม (social security) โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือใน
ด้านต่างๆ อาทิ 
    1.3.1) การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มต่างๆ ในสังคม  
    1.3.2) การพัฒนาการฝึกอบรมการศึกษาระดับพื้นฐานและสูงกว่าการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การสร้างงานและการคุ้มครองทางสังคม   
    1.3.3) การส่งเสริมความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
เช่นโรคเอดส์ และโรคทางเดินหายใจ เฉียบพลันรุนแรง 
    1.3.4) การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
    1.3.5) การส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิดและศิลปินในภูมิภาค 

แผนปฏิบัติการของประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียนเน้นการด าเนินการใน4 ประเด็นหลัก คือ 

        (1) สร้างประชาคมแห่งสังคมท่ีเอ้ืออาทร  โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนเสริมสร้างความเสมอ
ภาค และการพัฒนามนุษย์  อาทิ การพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชนการส่งเสริม สวัสดิการสังคม การพัฒนา
ชนบทและขจัดความยากจน การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข และการเสริมสร้างความม่ันคงของ
มนุษย์ (human security) ในด้านต่างๆซึ่งรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการป้องกันและ
จัดการภัยพิบัติ 
        (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจโดยสร้างฐานทรัพยากรมนุษย์ที่
สามารถแข่งขันได้ดีและมีระบบการป้องกันทางสังคมที่เพียงพอ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาและส่งเสริม
แรงงานและเสริมสร้างความร่วมมือ ในด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สวัสดิการสังคม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสาธารณสุข (ปัญหาที่มากับโลกาภิวัตน์ เช่นโรคระบาดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า) 
         (3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องโดยมีกลไกท่ีพัฒนา



๑๐ 

อย่างสมบูรณ์ ส าหรับจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมตลอดจนการป้องกันและขจัดภัยพิบัติด้าน
สิ่งแวดล้อม  
         (4) เสริมสร้างรากฐานที่จะน าไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2563ซึ่งจะเป็นภูมิภาคที่ประชาชน
ตระหนักถึงอัตลักษณ์ (identity) ร่วมกันของภูมิภาคท่ามกลางความหลากหลายทางด้านประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมด้วยการส่งเสริม ความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับและวงการต่างๆการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของกันและกัน และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกันและกัน (การส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและ
สนเทศ) 

 

 2) การพัฒนาในบริบทโลก 

  หลังจากการประชุม Rio+20 ณ นครริโอ เดอจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เมื่อเดือน
มิถุนายน ปี 2555 สหประชาชาติได้วางกรอบแนวทางการพัฒนาส าหรับการเปลี่ยนผ่านเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ซึ่งจะสิ้นสุดลงในปี 2558 ไปสู่เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals: SDGsโดยระบุให้เป็นวาระการพัฒนาหลังจากปี  
2558 (Post-2015 Development Agenda) ไว้ในเอกสารชื่อ ‘Realizing the Future We Want for 
All’ ซึ่งประกอบด้วยหลักการพ้ืนฐาน 3 ประการ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ความเสมอภาค 
(Equality) และความยั่งยืน (Sustainability)ตัวอย่างแนวทางของการขับเคลื่อนหลักการทั้งสามประการ อาทิ  
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนกับบทบาทของภาคธุรกิจ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) ได้เผยแพร่
หลักการแนวทางของสหประชาชาติภายใต้กรอบ “คุ้มครอง-เคารพ-เยียวยา” ส าหรับการปฏิบัติด้านสิทธิ
มนุษยชนในภาคธุรกิจ เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2554 โดยองค์กรธุรกิจในทุกขนาดและทุกประเภทกิจการ
สามารถน าหลักการแนวทางดังกล่าวมาพิจารณาด าเนินการก าหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนได้เป็นอย่างดีส าหรับเรื่องความ
เสมอภาคกับบทบาทของภาคธุรกิจ สภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (WBCSD) ได้นิยามค าว่า “Inclusive 
Business” ขึ้นในปี 2548 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงชุมชนในระดับ
ฐานราก ด้วยการสร้างงานแก่คนในท้องถิ่นที่มีรายได้น้อย การมอบโอกาสให้แก่สมาชิกชุมชนในการเป็นผู้ส่ง
มอบผู้จัดจ าหน่าย ผู้ค้าปลีก ผู้ให้บริการในห่วงโซ่ธุรกิจ และการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตาม
ก าลังซื้อของผู้บริโภคในระดับฐานราก ให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนเรื่อง
ความยั่งยืนกับบทบาทของภาคธุรกิจที่หลายองค์กรได้มีการขับเคลื่อนมาระยะหนึ่งแล้วนั้น จากผลการรับฟัง
ความคิดเห็นแรกเริ่มท่ีถูกส่งไปยังคณะท างานว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ 
เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2555 ไดเ้สนอให้มีการเปลี่ยนกรอบคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการค านึงถึงเรื่องเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล จากแบบเสาหลัก (pillars) แห่งการพัฒนาที่ยึดเป็นตัวแบบตั้งแต่เมื่อ 
20 ปีที่แล้วมาเป็นมิติ (dimensions) แห่งการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นับจากปี 2558 
เป็นต้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งเสริมการพัฒนาในแบบแยกส่วนและเน้นให้เกิดผลของการพัฒนาที่ค านึงถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างมิติในทุกระดับของการพัฒนา 

(แหล่งข้อมูล: http://www.thaicsr.com/2013/01/rio20-2555-53-future-we-want-193-
rio20.html, 21/12/13) 

http://www.thaicsr.com/2013/01/rio20-2555-53-future-we-want-193-rio20.html
http://www.thaicsr.com/2013/01/rio20-2555-53-future-we-want-193-rio20.html


๑๑ 

รายงานการพัฒนาโลกประจ าปี 2556เรื่องงาน (The 2013 World Development  

Report on Jobs)ได้รายงานค ากล่าวของนายจิม ยอง คิม ประธานธนาคารโลก ที่ว่า“งานที่ดีสามารถเปลี่ยน
ชีวิตคนหนึ่งคน และงานที่ใช่สามารถปฏิรูปทั้งสังคมได้ รัฐบาลจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับงานเป็นศูนย์กลาง
เพ่ือส่งเสริมความมั่งคั่งและต่อสู้กับความยากจน” นอกจากนั้นรายงานฉบับนี้ยังระบุว่า  แม้ว่าในประเทศก าลัง
พัฒนาหลายประเทศที่มีการท าเกษตรกรรมและเป็นผู้ประกอบการอิสระทั่วไป ซึ่งมีโครงข่ายความคุ้มครองทาง
สังคมอยู่พอประมาณจะมีอัตราการว่างงานค่อนข้างต่ า แต่ในประเทศเหล่านี้ คนยากจนส่วนใหญ่แม้จะมีชั่วโมง
การท างานสูงแต่ก็ยังมีรายได้ไม่พอเพียง อีกทั้งการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไป ดังนั้น จึงไม่ใช่แต่
เพียงจ านวนของงานเท่านั้น หากคุณภาพของงานก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน รวมทั้งได้ระบุถึงแนวทาง
สามขั้นตอนเพ่ือช่วยให้รัฐบาลสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ 

ขั้นแรก พื้นฐานที่แข็งแกร่งซึ่งหมายรวมถึงความม่ันคงด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคสภาพแวดลอ้มทาง 

ธุรกิจที่เอ้ืออ านวย ทุนมนุษย์ และหลักนิติธรรม 

ขั้นที่สอง นโยบายด้านแรงงานไม่ควรเป็นอุปสรรคขัดขวางการสร้างงาน แต่ควรต้องเอ้ือให้กลุ่ม 

คนที่เปราะบางที่สุดสามารถเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคมและมีสิทธิมีเสียงแสดงความคิดเห็น 

ขั้นที่สาม รัฐบาลควรชี้เฉพาะว่างานชนิดใดที่จะส่งผลต่อการพัฒนามากท่ีสุดในบริบทของ 

ประเทศนั้น ๆ และก าจัดหรือชดเชยให้แก่ภาคส่วนเอกชนที่เป็นผู้สร้างงานนั้นๆ 

 

(แหล่งข้อมูล: http://www.worldbank.org/th/news/press-release/2012/10/01/jobs-
cornerstone-development-says-world-development-report, 21/12/13.)  
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๑๒ 

2.2สภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร 

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 14 และคาดว่า ใน
อนาคต 15 ปี ข้างหน้า กรุงเทพมหานครจะขาดประชากรวัยแรงงาน เนื่องจากประชากรอายุต่ ากว่า 15 ปี มี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานจากต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ
อาเซียนจะหลั่งไหลเข้ามาท างานในกรุงเทพมหานครเป็นจ านวนมากอันเนื่องมาจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 

 

ตารางที่1.1 จ านวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 แยกตามอายุ* 

 

ประชากร จ านวน (คน) 
ร้อยละของประชากร
ทั้งหมดท่ีแยกตาม

อายุ 

1 วัยเด็ก (ต่ ากว่า 15 ปี) 924,416 17 

2 วัยแรงงาน (15 - 59 ปี) 3,819,740 69 

3 ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 765,974 14 

รวม 1-3 5,510,130 100 

 

*แบ่งกลุ่มอายุตามสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล 

แหล่งข้อมูล : สถิติ 2555 กรุงเทพมหานคร (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล) 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

รูปที่1.6จ านวนประชากรอายุต่ ากว่า 15 ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

ปัญหาอาชญากรรม 

  สถานการณ์ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอาชญากรรมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณา
จากข้อมูลการรับแจ้งคดีต่างๆ ได้แก่ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีอาญาที่น่าสนใจ คดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
และคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ จากปี 2552-2554 มีจ านวนลดลง แต่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นในปี 2554-
2555 

 

รูปที่1.7 การรับแจ้งคดีต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2545–2555 

 

 



๑๔ 

 

ข้อมูลและกราฟ จากหนังสือสถิติ 2555 กรุงเทพมหานคร (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล) 

อัตราการว่างงานของประชากรกรุงเทพมหานคร 

  ในช่วงปี 2546-2555 อัตราการว่างงานของประชากรกรุงเทพมหานคร ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง จากร้อยละ 2.3 ในปี 2546 ลดลงเหลือ ร้อยละ 0.6 ในปี 2555 

ตารางที1่.2 อัตราการว่างงานของประชากรกรุงเทพมหานครพ.ศ.2545-2555 

 

 

 

ข้อมูลจากหนังสือสถิติ 2555 กรุงเทพมหานคร (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล) 

 

 การเจ็บป่วยของประชากรในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 

  ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์
กรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีงบประมาณ2552-2555 โดยเฉลี่ย มีผู้ป่วยนอกปีละ 3,166,022ราย ผู้ป่วยนอก
ลดลงจากจ านวน 3,409,168 ราย ในปี 2553 เป็น 3,025,309 รายในปี 2555 และมีผู้ป่วยในเฉลี่ย
จ านวนปีละ 110,426 คน ผู้ป่วยในลดลงจากจ านวน 129,041 คน ในปี 2553 เป็น 93,593 คน ในปี 
2555  

 

 



๑๕ 

 การเก็บขนขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

 ในช่วงปี 2552-2555 กรุงเทพมหานครจัดเก็บขนขยะมูลฝอยได้เฉลี่ยปีละ 3,341,276 ตัน โดยมี
การเก็บขนมูลฝอยได้เพ่ิมข้ึน เป็นปริมาณ 3,371,549.45 ตัน ในปี 2554 และ 3,568,417.94 ตัน ในปี 
2555  

 

          เศรษฐกิจ การคลังและงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

 กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในปี 2554 (ค่ารายปีที่ได้จากการประมวลข้อมูลเบื้องต้น) 
3,331,225 ล้านบาท มีสัดส่วนคนจน(ด้านรายจ่าย) จ านวน 7,830 คน โดยมีเส้นความยากจน (ด้าน
รายจ่าย) อยู่ที่ 2,910 บาท/คน/เดือน 

ส านักงานเขตทั้ง 50 ส านักงานเขต ได้จัดเก็บภาษีในปี 2555 แบ่งเป็นการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน จ านวน 9,659,196,057.29 บาท ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน132,133,283.76 บาท และภาษีป้าย 
จ านวน708,591,103.96 บาท  

 ในปี 2555 กรุงเทพมหานครมีรายได้จริง จ านวน 59,502,170,562.64 บาท และรายจ่ายจริง 
(ไม่รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) จ านวน 44,774,538,927.35 บาท   

 

 ๒.3 การประเมินสถานการณ์ 

ปัจจัยภายในองค์กรกรุงเทพมหานครที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ได้แก่ การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลยังคงอ่อนแอ การบริหารเมืองกรุงเทพมหานครในเรื่องส าคัญยังขาดเอกภาพ เช่น 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวไม่ได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครทั้งหมด การเมืองการปกครองของไทยมีความขัดแย้งขาดเสถียรภาพส่งผลกระทบต่อสังคม
และเศรษฐกิจของเมือง การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครยังค่อนข้างมีลักษณะแยกส่วน
ตามภารกิจในความรับผิดชอบ ในขณะที่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในปัจจุบันต้องการความรู้ 
ความสามารถ ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน/สาขาและการปฏิบัติงานแบบบูรณาการเพ่ือให้สามารถแก้ไข
ปัญหาเป็นเรื่อง ๆ อย่างมีประสิทธิผล และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าสูงสุด รวมทั้งท า
ให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาด้านต่าง ๆ สู่การพัฒนากรุงเทพมหานครที่ยั่งยืน 

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ คือมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางซึ่งมี
ภัยธรรมชาติค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มอาเซียน และมีความโดดเด่นด้านการ
ท่องเที่ยวระดับโลกอย่างต่อเนื่อง 

อีกประการหนึ่งคือประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจ านวนมากมีความตื่นตัวในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการตามสิทธิ หน้าที่และความเป็น



๑๖ 

พลเมืองเพ่ือการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตย  รวมทั้งยังขาดองค์ความรู้ด้าน
ต่างๆ ที่เป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิตทั้งเพ่ือปัจจุบันและอนาคตที่ควรมีเอกลักษณ์ของไทยอย่างเด่ นชัด 
ในขณะที่สามารถเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาวเอเซียหรือความเป็นสากลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นพลังที่
เข้มแข็งสนับสนุนให้การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างสมดุลภายใต้ข้อจ ากัดของทุนและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  อีกทั้ง
เตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและรับมือภัยจากธรรมชาติและภัยจากมนุษย์รูปแบบใหม่ที่อาจเกิดข้ึน 

 

ในปี 2556-2560 การบริหารราชการกรุงเทพมหานครจะด าเนินการภายใต้สถานการณ์ที่มีความ
เสี่ยงสูงจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 
ดังนี้ 

ประการแรก ด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น กรุงเทพมหานครยังคงประสบปัญหาส าคัญที่ต้องจัดการ
ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของเมืองความปลอดภัยส าหรับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่จะมีการชุมนุมใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากมีความขัดแย้งทางการเมืองน าไปสู่เหตุการณ์ความไม่สงบทาง
สังคม นอกจากนั้นยังต้องให้ความส าคัญในการป้องกันไม่ให้พ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของการ
ก่อการร้าย/อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ อันเนื่องมาจากการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน ปี 2558 

ประการที่สอง ด้านภัยธรรมชาติ ได้แก่ ปัญหาอุทกภัย แผ่นดินไหว และอัคคีภัย ซึ่งอาจมีปัญหา
รุนแรงมากข้ึนอันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศโลกมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการทั้งในระดับภาพรวมของประเทศและกรุงเทพมหานคร 

ประการที่สาม ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศท้ังด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

ประการที่สี่ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
ทวีปยุโรปและอเมริกา ในขณะที่จะมีการเติบโตในภูมิภาคเอเชีย 

ประการสุดท้าย คือความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมอันเนื่องมาจากกรุงเทพฯ ก้าวเข้าสู่การ
เป็นสังคมผู้สูงอายุ และการขาดประชากรวัยแรงงาน 

ดังนั้น ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 กรุงเทพมหานครจึงก าหนดแนวทางในการบริหารและพัฒนา
ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 1  ดังนี้ 

               1) การท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น ด้วยการ เพ่ิมการติดตั้ง
กล้อง CCTVเพ่ิมการติดตั้งแสงส่องสว่างลดความรุนแรงของคดีอุกฉกรรจ์และอาชญากรรมพ้ืนฐานเพ่ิมความ
ปลอดภัยในพื้นท่ีสาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม เพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง
อาชญากรรม ยาเสพติดและการก่อการร้ายลดการขยายตัวและลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด
รักษามาตรฐานความปลอดภัยในระบบขนส่งมวลชนของระบบรางลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอัน



๑๗ 

เนื่องมาจากรถโดยสาร รถตู้ เรือโดยสารสาธารณะลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ือลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินในพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ิมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนหลังเกิดเหตุ
สาธารณภัย สนับสนุนบุคลากรภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องใช้และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรด้านความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุภัยด้านความมั่นคง ภัยจากธรรมชาติตามที่ได้รับ
การร้องขอ สร้างและปรับปรุงระบบป้องกันน้ าท่วมครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเพ่ิมขีดความสามารถของ
ระบบระบายน้ าในถนนสายหลักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลด
การปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และการดูแลทรัพยากรน้ าให้แก่ประชาชน  เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ าแหล่ง
น้ าธรรมชาติในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึงและครอบคลุมลดปริมาณมูลฝอยด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดตามหลัก 3 Rs(Reduce Reuse and Recycle)ก าจัดมูลฝอยด้วยการแปร
รูปน ากลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยมลพิษ
ทางอากาศและเสียงจากแหล่งก าเนิดเฝ้าระวังปริมาณมลพิษในอากาศและระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
สร้างจิตส านึกและความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนในการร่วมกันลดมลพิษทางอากาศและ
เสียงเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณภาพอากาศและเสียงลดอุบัติภัยจากอาคาร 9ประเภทตาม
กฎกระทรวงก าหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบฯพ.ศ. 2548 ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522รวมทั้งลดอุบัติภัยจากอาคารทั่วไป (นอกเหนือจากอาคาร9 ประเภท) ลดอุบัติภัยจาก
โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร และลดอุบัติภัยจากจุดรอรถสาธารณะ ท่า
เทียบเรือเพ่ิมการเข้าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพฯเพ่ือการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรค
คนเมืองส่งเสริมชาวกรุงเทพฯ ให้มีพฤติกรรมสร้างสุขภาพที่ดีเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคคนเมือง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของกรุงเทพมหานครและเพ่ิมการ
ตรวจวัดคุณภาพอาหารจากผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และผู้บริโภค 

 2)ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสุขมากข้ึนด้วยการส่งเสริมระบบพัฒนาสุขภาพเพ่ือให้
ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยห่างไกลโรคและมีความสุขที่ได้รับบริการด้านสุขภาพใกล้บ้านพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงระหว่างระบบหลักและระบบรองและเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับ
ปริมณฑล ด าเนินการให้ประชาชนมีความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเลือกใช้ขนส่งมวลชนทางรางรถ
โดยสาร เรือ และรถจักรยานมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการสัญจรทางเท้าและน าเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริม
การจราจรให้คล่องตัวตลอดจนด าเนินการให้คนกรุงเทพฯเลิกใช้รถยนต์ส่วนตัวและหันมาใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะมากข้ึน 

3)ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียวด้วยการเพ่ิมปริมาณของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดียกระดับคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ สร้างกรุงเทพฯ เมืองสะอาดและสวยงามลดการกัด



๑๘ 

เซาะพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่ได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะของน้ าทะเลให้
กลับมาอุดมสมบูรณ์และคุ้มครองและอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง 

 

 4)ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการ
เรียนรู้ ด้วยการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตส่งเสริมเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่กรุงเทพฯ 
ให้เข้าศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
12 ปี ครอบคลุมในทุกเขตพ้ืนที่พัฒนาการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัด กทม. 
ส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด กทม.มีผลทดสอบระดับชาติ

สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศใน  5 รายวิชา  ได้แก่  วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ  สร้างโอกาส/พ้ืนที่ให้เกิดการแสดงตัวของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ สู่สังคม
สาธารณะในหลากหลายรูปแบบและช่องทาง จัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองกรุ งเทพฯ ในรูปแบบ
ต่างๆพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมและวางแนวทางสนับสนุนงานและแผนด้านวัฒนธรรม 

5)ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งโอกาสของทุกคน ด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนทุกคน
ด ารงชีวิตตามความต้องการที่เหมาะสม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถและความสนใจทางด้าน
ดนตรีและการกีฬาของคนรุ่นใหม่ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการ สาธารณูปโภค
และสิ่งอ านวยความสะดวกได้อย่างทั่วถึงผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบมี
โอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงรวมทั้งได้รับสวัสดิการจากการท างานพัฒนาฐานข้อมูลของ
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 

6)ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งอาเซียน ด้วยการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลาง
ของอาเซียนหรือประตูสู่อาเซียน (Gateway to ASEAN) ด้านการผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล 
ส่งเสริมSMEsการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 

 

 



๑๙ 

7) ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งประชาธิปไตย ด้วยการสร้างพลังประชาธิปไตยของ 

ชุมชนและพลเมืองที่มีความแตกต่างกันในด้านอาชีพ เพศ อายุ ระดับรายได้ สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม 
ศาสนา ภาษา และชาติพันธุ์ หรือมีความแตกต่างกันในการรวมกลุ่มตามประเด็นความสนใจด้านต่างๆ ให้
สามารถอยู่ร่วมกันในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณค่า และได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงในการมีส่วนร่วมก าหนด
อนาคตและประเมินผลการพัฒนาด้านต่างๆ ของเมืองกรุงเทพมหานคร 

8) ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ หรือเป็นเมืองหลวงของเอเชีย  

ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของเมืองกรุงเทพฯ เพ่ือให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและนานาชาติ และน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การคมนาคม
ขนส่ง การแพทย์ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของเอเชีย รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาการด้าน
ต่างๆ ของภูมิภาคเอเชียในปี 2575 อาทิ การพัฒนาฐานข้อมูลทางด้านการเกษตร การค้าและการลงทุน
พัฒนาทักษะและความรู้ที่จ าเป็นของผู้ประกอบการและแรงงานในกรุงเทพมหานครสนับสนุนและพัฒนาการ
ใช้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพ่ือด าเนินการและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  

 9) พัฒนาการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
จัดการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กรกรุงเทพมหานคร อาทิ การพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันของประชาชนที่มีต่อการท างานและความซื่อสัตย์
ของบุคลากรกรุงเทพมหานครเพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครและพัฒนาระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน 
นักทอ่งเที่ยว องค์กรภาคธุรกิจและภาครัฐรวมทั้งการประเมินและรายงานผลการพัฒนากรุงเทพมหานครอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

บทที่ 2 การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของการพัฒนา 

 

2.1 นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นสมัยที่ 2ด ารงต าแหน่งใน
วาระ 4 ปี นับตั้งแตเ่ดือนมีนาคม2556  ถึงเดือนมีนาคม2560 มีนโยบายตามที่ประกาศไว้ในการหาเสียง
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2556  ประกอบด้วย มาตรการเร่งด่วน 10 มาตรการ
และนโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ6 นโยบาย ภายใต้ค าขวัญ “รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ” ดังนี้ 

2.1.1 มาตรการเร่งด่วน 10 ประการ ได้แก่ 

1) ติดตั้งกล้อง CCTV ทุกถนน ทุกซอย เพ่ิมอีก 20,000 ตัว และติดตั้งไฟส่องสว่างในพ้ืนที่เสี่ยงอีก 
20,000 ดวง 

2) จัดตั้งอาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 

 3)ปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าBTS อ่อนนุช-แบริ่ง สะพานตากสิน –บางหว้า เหลือ 10 บาท และ
รถ BRT เหลือ 5 บาท 

4) โรงรับจ าน า กทม. รับจ าน าดอกเบี้ย 1 สลึง 5,000 บาทแรก 

 5) เพ่ิมทักษะอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายไดพ้ร้อมสอนภาษาอังกฤษ จีน มาลายู ฟรี 200,000 คน 

6) ปรับอาสาสมัครผู้แลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเป็นลูกจ้างชั่วคราวและ
เพ่ิมเงินเดือนปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ปวส. 10,000 บาท และปวช.8,600 บาท  

 7)เพ่ิมจุดบริการพิเศษงานทะเบียนราษฎร์ในห้างสรรพสินค้า และขยายเวลาให้บริการถึง 
22.00  น.   

    8)ฟรี Hi-Speed Wi-Fi 4 MB 5,000 จุด 

 9)  เพ่ิมบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้างในตรอก ซอก ซอย 

 10)  เพ่ิมแท็กซ่ีเพ่ือคนพิการและผู้สูงอายุ 100 คัน 

2.1.2 นโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ 6 นโยบาย มีดังนี้ 

 1)การท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยเพิ่มข้ึน ด้วยการขยายเครือข่าย 
กล้อง CCTV จ านวน 50,000 ตัว โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายเอกชน 200,000 ตัว การติดตั้งไฟส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์น าร่อง 10 เส้นทางริมคลองและสถานที่เอกชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันการขยายโครงการ 



๒๑ 

“ชุมชนร่วมใจ ระวังภัยยาเสพติด” ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติเร่งด่วน (OEM) 
เพ่ือป้องกัน แจ้งเตือน ลดความเสียหายจากอัคคีภัย อุทกภัยและแผ่นดินไหว การเพ่ิมประสิทธิภาพดับเพลิง
อาคารสูง พร้อมชุดปฏิบัติการดับเพลิงขนาดเล็กส าหรับชุมชน และการสร้างเพ่ิมอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ า 6 แห่ง 
พร้อมระบบตรวจสภาพและเตือนภัยน้ าท่วม 

  2) การท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสุขมากข้ึน โดยด าเนินการ 

  2.1)ท าให้การเดินทางสะดวก การจราจรคล่องตัวยิ่งขึ้น ด้วยการเพ่ิมเส้นทางรถไฟฟ้า5 
เส้นทาง (Light Rail/Monorail) เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนทุกประเภทสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟและ
ปรับปรุงถนนจุดตัดทางแยก ตรอก ซอย ทางลัด 100 สาย  การเพ่ิมทางเลือกการเดินทางด้วยเรือโดยสาร 
เริ่มที่คลองภาษีเจริญ การเพ่ิม 30 เส้นทางจักรยาน เพ่ิมจักรยานให้เช่า 10,000 คันการเพ่ิมจุดจอดและจร 
(Park & Ride) 4 มุมเมืองและการตรวจสอบสภาพจราจรที่เป็นปัจจุบันฟรี ด้วยระบบ BMA Live Traffic 
Application  

  2.2) ท าให้ประชาชนมีสุขภาพดีมากขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเอง
โดยการสร้างแรงจูงใจกรณีไม่ป่วยทั้งปีรับฟรี 1,000 บาท แถมตรวจสุขภาพฟรีการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรการ
ยกระดับศูนย์ผู้สูงอายุใกล้บ้านการเพ่ิมบริการสุขภาพ 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ทุกพ้ืนที่และการ
สร้างศูนย์กีฬาทันสมัยครบวงจร 4 มุมเมือง พร้อมยกระดับลานกีฬาเดิม 200 แห่ง 

 3) ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียวด้วยการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอีก5,000ไร่ พร้อม 
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ 10 แห่ง สร้างสวนลอยน้ าแห่งแรก สร้างสวนสุนัข (Dog Park) 4 มุมเมืองส่งเสริม
การจัดสวนแบบอาคารสูง (Green Roof) และแนวก าแพงอย่างต่อเนื่องเพ่ิมระบบจัดการขยะที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่จัดเก็บ ขนถ่าย จนถึงเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและสะอาด
สร้างเพ่ิมโรงบ าบัดน้ าเสีย 5 แห่ง พร้อมวางแผนขยายการบ าบัดน้ าเสียครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯปรับภูมิทัศน์
ถนนสายหลัก น าสายไฟฟ้าลงดิน 3 เส้นทาง ย้ายสายโทรศัพท์-เคเบิ้ลลงดินและสร้างห้องน้ าสาธารณะสะอาด
ครอบคลุมจุดเชื่อมต่อการเดินทางและพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

4) ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ โดยด าเนินการให้นักเรียนโรงเรียน 
ในสังกัด กทม.เรียนฟรี 20+1 “อ่ิมท้อง สมองดี มีวินัย โตไปไม่โกง”มีทักษะภาษาอังกฤษแข็งแรง พร้อมรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดกวดวิชาให้นักเรียน ม.3 และ ม. 6 ครบทุกโรงเรียน โดยสถาบันกวดวิชาชื่อดัง
ด าเนินการเพื่อให้มีรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียน กทม. ในพ้ืนที่เดินทางไม่สะดวก ฟรี จัดให้บริการหมวกกันน็อค
ส าหรับนักเรียนโรงเรียน กทม. ส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครในการผลิตบัณฑิต สอน
หลักสูตรต่อเนื่องและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศส่งเสริมการเรียนรู้ ตามอัธยาศัยนอก
ห้องเรียน เปิดห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้มิติใหม่เพ่ิมจ านวนบ้านหนังสือ และสร้างศูนย์เยาวชนมิติใหม่ส่งเสริม
การอ่าน ติดตั้ง ฟรี Hi-Speed WiFi4MB 5,000 จุด เน้นที่โรงเรียน ห้องสมุด สวนสาธารณะ และสถานที่อ่ืน 
ๆ ของกรุงเทพมหานครและเพ่ิมโรงเรียนรองรับนักเรียนความสามารถพิเศษ รวมถึงเด็กออติสติก อีก 100
โรงเรียน 

5) ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งโอกาสของทุกคน โดยด าเนินการให้ภาค 
ประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นและตรวจสอบการบริหารของ กทม . ผ่านระบบ i-Bangkokส่งเสริม
ความสามารถและความสนใจของคนรุ่นใหม่โดยสร้างโรงเรียนดนตรี และโรงเรียนกีฬาเปิดศูนย์กีฬามิติใหม่
และ Extreme Sport 4 มุมเมืองเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์ สร้างตลาดส าหรับคนใหม่ Young Designer Market 
ทั้งแบบถาวร และแบบครั้งคราว และเปิดเว็บไซต์เพ่ือคนรุ่นใหม่ ขยายช่องทางสื่อสารงานสร้างสรรค์เปิด



๒๒ 

โอกาสให้ทุกคนทุกกลุ่มได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ฝึกอาชีพ เรียนคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ จีน และมาลายู 
ฟรี และขยายปริมาณและมูลค่าเศรษฐกิจภาคกลางคืน เช่น การขนส่งและกระจายสินค้าและการท่องเที่ยว 

6) ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งอาเซียนด้วยการเปิดโอกาสและส่งเสริมอาชีพ 
ในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเพ่ิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์
ทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี จัดตั้งศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนจัดตั้งสภามหานคร
อาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง กทม.และองค์กรในอาเซียนจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม 
SMEs อาเซียน และจัดท า BMA SMEs ASEAN Data Bankร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐ มหาวิทยาลัย และ
เอกชน เพ่ือให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการบริการด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพของอาเซียน
และของโลกจัดท าแผนที่ ป้ายบอกทาง ป้ายรถประจ าทาง และจุดให้ข้อมูล เป็นภาษาอังกฤษ ทั่วกรุงเทพฯ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้และให้บริการที่
ประทับใจ อาทิ คนขับรถแท็กซี่และรถโดยสารสาธารณะ 
 
2.2วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575 

วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575:กรุงเทพฯ มหานครแห่งเอเชีย (Bangkok: Vibrant of Asia) 

เกิดจากความคิดเห็นและฉันทามติของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ทุกภาคส่วนมากกว่า 3,000 คน ร่วมกัน
ก าหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพฯ ในระยะเวลา20 ปีข้างหน้าคือ ในระยะเวลา20 ปีข้างหน้า  

กรุงเทพมหานครของเราจะก้าวขึ้นเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองหลวงของเอเชีย 
จะเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมในภูมิภาคอาเซียนและในทวีปเอเชีย  

เราจะท าให้ “คนทั่วโลกเมื่อนึกถึงทวีปเอเชีย จะนึกถึงเมืองกรุงเทพฯ ของเรา ในฐานะเป็นเมืองชั้นน า
ในด้านเศรษฐกิจภาคบริการ ความปลอดภัย ความสวยงาม สะดวกสบาย น่าอยู่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
ขณะเดียวกัน เมืองกรุงเทพฯ มีเอกลักษณ์เฉพาะในด้านความเรียบง่าย มีเสน่ห์ และมีชีวิตชีวา” ดังนี้ 

  2.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครปลอดภัยคือการท าให้เมืองกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มี
ความปลอดภัย (Safety City)ภายในระยะเวลา5-10 ปีข้างหน้า ด้วยการท าให้เมืองกรุงเทพฯ สามารถรับมือ
กับภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น  โดยทุกพ้ืนที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครมี
แหล่งน้ าที่มีคุณภาพและไม่มีมลภาวะที่ท าลายสุขภาพ มีระบบสุขาภิบาลที่ได้คุณภาพมาตรฐาน นอกจากนี้ 
กรุงเทพฯ ต้องปลอดจากภัยอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยการก่อการร้าย และอุบัติภัยทั้งหลาย มีระบบการเฝ้า
ระวังที่เข้มงวด และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม่ๆ ที่เอ้ือให้ชาวกรุงเทพฯ สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข ทั้งภายในอาคารบ้านเรือน สถานที่ท างาน บนท้องถนน ตลอดจนพ้ืนที่สาธารณะต่างๆ  ส่วนในด้านสุข
ภาวะ ชาวกรุงเทพฯ ต้องได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการส่งเสริมสุขภาพที่ท าให้ผู้คนทุกช่วง
วัยที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ปราศจาก “โรคคนเมือง” ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันในการ
ต้านทานโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่นเดียวกับด้านการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เมือง
กรุงเทพฯ จะมีระบบบริหารจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการ
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ป้องกัน/รองรับเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติที่ทันท่วงที รวมถึงมีระบบสาธารณูปโภคส ารองที่สามารถรองรับวิถีชีวิต
ของคนกรุงเทพฯ หากจ าเป็นต้องอยู่ร่วมกับภัยพิบัติในลักษณะต่างๆ   

2.2.2 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียวสะดวกสบายคือการท าให้เมืองกรุงเทพฯ เป็น 

เมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น ด้วยสีเขียวของแมกไม้นานาพันธุ์กระจายอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร
ภายในระยะเวลา5-10 ปีข้างหน้าโดยมีการปรับปรุงและสร้างพ้ืนที่สาธารณะในรูปแบบของสวนหรืออ่ืน ๆ 
เพ่ิมขึ้นส าหรับการพักผ่อน และรองรับการท ากิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว และกิจกรรมภายในชุมชน 
และในอนาคตอันใกล้ ชาวกรุงเทพฯ จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น โดย
ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม และมีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Public 
Consciousness) ส าหรับอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และระบบขนส่งมวลชนต่างๆ จะต้องมุ่งสนองแนวคิดเรื่องการ
ใช้พลังงานที่สะอาด และประหยัด ชาวกรุงเทพฯ ต้องมีโอกาสที่หลากหลายในการเดินทางและเลือกใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะที่สะดวก และคล่องตัว ในขณะเดียวกัน กรุงเทพฯ ต้องเป็นมหานครสวยงามที่ใครๆ ก็สามารถ
ชื่นชมภูมิสถาปัตย์ต่างๆ รายรอบกรุงเทพฯ ได้ โดยปราศจากสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์รกรุงรังที่เคยบดบัง
ทัศนียภาพ เพื่อให้เกิดเมืองที่มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนส าหรับทุกชีวิต  

2.2.3 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครส าหรับทุกคน คือ ในระยะเวลา 5-10 ปีข้างหน้า จะ
ท า 

ให้เมืองกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เปิดกว้างส าหรับคนทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติพันธุ์ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ และผู้สูงอายุในการเข้ามาใช้ชีวิต ศึกษาเรียนรู้ และแสวงโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจ โดยมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ที่เป็นบริการสาธารณะรองรับ ไม่ว่าจะเป็นถนน ทางเดิน พ้ืนที่สาธารณะ สัญญาณจราจร ระบบ
ขนส่งมวลชน อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งที่พักอาศัยที่เอ้ือให้คนทุกคนสามารถใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ได้อย่าง
เป็นสุข โดยเปิดกว้างส าหรับสังคมแบบพหุวัฒนธรรม และคงไว้ซึ่งสิทธิความเท่าเทียมในการเข้าถึงสิท ธิขั้น
พ้ืนฐาน โอกาส และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ   

2.2.4 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครกะทัดรัด คือในระยะเวลา15-20 ปีข้างหน้า เมือง 

กรุงเทพฯ จะมิใช่เมืองที่ผูกขาดความเจริญแต่เพียงแห่งเดียวอีกต่อไป แต่จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผังเมือง 
จากเมืองโตเดี่ยว รวมศูนย์ ไปเป็น “มหานครกะทัดรัด และกระจายตัว” เมืองกรุงเทพฯ ในอนาคต ควรจะมี
การบริหารจัดการในรูปแบบเมืองมหานคร ในที่นี้เรียกพ้ืนที่กลุ่มเมืองมหานครที่ใหญ่กว่าเมืองกรุงเทพฯ ใน
ปัจจุบันว่า “มหานครกรุงเทพฯ” (Greater Bangkok Region) ซึ่งประกอบไปด้วยเมืองขนาดเล็ก กะทัดรัด 
จ านวนหลายเมืองทั้งในกรุงเทพฯ และในจังหวัดใกล้เคียงกัน  เชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน เชื่อมต่อกันโดย
รถไฟฟ้าทันสมัย เดินทางไม่เกิน 1 ชั่วโมง ในขณะที่แต่ละเมืองมีฐานเศรษฐกิจ การจ้างงาน ที่พักอาศัย 
โรงเรียน โรงพยาบาล ย่านการค้าอย่างครบครันในตัวเอง และมีระบบการบริหารจัดการของตนเอง 

2.2.5 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งประชาธิปไตยคือเมืองกรุงเทพฯ จะเป็นมหานคร 
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ที่มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้วยพลังประชาธิปไตยของชุมชนและพลเมืองประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ถึงแม้
จะมีความแตกต่างกันในด้านอาชีพ เพศ อายุ ระดับรายได้ สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม ศาสนา ภาษา และ
ชาติพันธุ์ หรือมีความแตกต่างกันในการรวมกลุ่มตามประเด็นความสนใจด้านต่างๆ ก็ตาม แต่ทว่าจะสามารถใช้
ชีวิตร่วมกันในกรุงเทพฯ ได้อย่างมีคุณค่า และได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงในการเข้ามีส่วนร่วมก าหนดอนาคตของ
เมืองกรุงเทพฯภายในระยะเวลา 15-20 ปีข้างหน้า 

2.2.6 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้คือการท าให้เมือง 

กรุงเทพฯก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ที่เรียกว่า  “เมือง
หลวงของเอเชีย”ในระยะเวลา20 ปีข้างหน้า ด้วยการพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การ
คมนาคมขนส่ง การแพทย์ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของเอเชีย รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาการ
ด้านต่างๆ  ของภูมิภาค 

เมืองกรุงเทพฯ จะก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ได้นั้น ในเบื้องต้น  

กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐในระดับชาติ องค์กรภาคธุรกิจ และประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร 
จะต้องร่วมกันสร้างบ้านแปงเมือง ท าให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่ปลอดภัย อีกทั้งเป็นมหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย  กะทัดรัด เป็นมหานครที่ให้โอกาสแก่คนกรุงเทพฯ ทุกกลุ่มทุกชนชั้น อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค
และสมานฉันท์ และเป็นมหานครแห่งประชาธิปไตย ให้เป็นผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในระดับหนึ่งเสียก่อน 
เพราะสิ่งเหล่านี้คือเงื่อนไขพ้ืนฐานของการก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจในระดับแนวหน้าของภูมิภาค  

 

2.3 การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations Conference 
on Environment and Development : UNCED) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable 
Development)ว่า“การพัฒนาอย่างยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาที่สนองตอบต่อความต้องการของคนในรุ่น
ปัจจุบันโดยไม่กระทบกระเทือนความสามารถของคนรุ่นต่อไปในการที่จะสนองตอบความต้องการของตนเอง” 
(Sustainabledevelopment is development which meets the needs of the present generation 
without compromising theability of future generations to meet their own needs) 

 การประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ Rio+20 ณ กรุงริโอ เดอจาเนโร 
ประเทศบราซิล ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 โดยมีผู้น าจาก130 ประเทศและผู้แทนอีกหลายหมื่นคนที่เป็น
ผู้อ านวยการบริษัทและองค์กรพลเรือนต่างๆเข้าร่วมนั้นได้เน้นประเมินความก้าวหน้าต่างๆของโลกในการมุ่งสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและขจัดความยากจนเป้าหมายนี้ยากที่จะบรรลุได้เนื่องจากท่ัวโลกก าลังต้องรับมือกับ
ความท้าทายนานัปการ 
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 ภายใต้หัวข้อ อนาคตท่ีเราต้องการ ที่ประชุมริโอ+20ครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ท่ีส าคัญท่ีสุดใน
ศตวรรษท่ี21โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องเเสวงหาความเห็นพ้องกันในหลาย
ปัญหา โดยเฉพาะการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลังปี 2558ซึ่งเป็นปีที่ต้องเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals)บรรดานักวิเคราะห์ได้แสดงความเห็นว่า การที่ที่
ประชุมริโอ+20ได้เน้นความสนใจในปัญหาต่างๆดังกล่าวก็เพราะว่าขณะนี้
โลกก าลังเผชิญกับอุปสรรคความท้าทายที่ร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นอัตรา
ประชากรที่ใช้เงินเลี้ยงชีพต่อวันเพียง1.25เหรียญสหรัฐหรือน้อยกว่ามี

มากถึง1.4พันล้านคนในจ านวนประชากรทั้งหมด7พันล้านคน มีผู้ที่ต้องอดอยากเกือบ1พันล้านคนต่อวัน รวม
ไปถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นับวันยิ่งเพ่ิมมากข้ึน ส่วนพืชและสัตว์กว่า1ใน 3อาจจะสูญพันธุ์ถ้า
ประชาคมโลกไม่สามารถควบคุมปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ และมนุษย์โลกก็จะต้องมีการ
ใช้จ่ายอย่างมหาศาลในอนาคตให้แก่ความยากจนความไม่สงบและโลกท่ีเสื่อมโทรมถ้าไม่สามารถแก้ไขความท้า
ทายที่ส าคัญในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมริโอ+20จงึพยายามแสวงหามาตรการ
ต่างๆเพ่ือมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวพร้อมกับการแก้ปัญหาความยากจน หลีกเลี่ยงการท าลายระบบนิเวศทาง
ทะเล เพ่ิมการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกจากนี้ทุกประเทศจะต้องท า
การบริหารป่าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือให้ถึงปี 2573สามารถลดปัญหาการท าลายป่าในทั่วโลกได้ครึ่งหนึ่ง
และเลี่ยงการเสียเงินประมาณ4หมื่นล้านเหรียญสหรัฐเพ่ือชดเชยความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศคาดว่าทุกประเทศยังต้องผ่านความเห็นชอบเป้าหมายที่บั งคับใช้เกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงด้านอาหารการสร้างงานท าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการให้พันธกรณีเพ่ิมยอดผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศพร้อมกับการค้ าประกันในปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

 (แหล่งข้อมูล :การประชุม Rio+20 โอกาสแห่งประวัติศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 
http://vovworld.vn/th-TH, 21/12/13) 

2.4 แนวคิดการบริหารราชการกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ 

 หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการ
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนครอบคลุมพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครให้เป็นพลังพ้ืนฐานส าคัญท่ีมีจิตส านึก “รักกรุงเทพฯ” และร่วมมือร่วมใจกัน “สร้าง
กรุงเทพฯ” ด้วยการด าเนินภารกิจ/กิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวางยุทธศาสตร์และประเมินผล
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามนโยบายของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะท่ี 1 
ในช่วงปี 2556-2560ได้แก่ การพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย มหานครสีเขียว

http://vovworld.vn/th-TH
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สะดวกสบาย มหานครแห่งความสุข มหานครแห่งอาเซียน มหานครแห่งโอกาสของทุกคน มหานครแห่ง
ประชาธิปไตย มหานครกะทัดรัด และมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ซึ่งเป็นการพัฒนากรุงเทพฯ ทั้ง
ด้านสังคมและกายภาพที่มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลได้แก่การมุ่งมั่นท าให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ทุกคนมีความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตทรัพย์สิน มีความสะดวกสบาย มั่นคงผาสุก อย่างยั่งยืนในวิถีชีวิตแบบไทย รวมทั้งเสริมสร้าง
ศักยภาพของเมืองให้มีความโดดเด่นก้าวไกลในเวทีสากลทั้งในประชาคมอาเซียนประชาคมเอเชีย และ
ประชาคมโลก ตลอดจนมุ่งวางโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งด้านการบริหารจัดการเมืองแบบประชาธิปไตยการผังเมือง 
เศรษฐกิจและการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมืองหลวงของเอเชียน าไปสู่อนาคตที่เราต้องการคือกรุงเทพฯ มีการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียนในปี 2559 (Gateway to 
ASEAN) และมหานครแห่งเอเชียในปี 2575 (Vibrant of Asia) ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่โดดเด่น
ระดับแนวหน้าทั้งในประชาคมอาเซียนและภูมิภาคเอเชียที่มีพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป โดยมีแนว
ทางการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของการพัฒนาในช่วงปี 2556-2560 ดังรูปที ่2.2 

รูปที่ 2.2แนวคิดการบริหารราชการกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 แผนการด าเนินงาน 
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การน าภารกิจของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติในช่วงเดือนมีนาคม 2556 –มีนาคม 2560 
แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 

ประเภทที่ 1ภารกิจตามนโยบายของม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ซึ่งได้น าเสนอต่อชาวกรุงเทพมหานคร 
ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3มีนาคม 2556 ได้แก่ มาตรการเร่งด่วน 10 มาตรการ 
เพ่ือเน้นการแก้ไขปัญหาและการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยเร่งด่วน และนโยบายการพัฒนา
กรุงเทพฯ6 นโยบาย ภายใต้ค าขวัญ “รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ” ได้แก่ การท าให้กรุงเทพมหานครเป็น
มหานครแห่งความปลอดภัยมหานครแห่งความสุขมหานครสีเขียวมหานครแห่งการเรียนรู้มหานครแห่งโอกาส
ของทุกคนและมหานครแห่งอาเซียน 

ประเภทที่ 2 ภารกิจของการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
ระยะ 20ปี ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556-2560) ซึ่งเป็นการน าวิสัยทัศน์ของประชาชน “วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 
2575” ไปสู่การปฏิบัติ 

ประเภทที่ 3 ภารกิจประจ าของกรุงเทพมหานครตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานใน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งว่าราชการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ก ากับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานครด าเนินภารกิจในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประสทิธิภาพ และคุณภาพ  

 
3.1 การน านโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ(พ.ศ. 2556-2560) 

3.1.1 มาตรการเร่งด่วน 

เป้าประสงค์ :ปัญหา/ความเดือดร้อนของชาวกรุงเทพฯ ได้รับการแก้ไข/บรรเทาโดยเร่งด่วน 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 

เพ่ิมการติดตั้งกล้อง 
CCTV 

พ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับการ
ติดตั้งกล้อง CCTV 
จ านวน 20,000 ตัว 

ติดตั้งกล้อง CCTV 1,000.00 สจส. 

เพ่ิมการติดตั้งแสงส่อง พ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับการ
ติดตั้งแสงส่องสว่าง 

ติดตั้งแสงส่องสว่าง 500.00 สนย. 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 

สว่าง จ านวน 20,000 ดวง 

ลดยาเสพติดในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพฯ 

ชุมชนในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพฯมีอาสาสมัคร
ชุมชนเฝ้าระวังภัยและยา
เสพติดครบทุกชุมชน 

จัดตั้งอาสาสมัครชุมชน
เฝ้าระวังภัยและยาเสพ
ติด 

  สนอ. 

  มีชุมชนร่วมระวังภัยยา
เสพติด 1,185 ชุมชน 

โครงการ Bangkok 
Clear and Care ชุมชน
ร่วมใจระวังภัยยาเสพติด 

  สนอ. 

ผลักดันให้เกิดการ
ปฏิรูปประสิทธิภาพ/
คุณภาพการให้บริการ
ของรถสาธารณะ 

ร้อยละ 100 ของ
ความส าเร็จในการปรับ
ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า 
BTS อ่อนนุช-แบริ่ง
สะพานตากสิน –บาง
หว้าเหลือ  10 บาท 
และรถ BRT เหลือ5 
บาทภายในเดือน
พฤษภาคม 2556  

สร้างแรงจูงใจดึง
ประชาชนใช้รถโดยสาร
สาธารณะด้วยการปรับ
ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า 
BTS และรถ BRT 

  สจส. 

เสริมสภาพคล่องทาง
เศรษฐกิจแก่ประชาชน 

โรงรับจ าน า กทม. รับ
จ าน าดอกเบี้ย  1 สลึง 
5,000 บาทแรก 

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่มีรายได้
น้อยด้วยการลดดอกเบี้ย
การรับจ าน า 

  สถานธนานุ
บาลกทม. 

เพ่ิมทักษะอาชีพ ประชาชนได้รับการเพ่ิม
ทักษะอาชีพ พร้อมสอน
ภาษาอังกฤษ จีน   

ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ
อาชีพ 

2.40 สพส. 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 

มาลายู ฟรี 

200,000 คน 

เสริมสร้างบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครมี
ความพร้อมทั้งด้าน
ศักยภาพคุณภาพชีวิต 
และความภาคภูมิใจ
เพ่ือพัฒนามหานครให้
น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

อาสาสมัครผู้แลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนกรุงเทพมหานครมี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ได้รับเงินเดือน 

15,000 บาท  

ปวส. 10,000 บาท 
และปวช. 8,600 บาท 

ส านักงานเขตจัดสรร
งบประมาณค่าตอบแทน
อาสาสมัครตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนพ.ศ. 2554       
(ที่ปรับแก้ไข) 

898.84 สพส. 

  อาสาสมัครผู้แลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ของกรุงเทพมหานคร 

ปรับต าแหน่งอาสาสมัคร
ผู้แลเด็กเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวของ
กรุงเทพมหานคร
โครงการรายปี 

   

ขยายช่องทางการ
บริการให้มีความ
หลากหลายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
บริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน 

กรุงเทพมหานครเปิด
ให้บริการงานทะเบียน
ราษฎรในห้าง 

สรรพสินค้าถึงเวลา 
22.00 น. 

จ านวน 8 แห่ง 

กรุงเทพมหานครร่วมมือ
กับห้างสรรพสินค้าเพ่ือ
บริการประชาชน 

  สปท. 



๓๐ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 

เพ่ิมระบบโครงข่ายไร้
สาย (Free Wi-Fi) เพ่ือ
บริการประชาชน
นักท่องเที่ยวและนัก
ลงทุน 

กรุงเทพมหานครเปิด
ให้บริการ Hi-Speed 
Wi-Fi 4 MB ฟรี  

5,000 จุด 

ส ารวจและจัดให้บริการ 
Hi-Speed Wi-Fi 4 MB 
แก่ประชาชน 

699.00 สยป. 

เพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
การบริหารจัดการมูล
ฝอย 

จ านวนเรื่องร้องเรียน
เรื่องขยะตกค้างในชุมชน
ลดลง 

มาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเก็บ
ขยะในชุมชนโดยการท า
แผน นัดเวลาทิ้งขยะ 
และเพ่ิมเที่ยวเก็บขน 

700.00 สสล. 

สร้างกรุงเทพฯ เมือง
สะอาด สวยงาม 

มีถังขยะ Street 
Furniture ใน 50 เขต 
จ านวน 50,000 ใบ 

จัดหาถังขยะ Street 
Furniture ส าหรับ      
50 เขตและก าหนดจุด
รวบรวมขยะชุมชน 

  สสล. 

จัดสาธารณูปโภคและ
สิ่งอ านวยความสะดวก
ในพ้ืนที่สาธารณะ 

มีบริการแท็กซ่ีเพ่ือคน
พิการและผู้สูงอายุน า
ร่อง 10 คัน และ
ส่งเสริมเอกลงทุน100 
คัน 

โครงการรถบริการผู้
พิการและผู้สูงอายุที่ใช้
รถเข็น 

473.60 สจส. 

 

 

 

 

3.1.2 นโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ 6 นโยบาย 



๓๑ 

1) นโยบายมหานครแห่งความปลอดภัย 

เป้าประสงค์ :ชาวกรุงเทพฯ มีความมั่นใจในการจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
อันเนื่องมาจากปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด อัคคีภัย และอุทกภัย 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เพ่ิมการติดตั้งกล้อง 
CCTV 

  

'พ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับการ
ขยายเครือข่าย 5,000 
ตัวโดยเชื่อมโยงเครือข่าย
เอกชน 200,000 ตัว 

  

ส ารวจความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมในการ
ติดตั้ง CCTV ในพ้ืนที่
กรุงเทพฯ 

5.00 สจส. 

จัดท าห้องและเชื่อมโยง
ระบบควบคุม CCTV 
ของ กทม. กับหน่วยงาน
อ่ืนให้พร้อมใช้งานใน 6 
กลุ่มเขต 

300.00 สจส. 

    จัดให้มีและฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ประจ า
ห้องควบคุมให้เพียงพอ
และพร้อมปฏิบัติงานทุก
ปี 

1.00 สจส. 

    ติดตั้งกล้อง CCTV 9,000.00 สจส. 

เพ่ิมการติดตั้งแสงส่อง
สว่าง 

เส้นทางริมคลองและ
สถานที่เอกชนมีการ
ติดตั้งไฟส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์น า
ร่อง 10 เส้นทาง 

ติดตั้งไฟส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 

  สนย. 



๓๒ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 พ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับการ
ติดตั้งแสงส่องสว่าง
จ านวน 20,000 ดวง 

ส ารวจความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมในการ
ติดตั้งแสงส่องสว่างใน
พ้ืนที่กรุงเทพฯ 

5.00 สนย. 

    ติดตั้งแสงส่องสว่าง 4,500.00 สนย. 

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

มีศูนย์บริหารจัดการภัย
พิบัติเร่งด่วน1 แห่ง 

โครงการจัดตั้งและ
บริหารศูนย์บริหาร
จัดการภัยพิบัติเร่งด่วน 
(OEM)  

  สปภ. 

  กรุงเทพมหานครมี
ความสามารถในการ
รับมืออัคคีภัยเพ่ิมข้ึน 

จัดท าแผนตรวจสอบ
ระบบอัคคีภัยในอาคาร
สูงอย่างต่อเนื่อง 

  สปภ. 

    จัดซื้อเครื่องดับไฟทุ่นน้ า   สปภ. 

    จัดซื้อเครื่องดับไฟแบบ
สะพายหลัง 

  สปภ. 

    จัดตั้งโรงเรียนฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่บรรเทาสา
ธารณภัย 

  สปภ. 

    จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สา
ธารณภัย 

  สปภ. 

สร้างและปรับปรุง
ระบบป้องกันน้ าท่วม
ครอบคลุมพ้ืนที่

ความก้าวหน้าของการ
ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ า
เพ่ิมข้ึน5 แห่ง 

1.โครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ระบายน้ าใต้คลอง
บางซื่อจากคลอง

2,500.00 สนน. 



๓๓ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าวถึงเจ้าพระยา 

    2.โครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ระบายน้ าบึง
หนองบอนลงสู่แม่น้ า
เจ้าพระยา 

5,900.00 สนน. 

    3.โครงการกอ่สร้าง
อุโมงค์ระบายน้ าคลอง
เปรมประชากรจากคลอง
บางบัวลงสู่แม่น้ า
เจ้าพระยา 

6,000.00 สนน. 

    4.โครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ระบายน้ าคลอง
ทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 

 1,912.90 สนน. 

    5. โครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ระบายน้ าคลอง
พระยาราชมนตรีจาก
คลองภาษีเจริญถึงคลอง
สนามชัย 

 4500.00 สนน. 

   มีระบบตรวจสภาพและ
เตือนภัยน้ าท่วมใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. จัดหาเครื่องเรดาห์
ตรวจอากาศตรวจจับ
กลุ่มฝนรัศมี 250 
กิโลเมตร 

248.80 สนน. 



๓๔ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

    7. โครงการปรับปรุง
บอร์ดแสดงผลข้อมูล
ศูนย์ควบคุมระบบ
ป้องกันน้ าท่วมเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

17.22 สนน. 

  พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม
กรุงเทพมหานครด้าน
ตะวันออกลดลง 

โครงการก่อสร้างแนว
ป้องกันน้ าท่วมด้าน
ตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร 

  สนน. 

    ยกระดับถนนเป็นคันกั้น
น้ าเพิ่มเติมในเขตคลอง
สามวา 

  สนน. 

    สร้างท านบก้ันน้ าที่คลอง
สามวา คลองสี่
ตะวันออก คลองสาม
ตะวันออกคลองสอง
ตะวันออก และคลอง
หนึ่งตะวันออก 

 

 23.27 สนน. 

เพ่ิมขีดความสามารถ
ของระบบระบายน้ าใน
ถนนสายหลัก 

สามารถระบายน้ าจาก
ถนนสายหลักท่ีมีปัญหา
น้ าท่วมขังเนื่องจากฝน
ตก (กรณีฝนตกต่อเนื่อง 
1 ชั่วโมงมีปริมาณฝนไม่
เกิน 100 มม.)ภายใน       

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
ตามแนวคลอง 

  สนน. 



๓๕ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปี 2575 

    ก่อสร้างสถานีสูบน้ า   สนน. 

    ก่อสร้างประตูระบายน้ า  463.10 สนน. 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ชุมชนในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพฯมีอาสาสมัคร
ชุมชนเฝ้าระวังภัยของ
ชุมชนจ านวน 200 
ชุมชน 

จัดตั้งหน่วยบรรเทาภัย
ประจ าชุมชน 

  สปภ. 

    ร่วมฝึกซ้อมการบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชนโดย
สถานีดับเพลิงในพื้นที่ 
35 สถานี 

  สปภ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) นโยบายมหานครแห่งความสุข 

เป้าประสงค์ :ชาวกรุงเทพฯและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ มีความสุข และสะดวก สบาย 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 เดินทางสะดวก/
จราจรคล่องตัว       

  



๓๗ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะแบบบูรณา
การที่เชื่อมโยงระหว่าง
ระบบหลักและระบบ
รองและเชื่อมโยง
กรุงเทพมหานครกับ
ปริมณฑล 

กรุงเทพมหานครมีระบบ
ขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้น
ได้แก่(1) รถไฟฟ้าราง
เดี่ยว (โมโนเรล) 4 
เส้นทาง (2) รถไฟฟ้าราง
เบา (ไลท์เรล) 1 
เส้นทาง  

1.โครงการศึกษาความ
เหมาะสมระบบขนส่ง
มวลชน 3 เส้นทาง     
คือโครงการไลท์เรลสาย
บางนา-ท่าอากาศ
สุวรรณภูมิโครงการโม
โนเรลสายรามค าแหง-
ทองหล่อและโครงการโม
โนเรลสาย กทม.2-ถนน
โยธ ี

41.20 สจส. 

    2. โครงการโมโนเรลสาย
รามค าแหง-ทองหล่อ  

10,120.00 สจส. 

     3. โครงการโมโนเรล
สายกทม.2-ถนนโยธี 

9,180.00 สจส. 

    4. โครงการโมโนเรลสาย
จุฬา-สามย่าน 

14.99 สจส. 

    5. โครงการโมโนเรลสาย
สีเทาจากแยกวัชระพล 
ลาดพร้าว ดินแดง
สะพาน 

พระราม 9  

65.50 สจส. 

    6. โครงการรถไฟฟ้าสาย
สีฟ้าช่วงดินแดงสาทร  

42.50 สจส. 



๓๘ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

    7.โครงการไลท์เรลสาย
บางนา-ท่าอากาศ
สุวรรณภูมิ 

27,891.00 สจส. 

  

มีบริการจุดจอดรถ
แนวตั้ง 4 มุมเมืองเพื่อ
อ านวยความสะดวกใน
การเดินทางแก่
ประชาชน 

จัดหาสถานที่จอดรถส่วน
บุคคลในพ้ืนที่ใกล้เคียง
กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
และรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็ม
อาร์ที   

สจส. 

  มีอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟ
เพ่ือแก้ปัญหาจุดตัด
รถไฟเพ่ิมขึ้น 4 เส้นทาง 

โครงการก่อสร้างทาง
ลอดใต้ทางรถไฟ 1) 
ถนนบางขุนเทียน–ทาง
รถไฟสายวงเวียนใหญ่-
มหาชัย 2) ถนนเทศบาล
สงเคราะห์ (วัดเสมียน
นารี) ทางรถไฟสายเหนือ 
3) ถนนราชปรารภ-ทาง
รถไฟสายตะวันออก 4) 
ถนนเพชรบุรี-ทางรถไฟ
สายเชื้อเพลิง   

สนย. 

  ถนน จุดตัดทางแยก 
ตรอก ซอย และทางลัด
ได้รับการปรับปรุง 100 
สาย 

'ปรับปรุงถนนจุดตัดทาง
แยก ตรอก ซอย และ
ทางลัด 

  

สนย. 

  มีทางลอดใต้แยกศรี
นครินทร์ 1 แห่ง 

โครงการก่อสร้างทาง
ลอดใต้แยกศรีนครินทร์   

สนย. 



๓๙ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  

มีสะพานข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยาเพ่ิมขึ้นอีก1 
แห่ง 

โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา
บริเวณแยกเกียกกาย 

10,500.00 สนย. 

เพ่ิมและปรับปรุง
ท่าเรือ เส้นทางเดินเรือ
และพ้ืนที่ไปยังท่าเรือ 

ประชาชนมีทางเลือกใน
การเดินทางเพ่ิมขึ้นอย่าง
น้อย 1 เส้นทางได้แก่ 
เรือโดยสารคลองภาษี
เจริญ 

ปรับปรุงท่าเรือ 41.50 สจส. 

  
  โครงการทดลองเดินเรือ

ในคลองภาษีเจริญ   
สจส. 

เพ่ิมเส้นทางจักรยาน
และสนับสนุนการใช้
จักรยาน 

เส้นทางจักรยานได้รับ
การก่อสร้าง/พัฒนา30 
เส้นทาง 

โครงการส่งเสริมการใช้
จักรยานในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

30.00 สจส. 

  มีรถจักรยานให้เช่า 
10,000 คัน 

โครงการส่งเสริมเอกชน
จัดให้บริการเช่าจักรยาน 

  สจส. 

  ฝาท่อระบายน้ าที่เป็น
อุปสรรคต่อการขับขี่
รถจักรยานจ านวน 
1,203 ฝาได้รับการ
แก้ไข 

ด าเนินการแก้ไขฝาท่อ
ระบายน้ าที่เป็นอุปสรรค
ต่อการขับข่ีจักรยาน 

  สนน. 

ส่งเสริมการสัญจรทาง
เท้า 

ทางเท้าได้รับการพัฒนา
ให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
350 แห่งต่อปี 

โครงการส ารวจและ
ปรับปรุงทางเท้าส าหรับ
ประชาชนทุกคน 

  สนย. 



๔๐ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  ทางเท้าทางลาดส าหรับผู้
พิการและผู้สูงอายุที่ใช้
วีลแชร์เพิ่มขึ้นปีละ360 
เส้นทาง 

ปรับปรุงทางเท้าทางลาด
ส าหรับผู้พิการและ
ผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์ 

  สนย. 

น าเทคโนโลยีมาช่วย
ส่งเสริมการจราจรให้
คล่องตัว 

ประชาชนสามารถเข้าถึง
และตรวจสอบสภาพ
จราจรที่เป็นปัจจุบัน 
ด้วยระบบ BMA Live 
Traffic Application  

จัดการให้มีการรายงาน
สภาพการจราจรด้วย
ระบบ BMA Live 
Traffic Application 
บนสมาร์ทโฟน 

 สจส. 

 ควบคุมความเร็วของ
รถยนต์เพื่อความ
ปลอดภัย 

พ้ืนที่ที่ใช้ผิวจราจร
ร่วมกันจะรับการควบคุม
ความเร็วของรถยนต์เพ่ือ
ความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของประชาชน
จ านวน   4 เส้นทาง 

 

ด าเนินการควบคุม
ความเร็วรถยนต์ในพ้ืนที่
ที่ใช้ผิวจราจรร่วมกันใน
พ้ืนที่ที่ก าหนดโดย
ประสานความร่วมมือ
กับบชน. 

 สจส. 

 สุขภาพ         

ส่งเสริมระบบพัฒนา
สุขภาพเพ่ือประชาชน
ทุกกลุ่มทุกวัยสุขใจใกล้
บ้าน 

ประชาชนมีสุขภาพดี(ไม่
ป่วยทั้งปี)เพ่ิมข้ึน 

1. โครงการไม่ป่วยทั้งปี
รับฟรี 1,000 บาท 
และตรวจสุขภาพฟรี 

  สนพ. 

    2.โครงการกองทุนไม่
ป่วยเราดูแล
กรุงเทพมหานคร 

  สนพ. 



๔๑ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  มีศูนย์บริการผู้สูงอายุ
เปิดให้บริการครบทั้ง 
50 เขต โดยจะแล้วเสร็จ
จ านวน 20 เขตภายใน 
4 ปี 

จัดตั้ง/พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุครบวงจร 

  สนอ. 

  ศูนย์ผู้สูงอายุให้บริการ
อย่างมีคุณภาพโดย
เปรียบเทียบกับเมือง/
มหานครในต่างประเทศ
จ านวน 1 แห่ง 

โครงการพัฒนาศูนย์
ผู้สูงอายุ(ต้นแบบ) สู่
มาตรฐานสากล 

  สนอ. 

  ศูนย์บริการสาธารณสุข
ในสังกัดกรุงเทพ - 

มหานคร ทั้ง 68 แห่ง
เปิดให้บริการรักษาโรค
คนเมือง 

โครงการศูนย์บริการ
สาธารณสุขในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ให้บริการรักษาโรคคน
เมือง 

  สนอ. 

  สตรีได้รับบริการตรวจ
มะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูกในศูนย์บริการ
สาธารณสุขหรือ
โรงพยาบาล ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

โครงการให้บริการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูกใน
สถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

  สนพ. 



๔๒ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  โรงเรียนและชุมชนจัด
ให้บริการคลินิกป้องกัน
ของสตรี น าร่อง  

จ านวน 5 แห่ง 

โครงการจัดตั้งและ
ให้บริการคลินิกป้องกัน
โรคของสตรีในโรงเรียน
และชุมชน 

   สนอ. 

  มีบริการส่งเสริมสุขภาพ 
24 ชั่วโมงเพ่ิมข้ึน 

1 ช่องทาง 

โครงการจัดท าระบบ
ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพ 
24 ชั่วโมง 

  สนอ. 

  มีโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
กระจายอยู่ใน  

4 มุมเมือง  

โครงการก่อสร้าง
โรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานครให้
กระจายในพ้ืนที่ครบ 

4 มุมเมือง 

  สนพ. 

  มีศูนย์กีฬาทันสมัยครบ
วงจร 4 มุมเมือง  

จ านวน 4 แห่ง 

โครงการปรับปรุง 

ศูนย์กีฬา 4 แห่ง ให้เป็น
ศูนย์กีฬาครบวงจร  

4 มุมเมือง 

  สวท. 

  ลานกีฬาเดิมได้รับการ
พัฒนาด้านมาตรฐาน/
คุณภาพการให้บริการ
ประชาชนจ านวน  

200 แห่ง 

โครงการพัฒนาลานกีฬา
ของกรุงเทพมหานคร 

  สวท. 



๔๓ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  มีลานแอโรบิคเพ่ิมขึ้น 
100 แห่ง เฉลี่ยเขตละ  
2 แห่ง 

โครงการพัฒนาลานแอ
โรบิคกรุงเทพมหานคร 

  สวท. 

  ทางเท้าและทางลาด
ส าหรับผู้พิการและ
ผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์
เพ่ิมข้ึน 360 เส้นทาง/ปี 

ปรับปรุงทางเท้าและ
ท าทางลาดส าหรับผู้
พิการและผู้สูงอายุที่ใช้
วีลแชร ์

  สนย. 

  สัญญาณเตือนคนตาบอด
ในการข้ามถนนเพ่ิมขึ้น 
220 จุด ภายใน 4 ปี 

ติดตั้งสัญญาณเตือนคน
ตาบอดในการข้ามถนน 

26.40 สจส. 

  มีลิฟต์ส าหรับผู้พิการบน
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสคร
บทุกสถานี 

ติดตั้งลิฟต์ส าหรับ       
ผู้พิการบนสถานีรถไฟฟ้า
บีทีเอส 

362.74 สจส. 

  มีห้องเรียนร่วมส าหรับ
นักเรียนปกติและ
นักเรียนพิการอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 

จัดห้องเรียนร่วมส าหรับ
เด็กพิการและเด็กปกติ 

3.02 สนศ. 

  นักเรียนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ตั้งครรภ์ลดลง 

โครงการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ของนักเรียนใน
โรงเรียน 

  สนอ. 

  มีศูนย์บริการสายด่วนให้
ค าปรึกษาเรื่องศึกษา/
เพศสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น1 
แห่ง 

โครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการสายด่วนให้
ค าปรึกษาเรื่องเพศศึกษา 

  สนอ. 



๔๔ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  ศูนย์บริการช่วยเหลือ
เด็กและสตรี ที่ถูกกระท า
รุนแรงในสังกัดกทม.
ทั้งหมดได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการ
ให้บริการที่มีมาตรฐาน 

โครงการพัฒนาบริการ
ในศูนย์เด็กและสตรีที่ถูก
กระท ารุนแรงในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

  สพส. 

  ทุกโรงเรียนในสังกัด
กทม.จัดบริการให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองและชุมชน
เกี่ยวกับการป้องกัน
แก้ไขปัญหาใช้ความ
รุนแรงในครอบครัว 

โครงการโรงเรียนและ
ชุมชนร่วมใจลดภัยความ
รุนแรงในครอบครัว 

  สนอ. 

 

 

3) นโยบายมหานครสีเขียว 

เป้าประสงค์ : 

3.1) กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม และร่มรื่น 

      3.2) มลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนลดลง 

      3.3) สิ่งแวดล้อมของเมืองได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สู่ความยั่งยืน 

 



๔๕ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เพ่ิมปริมาณของพ้ืนที่สี
เขียวเพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดีและ
เพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของชาวกรุงเทพ- 

มหานคร 

พ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบ
สวนสาธารณะ/
สวนหย่อมเพ่ิมขึ้น 
5,000 ไร่ 

1. ก่อสร้าง
สวนสาธารณะ/
สวนหย่อม 

 สสล. 

   1.1 สวนสาธารณะซอย 
เพชรเกษม 69 (บาง
บอน 3) พ้ืนที่70 ไร่ 

210.00 สสล. 

   1.2 ก่อสร้าง
สวนสาธารณะบึงล าพระ
ยา พื้นที่ 10-3-27 ไร่  

30.00 สสล. 

        1.3 ก่อสร้าง
สวนสาธารณะภายใน
สถานีพัฒนาที่ดิน
กรุงเทพมหานคร (ถนน
บางขุนเทียนชายทะเล
พ้ืนที่ 37 ไร่) 

115.00 สสล. 

   1.4 โครงการส ารวจและ
จัดหาพื้นที่เพ่ือพัฒนา
เป็นพื้นที่สวนสาธารณะ/
สวนหย่อม 

  สสล. 



๔๖ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

   2. กิจกรรมส ารวจศึกษา
รวบรวมข้อมูลพื้นที่สี
เขียวตามแผนแม่บท
พ้ืนที่สีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2546 

  สสล. 

   3. จัดท าฐานข้อมูล 

พ้ืนที่สีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร 

  สยป. 

   4. ปรับปรุง บ ารุงดูแล
และรักษาพ้ืนที่สีเขียวที่
ด าเนินการไว้แล้วให้อยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์เป็น
ระเบียบเรียบร้อย และ
ปลอดภัยต่อประชาชน 

  สสล. 

   5. ตกแต่งพ้ืนที่
สาธารณะของเมืองสร้าง
ความร่มรื่นสวยงามโดย
ใช้พันธุ์ไม้ที่หลากหลาย 
เน้นให้ความส าคัญกับไม้
ยืนต้นขนาดใหญ่ เช่นริม
ถนนริมคลอง เป็นต้น 

  สสล. 



๔๗ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

   6. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารีสนอง
พระราชด าริโดย
กรุงเทพมหานคร 

0.50 สสล. 

   7. โครงการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูพันธุ์ไม้และระบบ
นิเวศในสวนสาธารณะ 

  สสล. 

  จ านวนสวนลอยน้ า
เริ่มต้นก่อสร้าง (แห่ง) 

โครงการจ้างที่ปรึกษา
ศึกษาออกแบบระบบ
บ าบัดน้ าเสียโดยวิธี
ธรรมชาติใต้พ้ืนที่
สวนสาธารณะ 

  สสล. 

  มีสวนสุนัขใน 4 มุมเมือง 1. สวนสุนัขภายใน
สวนสาธารณะบริเวณ
ซอยเพชรเกษม 69 
(บางบอน 3) 
2. สวนสุนัขภายใน
สวนสาธารณะภายใน
สถานีพัฒนาที่ดิน
กรุงเทพมหานคร (ถนน
บางขุนเทียนชายทะเล) 

  สสล. 



๔๘ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  มีสวนแนวตั้งถาวรที่
จัดท าขึ้นมากกว่า 50 
แห่ง 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รูปแบบสวนแนวตั้ง 
 

50.00 สสล. 

  มีการจัดสวนในอาคารสูง
มากกว่า 25 แห่ง 

โครงการอาคาร
ส านักงานเขตสวยด้วย
พันธุ์ไม้ 

7.50 สสล. 

  มีสวนถนนซึ่งแสดง
เอกลักษณ์ของเขตเมือง
ชั้นใน จ านวน 3 แห่ง
ได้แก่ สวนถนนเพลินจิต 
สวนถนนวิทยุและสวน
ถนนราชประสงค์ 

ส่งเสริมและด าเนินการ
จัดสวนแนวตั้ง/ริ้วสีเขียว 
(Green Belt)เชื่อมโยง
พ้ืนที่ชานเมือสู่เขตเมือง
ชั้นกลางและ เขตเมือง
ชั้นใน 

  สสล. 

ลดการกัดเซาะพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลบางขุน
เทียน 

แนวป้องกันคลื่นถาวร
ได้รับการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

โครงการจ้างที่ปรึกษา
ศึกษาทบทวนความ
เหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ของ
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

26.10 สนน. 

ฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลน
ทีไ่ด้รับความเสียหาย
จากการกัดเซาะของน้ า
ทะเลให้กลับมา 
อุดมสมบูรณ์ 

ป่าชายเลนมีความหนา
เพ่ิมข้ึน 300 เมตร 

กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัคร
ปลูกป่าดูแลรักษาพ้ืนที่
ป่าชายเลนชายทะเลบาง
ขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

  สสล. 



๔๙ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ลดมลพิษท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชน 

มีโรงบ าบัดน้ าเสียเพิ่มข้ึน 
5 แห่งประกอบด้วยโรง
บ าบัดน้ าเสียบริเวณ
คลองเตย ธนบุรี มีนบุรี
บึงหนองบอน และบาง
ซ่ือ 

ก่อสร้างโรงบ าบัดน้ าเสีย
ให้มีความสามารถบ าบัด
น้ าเสียได้ร้อยละ 50 
ของปริมาณน้ าประปาที่
ใช้อุปโภคบริโภคท้ังหมด 

745.18 สนน. 

  มีแผนการขยายการ
บ าบัดน้ าเสียครอบคลุม
ทั่วพื้นที่กรุงเทพ - 

มหานคร 

จัดท าแผนการบ าบัดน้ า
เสียในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

  สนน. 

  มีหน่วย Best เพ่ือการ
แก้ไขปัญหาน้ าเสียใน
หมู่บ้านและชุมชน
เพ่ิมข้ึน 

จัดตั้งหน่วย Bestเพ่ือ
การแก้ไขปัญหาน้ าเสีย
ในหมู่บ้านและชุมชนทั่ว
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

7.23 สนน. 

 สร้างกรุงเทพฯ เมือง
สะอาด สวยงาม 

การคัดแยกขยะมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

โครงการจัดการมูลฝอย
ชุมชน 

  สสล. 

 มีคูคลองที่ได้รับการฟ้ืนฟู
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน
จ านวน5 คู/คลอง/ปี 

ฟ้ืนฟูคูคลองให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

  สนน. 



๕๐ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  มีเตาเผาขยะเพ่ือผลิต
กระแสไฟฟ้า (300 ตัน) 
เพ่ิมข้ึน 2 แห่ง 

โครงการจ้างเหมาเอกชน
ก าจัดมูลฝอย โดยระบบ
เตาเผามูลฝอยขนาด 
300 ตัน/วันที่ศูนย์
ก าจัดมูลฝอยหนองแขม  

2,140.3 สสล. 

  มีโรงก าจัดไขมันเพ่ือผลิต
เชื้อเพลิงแห่งที่ 2 ที่อ่อน
นุช จ านวน  

1 แห่ง 

ก่อสร้างโรงก าจัดไขมัน
เพ่ือผลิตเชื้อเพลิง 

แห่งที่ 2 

  สสล. 

  มีโรงก าจัดขยะติดเชื้อ
ด้วยระบบความร้อนสูง 
จ านวน1 แห่ง 

โครงการจัดหาเตาเผามูล
ฝอยติดเชื้อขนาดไม่ต่ า
กว่า 10 ตัน/เตา 
จ านวน 2 เตา พร้อม
ติดตั้งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ศูนย์ก าจัดมูล
ฝอยอ่อนนุช 

150.00 สสล.  

  โรงผลิตปุ๋ยจากขยะ
อินทรีย์ ขนาด 1,000 
ตัน จ านวน 
1 แห่ง 

โครงการก่อสร้างโรงงาน
พร้อมติดตั้งเครื่องจักร
ก าจัดมูลฝอยขนาดไม่
น้อยกว่า 600 ตัน/วัน 
ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อน
นุช 

  สสล. 



๕๑ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  มีสถานีขนถ่ายย่อยให้
ครบ 6 โซน จ านวน6 
แห่ง 

โครงการจัดหาสถานีขน
ถ่ายมูลฝอยย่อยพร้อม
ติดตั้งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ขนาดไม่น้อย
กว่า 700 ตัน/วัน 

500.00 สสล. 

  มีโรงก าจัดขยะและแปร
รูปขยะจากสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน1 แห่ง 

โครงการก่อสร้างโรงงาน
ก าจัดมูลฝอยจากการ
ก่อสร้างและรื้อถอน
สิ่งก่อสร้าง และ 
น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 500 
ตัน/วัน 

ณ ศูนย์ก าจัดมูลฝอย
อ่อนนุช 

  สสล. 

  ถนนสายหลักท่ีมีภูมิทัศน์
สวยงาม ด้วยต้นไม้และ
ประติมากรรม จ านวน 3 
เส้นทาง (ปี 56-57 
แล้วเสร็จ 2 เส้นทาง) 
ถนน 8 สายบริเวณรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์ 

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ถนนสายหลัก ด้วยสวน
ต้นไม้และประติมากรรม
และน าสายไฟฟ้าลงดิน 

  สนย. 

  มีห้องน้ าสาธารณะ
สะอาดบริเวณจุดเชื่อม
ต่อการเดินทางและพ้ืนที่
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจ านวน 

ปรับปรุง/ก่อสร้าง
ห้องน้ าสาธารณะสะอาด
ครอบคลุมจุดเชื่อมต่อ
การเดินทางและพ้ืนที่

  สนย. 



๕๒ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 แห่ง/หน่วย/ปี ท่องเที่ยว 

  มีคูคลองที่ได้รับการฟ้ืนฟู
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน
จ านวน 5 คู/คลอง/ปี 

ฟ้ืนฟูคูคลองให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

  สนน. 

 

 

4)นโยบายมหานครแห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ : นักเรียนและชาวกรุงเทพฯ มีความรู้เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพและร่วมพัฒนา
สังคม 

 

กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน

หลัก 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โรงเรียนในสังกัดกทม. 
ให้การสนับสนุนอาหาร
เช้าส าหรับนักเรียนร้อย
ละ 100 

โครงการเด็กยิ้มอ่ิมท้อง 651.07 สนศ. 



๕๓ 

กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน

หลัก 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
กทม.จ านวน 438 
โรงเรียนได้รับสนับสนุน
สิ่งเสริมความพร้อมใน
การเรียนรู้ตามรายการที่
ก าหนด 20 รายการ 

โครงการเรียนฟรีเรียนดี
อย่างมีคุณภาพ 

13,866.56 สนศ. 

  

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
กทม.จ านวน 438 
โรงเรียนได้รับการพัฒนา
แนวคิดปฏิเสธการ
คอรัปชั่น 

โครงการโรงเรียนสีขาว 
(Anti-Corruption) 

70.00 สนศ. 

  

ลูกเสือ เนตรนารีและยุว
กาชาด จ านวน 
800,000 คนร่วมกันท า
ความดีต่อตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน สังคม 

โครงการ 100 ความดี 109.80 สนศ. 

  

โรงเรียนสังกัด กทม.จัด
สอนด้านภาษาอังกฤษ 
จ านวน 85 โรงเรียน 

โครงการโรงเรียนสอง
ภาษา 

628.11 สนศ. 

  

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
กทม.ได้รับการพัฒนา
ด้านภาษามลายู(น าร่อง)
จ านวน 40 คน 

โครงการน าร่องสอน
ภาษามาลายูเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

13.63 สนศ. 



๕๔ 

กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน

หลัก 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  

โรงเรียนในสังกัด กทม. 
จัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษา 

โครงการอิสลามศึกษา 1.67 สนศ. 

  

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
กทม. 

ที่ผ่านการฝึกอบรมค่าย
เยาวชนนานาชาติในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนจ านวน 
500 คน 

โครงการค่ายเยาวชน
นานาชาติ (ASEAN 
Youth Camp) 

15.70 สนศ. 

  

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
กทม.ได้ร่วมโครงการเพ่ิม
โอกาสการศึกษาต่อ
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
ระดับ ม. 3 จ านวน 
3,482 คน และม.6 
จ านวน 636 คน 

โครงการเพิ่มโอกาส
การศึกษาต่อระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นของ
นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 34.43 สนศ. 

  

นักเรียนได้รับการ
สนับสนุนหมวกกันน็อก 
(หมวกนิรภัย)จาก กทม. 

จัดหาหมวกกันน็อค 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียน 
กทม.ที่ผู้ปกครองใช้
รถจักรยานยนต์เป็น
พาหนะในการรับ–ส่ง
บุตรหลาน 

  สจส. 



๕๕ 

กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน

หลัก 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานครร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยชั้นน าใน
ต่างประเทศมีจ านวน 3 
หลักสูตร/สาขา 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
หลังปริญญาให้ได้
มาตรฐาน 

  

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหาน

คร 

    

โครงการจัดท าหลักสูตร
ในสถาบันพัฒนาเมือง
ปริญญาโท   

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหาน

คร 

พัฒนาการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

มีห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้
มิติใหม่เพ่ิมข้ึน 10 แห่ง 

เปิดให้บริการห้องสมุด
การเรียนรู้มิติใหม่ 

  

สวท. 

  
มีบ้านหนังสือเพ่ิมขึ้น 
200 แห่ง 

โครงการเพิ่มบ้านหนังสือ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 50 เขต   

สวท. 

  
มีศูนย์เยาวชนมิติใหม่
เพ่ิมข้ึน จ านวน 5 แห่ง 

ก่อสร้างศูนย์เยาวชนมิติ
ใหม่   

สวท. 

  คนกรุงเทพฯ อ่านหนังสือ
เพ่ิมข้ึน 

โครงการจัดตั้งหอสมุด
และพิพิธภัณฑ์หนังสือ
เมือง   

สวท. 

    
โครงการศูนย์วิจัยการ
อ่าน   

สวท. 

    
โครงการพิพิธภัณฑ์
การ์ตูนไทย   

สวท. 



๕๖ 

กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน

หลัก 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

    

โครงการวัฒนธรรมการ
อ่านสร้างวัฒนธรรมการ
คิด   

สวท. 

    
โครงการส่งเสริมการอ่าน
ในเด็กและเยาวชน   

สวท. 

    

โครงการตามหา
วรรณกรรมส าหรับคน
กรุงเทพฯ   

สวท. 

    

โครงการหนังสือ
วิทยาศาสตร์เพื่อ
ความคิดท่ีเป็น
วิทยาศาสตร์   

สวท. 

    
โครงการหนังสือพัฒนา
จิตใจ   

สวท. 

  
มีพิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทย  
5 แห่งภายในปี 2559 

โครงการพิพิธภัณฑ์
การ์ตูนไทย   

สวท. 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

 

 

 

 

 

5)นโยบายมหานครแห่งโอกาสของทุกคน 

เป้าประสงค์ : 

     5.1) ชาวกรุงเทพฯ มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของเมืองและประกอบอาชีพตามความสนใจ รวมทั้งมีความ
มั่นคงในการด ารงชีวิต 

     5.2) การบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สนับสนุนให้
ประชาชนทุกคน
ด ารงชีวิตตามความ
ต้องการที่เหมาะสม 

มีกิจกรรมการแข่งขัน
(Contests) เพ่ือ
พัฒนาความสามารถ
และความสนใจ
ทางด้านดนตรีและ
การกีฬาของคนรุ่น
ใหม่ 

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาความสามารถ
และความสนใจ
ทางด้านดนตรีและการ
กีฬาของคนรุ่นใหม่ 

  สวท. 



๕๘ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

  ศูนย์กีฬามิติใหม่และ 
Extreme Sport 4 
มุมเมือง เปิดให้บริการ 
จ านวน 

4 แห่ง 

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาExtreme Sport 
4 มุมเมือง (ศูนย์กีฬา
บึงหนองบอนและ 

ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ) 

  สวท. 

  

มีกิจกรรม/พ้ืนที/่ศูนย์
ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับคน
รุ่นใหม่ 

ส่งเสริมการจัด
แสดงผลงานความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับคน
รุ่นใหม่ (Young 
Designer Market)  

  ส านักงานตลาด
กรุงเทพมหานคร 

  

 ประชาชนชาว
กรุงเทพฯ ได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงาน
การอาชีพ และภาษา 
(อังกฤษ จีน และ
มลายู) โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

โครงการวิชาชีพ 
ONLINE 

15.00 สพส. 

  

  โครงการอบรมภาษา
ของประเทศอาเซียน
ในโรงเรียน (เชิงรุก) 

15.00 สพส. 

  

  โครงการปรับปรุงศูนย์
ฝึกอาชีพของ
กรุงเทพมหานคร 

20.00 สพส. 



๕๙ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

  

  โครงการฝึกอาชีพตาม
ความต้องการของ
ชุมชน 

25.00 สพส. 

  
  โครงการศึกษาดูงาน

ด้านการฝึกอาชีพ 
25.00 สพส. 

  

ไม่มีปัญหาร้องเรียน
จากผู้สัญจรทางเท้า
เนื่องจากหาบเร่แผง
ลอยในจุดผ่อนผัน 

จัดระเบียบหาบเร่แผง
ลอยเสริมเสน่ห์การค้า
ริมทางในกรุงเทพฯ 

  สนท. 

  

กองทุนเศรษฐกิจ
พอเพียงได้รับการ
พัฒนาเป็นแหล่งทุน
ส าหรับกลุ่มแม่บ้าน
ประกอบอาชีพเสริม 

จัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแหล่งทุน
ส าหรับกลุ่มแม่บ้าน
ประกอบอาชีพเสริม 

  สนค. 

  

  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ด้านกองทุนชุมชน 

6.50 สพส. 

  

  ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานศูนย์
ส่งเสริมการบริหารเงิน
ออมครอบครัว 

47.50 สพส. 



๖๐ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

  

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างได้ท า
ประกันภัยหรือ 

ประกันชีวิตโดยเข้า
ร่วมโครงการของ
กรุงเทพมหานคร
เพ่ิมข้ึน 

ส่งเสริมผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ท าประกันภัยหรือ
ประกันชีวิตโดยจ่าย
เบี้ยประกันต่ า 

  สพส. 

  

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างที่ผ่านการ
ฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพของผู้
ขับข่ีรถจักรยานยนต์
รับจ้างเพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียนจ านวน 

200 คน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ขับข่ี
รถจักรยานยนต์รับจ้าง
เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

  สพส. 

กระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น 

ภารกิจที่กรุงเทพ มหา
นครได้รับโอนจาก
รัฐบาลและได้น าไปสู่
การปฏิบัติจ านวน 3 
ภารกิจ 

โครงการสัมมนา
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการ
ด าเนินการรับโอนจาก
รัฐบาลตาม
พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กร

  สยป. 



๖๑ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 

มุ่งเน้นการท างาน
แบบโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

ช่องทางการตรวจสอบ
และสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง
กรุงเทพมหานครและ
ประชาชนมีเพ่ิมขึ้น
จ านวน 1 ช่องทาง 

ให้บริการแอพพลิเคชั่น
I -Bangkok เพ่ือให้
ประชาชนมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร 

  สยป. 

  

มีระเบียบ/กฎหมาย/
ช่องทางเพ่ือให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพ - 

มหานครแถลง
นโยบายต่อสภา
กรุงเทพมหานคร 

สร้างระบบการบริหาร
ราชการกรุงเทพ- 

มหานครที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

  สนป.(สกค.) 

  

มีช่องทางร้องเรียน
การทุจริตเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของ 
กทม. เพ่ิมข้ึน 

พัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระบบการให้บริการ
และจัดซื้อจัดจ้างของ
กรุงเทพมหานคร 

  สยป. 

 

 

 

 



๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)นโยบายมหานครแห่งอาเซียน 

เป้าประสงค์ :กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางหรือประตูสู่อาเซียน (Gateway to ASEAN) 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ส่งเสริมให้
กรุงเทพมหานครเป็น
ศูนย์กลางหรือประตู
สู่อาเซียน (Gateway 
to ASEAN) 

กรุงเทพฯเป็น
ศูนย์กลางการผลิต
และจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารฮา
ลาลในประชาคม
อาเซียนภายในปี 
2558 

1.โครงการส่งเสริม
เทคโนโลยีด้านการเกษตร 

12.00 สพส. 



๖๓ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

    2. โครงการพัฒนากลุ่ม
อาชีพการเกษตร 

12.00 สพส. 

    3. โครงการแปรรูปอาหาร
และผลผลิตทางการเกษตร 

12.00 สพส. 

    4. โครงการพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 

20.00 สพส. 

    ส่งเสริมการจัดตั้งตลาด/
สถานที่จ าหน่ายอาหาร/
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

  

กอง
อ านวยการ
ตลาดนัด
กรุงเทพ- 

มหานคร 

  มีศูนย์การท่องเที่ยว
อาเซียน ไม่น้อยกว่า 
3 แหล่ง 

1.โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาการท่องเที่ยวย่าน
บางกอกน้อยตลิ่งชัน 

2.00 สวท. 

    2. โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาการท่องเที่ยวย่าน
บางแคบางขุนเทียน 

2.00 สวท. 

    3. โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาการท่องเที่ยวย่าน
ลาดกระบังหนองจอก 

2.00 สวท. 

    4. โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาการท่องเที่ยวย่าน
พระนคร นางเลิ้ง 

2.00 สวท. 



๖๔ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

    5. โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาการท่องเที่ยวย่าน
บางรัก เยาวราช 

2.00 สวท. 

    6. โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาการท่องเที่ยวย่าน
บางกอกใหญ่ 

2.00 สวท. 

    7. กิจกรรมสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

2.00 สวท. 

    8. กิจกรรมพัฒนาระบบสื่อ
ความหมายทางการ
ท่องเที่ยว 

2.00 สวท. 

    9. กิจกรรมพัฒนาการ
ท่องเที่ยว "เที่ยวเพลินเดิน
สนุก"  

2.00 สวท. 

    10. กิจกรรมจัดท าแผนที่
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 

3.00 สวท. 

    11. กิจกรรมปรับปรุงห้อง
สุขา ในแหล่งท่องเที่ยว 

8.00 สวท. 

    12. กิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนาการจัดการท่องเที่ยว
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

6.00 สวท. 

    13. กิจกรรมนิเทศสัมพันธ์ 2.00 สวท. 



๖๕ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

    14.โครงการพัฒนาการท่อง
เทียวเชิงอนุรักษ์ย่านคลองคู
เมืองเดิม 

5.00 สวท. 

  มีศูนย์ส่งเสริม SMEs 
และBMA SMEs 
ASEAN Data Bank 

โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม 
SMEs อาเซียน 

  

สพส. 

  ผลิตภัณฑ์ SMEs 
และสินค้าชุมชนใน
กรุงเทพมหานคร
ได้รับตราผลิตภัณฑ์
ของกรุงเทพฯ  

อย่างน้อย  

1 ผลิตภัณฑ์ 

โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์
กรุงเทพ 

56.00 สพส. 

  มีศูนย์กลางการ
บริการด้าน
การแพทย์และการ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
( Medical Traveler 
and Tourism) ของ
อาเซียนและของโลก 

 พัฒนาบริการทาง
การแพทย์เพื่อความเป็นเลิศ
ในอาเซียน 

  

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหาน

คร 

  มีแผนที่ ป้ายบอก
ทาง ป้ายรถประจ า
ทาง และจุดให้ข้อมูล

โครงการติดตั้งป้ายแนะน า
เส้นทางชนิดแขวนเหนือผิว

20.00 สจส. 



๖๖ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เป็นภาษาอังกฤษ ทั่ว
กรุงเทพฯ ภายในปี 
2560 จ านวน3 
พ้ืนที่ 

จราจร 

    ติดตั้งป้ายชื่อถนน ซอย 
2000 จุด 

  สจส. 

  เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน
จ านวน 800 คน/ปี 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการท่องเที่ยว 

3.00 สวท. 

    กิจกรรมพัฒนารถแท็กซี่สู่
การเป็นทูตวัฒนธรรมเพื่อ
การท่องเที่ยว 

3.00 สวท. 

    โครงการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน 

48.00 สพส. 

    โครงการพัฒนาหลักสูตร
อุตสาหกรรมและคหกรรม
ในโรงเรียนฝึกอาชีพ 

40.00 สพส. 

    โครงการอบรมภาษา
อาเชียนเชิงรุก 

32.00 สพส. 



๖๗ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

    โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์
ชุมชน 2015 

88.00 สพส. 

  ศูนย์เยาวชนของ
กทม. มีการเปิดสอน
ภาษามลายู 

 สนับสนุนการสอนภาษา
มลายูในศูนย์เยาวชนของ
กทม. 

 สวท. 

  ร้านอาหารริมทาง  
(สตรีทฟู้ด) มี
มาตรฐานความ
ปลอดภัยตามเกณฑ์ที่ 
กทม.ก าหนด 

โครงการอาหารริมทาง  
(สตรีทฟู้ด) 

ปลอดภัยได้มาตรฐาน 

  

สนอ. 

  มีสภามหานคร
อาเซียนตั้งอยู่ใน
กรุงเทพ ฯ 

โครงการจัดตั้งสภามหานคร
อาเซียน 

  

สลส.กทม. 

 

 

 

 

 

 

3.2 การน าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติ (พ.ศ. 2556-2560) 

ประเด็นยุทธศาสตร์1มหานครปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.1 ปลอดมลพิษ  
  



๖๘ 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

เป้าประสงค์ (Objective)๑.๑.๑  คุณภาพแหล่งน้้าธรรมชาติในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีข้ึน 

 (ตัวชี้วัด) ร้อยละของน้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดก่อนปล่อยลงสู่ 
 แหล่งน้้าธรรมชาติ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ 

 (ตัวชี้วัด) ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจน
ละลาย (DO)  ≥๒.๐มิลลิกรัม/ลิตร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

 
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๑.๑คุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้า
ระวังและติดตามคุณภาพ
น้ าแหล่งน้ าธรรมชาติใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

๑.๑.๑.๑ โครงการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้ในการใช้น้ า
และร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากร
น้ า (กิจกรรมรายเดือน) อย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

2.40 สนน. 

  โครงการสร้างภาคีเครือข่ายภาค
ชุมชนในการดูแลรักษาแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

2.40 สนน. 

  ส ารวจทัศนคติ ความต้องการและ
แนวทางการจัดการแหล่งน้ า
ธรรมชาติของประชาชนบริเวณ
ชุมชนที่มีแหล่งน้ าธรรมชาติ 

0.75 สนน. 

  โครงการพัฒนาและปรับรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของประชาชนที่
อยู่อาศัยบริเวณริมคู คลอง แม่น้ า
ในเชิงการอนุรักษ์และอยู่ร่วมกับ
น้ าได้อย่างมีความสุข 

2.40 สนน. 

  โครงการสร้างความตระหนักและ
ความส าคัญของแหล่งน้ า
ธรรมชาติในทุกเขตพ้ืนที่ของ
กรุงเทพมหานคร 

2.40 สนน. 



๖๙ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  โครงการปลูกฝังและสร้างทัศนคติ
ที่ดีให้กับเยาวชนในการดูแลและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

2.40 สนน. 

  โครงการติดตามตรวจสอบและ
ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมชาติที่เสื่อม
โทรม 

4.00 สนน. 

  โครงการเฝ้าระวังและติดตาม
คุณภาพน้ าแหล่งน้ าธรรมชาติ
อย่างต่อเนื่อง 

1.60 สนน. 

  โครงการบ ารุงรักษาเครื่องจักร
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเฝ้าระวัง
คุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติ 

0.40 สนน. 

  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ระบบและวิธีการในการบ าบัด
คุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติให้มี
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

4.00 สนน. 

  โครงการจัดท าฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศคุณภาพแหล่งน้ าคลอง
ในกรุงเทพมหานครอย่างเป็น
ระบบและสามารถใช้รายงาน
ผลได้จริงทุกสถานีตรวจวัด 

1.00 สนน. 

  โครงการน าน้ าที่ผ่านการบ าบัด
แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ (แต่ละ
โรงควบคุมคุณภาพน้ า) 

2.00 สนน. 

  โครงการน ากากตะกอนจากการ
บ าบัดน้ าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 
(เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิง ไม่รวมค่า
ก่อสร้าง) 

2.00 สนน. 

  โครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการบ าบัดเสียด้วยวิธีการ

2.00 สนน. 



๗๐ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

และเทคโนโลยีเหมาะสมในแต่ละ
พ้ืนที่ 

  โครงการพัฒนาบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการควบคุม
คุณภาพน้ า 

1.50 สนน. 

  โครงการขุดลอกคู คลองที่ตื้นเขิน
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

7.20 สนน. 

  โครงการท าความสะอาดคูคลอง 7.20 สนน. 

 
 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๑.๒  กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 (ตัวชี้วัด) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกท่ีแหล่งก าเนิด

เพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 

 (ตัวชี้วัด) ร้อยละของมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เพ่ิมประสิทธิภาพการคัด
แยกมูลฝอยที่แหล่งก าเนิด
ตามหลัก ๓ Rs 

๑.๑.๒.๑ โครงการพัฒนาและก าหนด
รูปแบบการจัดการมูลฝอยครบ
วงจรทั้งในระยะสั้น ปานกลาง 
และยาว 

7.20 สสล. 

  โครงการประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์การลดคัดแยกและจัดการ

24.00 สสล. 



๗๑ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

มูลฝอยตามหลักการจัดการ
ทรัพยากรด้วยหลัก ๓Rs 

  โครงการสร้างความตระหนักและ
จิตส านึกในการลดการเกิดมูลฝอย
และท้ิงขยะให้ถูกที่ในทุกเขตพ้ืนที่
ของกรุงเทพมหานคร 

14.40 สสล. 

  โครงการรณรงค์การใช้ซ้ า 
(reuse) 

14.40 สสล. 

เพ่ิมประสิทธิภาพการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนใน
การจัดการมลูฝอย 

๑.๑.๒.๒ โครงการธนาคารขยะ/ร้านรับซื้อ
ขยะ(ภาครัฐหรือชุมชนจัดตั้งและ
บริหารจัดการเอง) 

7.2. สสล. 

  โครงการส่งเสริมและร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการจัดการมูลฝอย
ที่แหล่งก าเนิด 

8.00 สสล. 

  โครงการ “ตาวิเศษ รุ่นเยาว์ 
รักษาสิ่งแวดล้อม” ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

80.00 สสล. 

  โครงการคัดแยกมูลฝอยในสถานที่
พักอาศัยประเภทอาคารชุด 
หอพัก หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ 

80.00 สสล. 

  โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
กลุ่มเป้าหมาย 

16.00 สสล. 

  โครงการหน้าบ้านน่ามองเพ่ือ 8.00 สสล. 



๗๒ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

กรุงเทพเมืองสีเขียวและน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

  โครงการส่งเสริมภาคเอกชนใน
การรวบรวมวัสดุรีไซเคิลและ
พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล 

4.00 สสล. 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บมูลฝอยอันตราย
จากแหล่งก าเนิด 

๑.๑.๒.๓ โครงการเพิ่มจุดทิ้งของเสีย
อันตรายที่มีความปลอดภัยให้
ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพฯ 

8.00 สสล. 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-waste) 

๑.๑.๒.๔ โครงการเพิ่มจุดทิ้งขยะอิเล็ก-   
โทรนิกส์ 

12.00 สสล. 

  โครงการจัดตั้งศูนย์รวบรวมขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ 

40.00 สสล. 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ก าจัดมูลฝอยด้วยการแปร
รูปน ากลับมาใช้ประโยชน์ 

๑.๑.๒.๕ โครงการพัฒนาและปรับรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่เกษตรกรรม 

7.20 สสล. 

  โครงการส่งเสริมภาคเอกชนใน
การรวบรวมวัสดุรีไซเคิลและ
พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล 

4.00 สสล. 

  โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานความ
ร้อนจากขยะ ขนาด ๕๐๐ ตันต่อ
วัน 

720.00 สสล. 

  โครงการก่อสร้างแปรรูปมูลฝอย
ก่อสร้าง ขนาด ๕๐๐ตันต่อวัน 

720.00 สสล. 

  โครงการก่อสร้างโรงงานหมักปุ๋ย
ขนาด ๖๐๐ตันต่อวัน 

560.00 สสล. 



๗๓ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
บริหารจัดการมูลฝอยของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑.๑.๒.๖ โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความพร้อมในการจัดการมูลฝอย
ในทุกมิติ (ทั้งส านักสิ่งแวดล้อม
และส านักงานเขต) 

7.20 สสล. 

  โครงการส่งเสริมการศึกษา วิจัย 
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
จัดการมูลฝอย 

8.00 สสล. 

  โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การ
จัดการมูลฝอยในพ้ืนที่ ๕๐เขต 

8.00 สสล. 

  โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
มูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือน 
ชุมชน 

80.00 สสล. 

  โครงการเพิ่มจุดทิ้งมูลฝอยที่มี
ขนาดใหญ่ (เช่น ที่นอนเก่า โต๊ะ ตู้ 
และเตียง เป็นต้น) 

7.20 สสล. 

  โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
มูลฝอยตามหลักการจัดการ
ทรัพยากร 

48.00 สสล. 

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บังคับใช้กฎหมายด้านการจัดการ
ขยะและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

5.00 สสล. 

  โครงการจัดการมูลฝอยด้วย
หลักการ ๓Rs 

8.00 สสล. 

  โครงการจัดเก็บและขนส่งมูลฝอย
แยกประเภทตามเวลาที่ก าหนด 

4.00 สสล. 

 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศและเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 (ตัวชี้วัด) ร้อยละของจ้านวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการ
ตรวจวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 



๗๔ 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

 (ตัวชี้วัด) ร้อยละของจ้านวนข้อมูลระดับเสียงที่มีการ
ตรวจวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เฝ้าระวังปริมาณมลพิษใน
อากาศและระดับเสียงให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

๑.๑.๓.๑ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและ 
Model เพ่ือการจัดการมลพิษทาง
อากาศ 

5.00 สสล. 

  การก ากับ ดูแล ควบคุมมลพิษ
ทางอากาศจากแหล่งก าเนิดอย่าง
สม่ าเสมอ 

66.40 สสล. 

  โครงการตรวจสอบและควบคุม
การด าเนินการโครงการก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมใน EIA 
ระหว่างและหลังด าเนินโครงการ
อย่างเคร่งครัดตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

5.00 สสล. 

  โครงการส่งเสริมจิตส านึกด้าน
มลพิษทางอากาศ 

35.20 สสล. 

  โครงการจัดท าฐานข้อมูลโครงการ
ประเภทที่พักอาศัยที่ได้จัดท า
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

0.50 สสล. 



๗๕ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
การจัดการมลพิษทางอากาศ 

0.80 สสล. 

  โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
การตรวจสอบและควบคุมการ
ด าเนินการโครงการก่อสร้างให้
เป็นไปตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม
พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

1.50 สสล. 

  โครงการส่งเสริมจิตส านึกด้าน
มลพิษทางอากาศ 

35.20 สสล. 

เฝ้าระวังระดับเสียงให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 

๑.๑.๓.๒ โครงการก ากับ ดูแล ควบคุม
มลพิษทางเสียงจากแหล่งก าเนิด
อย่างสม่ าเสมอ 

5.00 สสล. 

  โครงการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง
ในการจัดการมลพิษทางเสียง 

0.80 สสล. 

  โครงการก ากับ ดูแล ควบคุม
มลพิษทางเสียงจากแหล่งก าเนิด
อย่างสม่ าเสมอ 

4.00 สสล. 

  ฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดการ
มลพิษทางเสียงเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบและควบคุมการ
ด าเนินการโครงการก่อสร้างให้
เป็นไปตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

1.20 สสล. 



๗๖ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๓๕ 

  โครงการส่งเสริมจิตส านึกด้าน
มลพิษทางเสียง 

20.80 สสล. 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

เป้าประสงค์ (Objective)๑.๒.๑ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติด และการก่อการ
ร้าย 

 (ตัวชี้วัด) ระดับความรู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรมยาเสพ
ติดและการก่อการร้ายในการด าเนินชีวิตในกทม. ของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

  

ร้อยละ ๕๐ของการส ารวจ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ลดความรุนแรงของคดี
อุกฉกรรจ์และ
อาชญากรรมพ้ืนฐาน 

๑.๒.๑.๑ โครงการอบรมอาสาสมัคร เฝ้า
ระวังอาชญากรรมและยาเสพติด 

65.60 สนท. สนอ. 

  โครงการยุติธรรมชุมชน 32.00 สนท. 

  ทบทวนและซักซ้อมแผนการ
ป้องกันและระงับการชุมชุม

6.40 สนท. 



๗๗ 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

ประท้วง 

  เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย
และระบบการจัดการ เพ่ือรองรับ
การกระจายอ านาจจาก บช.น. 

8.00 สนท. 

เพ่ิมความปลอดภัยใน
พ้ืนที่สาธารณะและลดจุด
เสี่ยงอาชญากรรม 

๑.๒.๑.๒ โครงการติดตั้งแสงส่องสว่าง ทั่ว
กทม. 

5.00 สนย. 

  โครงการติดตั้งกล้อง CCTVทั่ว
กทม. 

5.00 สจส. 

  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ประจ าห้องควบคุม CCTV 

4.00 สจส. 

เพ่ิมระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการเฝ้า
ระวังอาชญากรรมยาเสพ
ติด 

๑.๒.๑.๓ โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้า
ระวังอาชญากรรมและยาเสพติด 

65.60 สนท.สนอ. 

ลดการขยายตัวและลด
ระดับความรุนแรงของ
ปัญหายาเสพติด 

๑.๒.๑.๔ โครงการภูมิคุ้มกันเยาวชนและ
ครอบครัวรู้ทันยาเสพติด 

16.00 สนอ. 

  โครงการขยายศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดแบบ
สมัครใจ 

400.00 สนอ. 

  โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้
ติดยาเสพติด 

16.00 สนอ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ 

 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

เป้าประสงค์ (Objective) 1.3.1 ระบบขนส่งมวลชนปลอด
อุบัติเหตุ      
(ตัวชี้วัด)จ านวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน                                0 
 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

(ส าหรับระบบราง) 
ยานพาหนะ ตัวระบบและ
ผู้ขับขี่ผ่านการทดสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญ และได้
มาตรฐานสากล 

๑.๓.๑.๑ การตรวจสอบโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบปฏิบัติการอย่าง
สม่ าเสมอ 

48.00 สจส. 

  สร้างสื่อให้ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับการใช้งานระบบรางหรือ
ผ่านหลักสูตรในโรงเรียนกทม. 

24.00 สจส. 

(ส าหรับระบบรถโดยสาร 
รถตู้ เรือโดยสาร) 
ยานพาหนะ และผู้ขับขี่
ผ่านการกวดขัน โดยมี
ระบบควบคุมการปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

๑.๓.๑.๒ กทม.พัฒนาจุดพักพนักงานขับรถ
ที่ถูกสุขลักษณะ 

14.40 สจส. 

  เลือกเขต/แขวงน าร่องจัดพ้ืนที่
กวดขันวินัยจราจรโดยติดป้าย
ควบคุมความเร็ว, ติดสัญญาณไฟ
คนข้าม 

13.60 สจส. 

 
 
 



๗๙ 

 
 
 
 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๓.๒ลดอุบัติเหตุทางถนน      
(ตัวชี้วัด)จ านวนครั้งของอุบัติเหตุทางรถยนต์๒๖,๕๐๐ 
(ตัวชี้วัด)จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ (ราย)             ๑๒,๒๐๐ 
(ตัวชี้วัด)จ านวนผู้เสียชีวิต๓๐๙ 
 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

กวดขันวินัยจราจรโดย
ก าหนดให้ความปลอดภัย
ทางถนน ได้รับการสอน
ในทุกระดับการศึกษาใน
กทม.ทั้งภาคทฤษฎีและ
การปฏิบัติในโรงเรียน 
หรือในพ้ืนที่ชุมชนเฉพาะ
แห่ง 

๑.๓.๒.๑ เพ่ิมเติมหลักสูตรวินัยจราจรใน
ฐานะผู้ขับขี่, ผู้เดินถนนทุกระดับ
การศึกษาและมีการสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

480.00 สจส. 

  ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ
การใช้งานระบบขนส่งสาธารณะที่
ถูกวิธีและฝึกอบรมผู้ขับขี่ 

12.00 สจส. 

  ร่วมมือกับต ารวจจราจรเพื่อ
ลงโทษผู้ท าผิดวินัยจราจรอย่าง
เคร่งครัด 

 สจส. 

  เพ่ิมเติมหลักสูตรวินัยจราจร 480.00 สจส. 

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
จับกุมผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร 
อันจะส่งผลต่อความ

๑.๓.๒.๒ ติดตั้งกล้องตรวจจับการฝ่าฝืน
สัญญาณไฟ 

66.40 สจส. 



๘๐ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปลอดภัยทางถนน 

  ติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว 66.40 สจส. 

  ติดตั้งกล้องตรวจจับรถฝ่าฝืน
สัญญาณไฟคนข้ามที่จุดข้ามทาง
ม้าลายหลัก (หน้าโรงเรียน
โรงพยาบาล) 

66.40 สจส. 

การตรวจสอบสภาพถนน, 
จุดเสี่ยงอันตราย (Black 
Spot) และปรับปรุงจุด
เสี่ยงอันตรายต่าง ๆ 
ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ 

๑.๓.๒.๓ จัดตั้งทีมสอบสวนอุบัติเหตุทาง
ถนนและแผนการปรับปรุงทาง
กายภาพ 

14.40 สจส. 

  แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายทาง
ถนนโดยมีการติดตั้งป้ายเตือน,
ไฟฟ้าส่องสว่าง, ปรับปรุงเส้นทาง, 
ใส่เนินชะลอความเร็ว, เพ่ิมทาง
เท้าฯลฯ 

7.00 สจส. 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๔–ปลอดภัยพิบัติ 

 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๔.๑เมืองกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับน้้าท่วมทั้งจากน้้าฝน น้้าหนุน
และน้้าหลาก 

 (ตัวชี้วัด) ความสามารถรองรับปริมาณน้้าหลากและน้้าหนุน
ได้ดีขึ้นที่ความสูง +๓.๐๐๐ม.รทก. 

ร้อยละ ๓๐   



๘๑ 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

 (ตัวชี้วัด) ความสามารถระบายน้้าท่วมขังในถนนสายหลักได้ 
 กรณีฝนตก ๑๐๐ มม .ต่อชม .  

๑๔๐ นาท ี

 (ตัวชี้วัด) จ้านวนเขตที่มีความพร้อมของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบพยากรณ์ท่ีได้เชื่อมต่อกับระบบ
หลัก 

๒๐เขต 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การป้องกันน้ าท่วมและ
การระบายน้ า ทั้งระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับปัญหา
อุทกภัยอันมีสาเหตุมาจาก
น้ าหลากและน้ าหนุน 

๑.๔.๑.๑ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าขนาดใหญ่ 5,193.60 สนน. 

  จัดสร้าง ปรับปรุง เสริมความ
แข็งแรงแนวป้องกันน้ าท่วมริม
แม่น้ าเจ้าพระยา 

124.80 สนน. 

  ปรับปรุงคลองสายหลัก 2,655.20 สนน. 

  ปรับปรุงท่อระบายน้ าในถนนสาย
หลัก 

67.20 สนน. 

  จัดหาและก่อสร้างแก้มลิง 168.00 สนน. 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การระบายน้ า ทั้งระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับปัญหาน้ า
ท่วมขังพ้ืนที่ อันมีสาเหตุ

๑.๔.๑.๒ ฟ้ืนฟูระบบคลองเวนิสตะวันออก
เพ่ือการระบายน้ าและรองรับน้ า
หนุน น้ าหลาก 

8,736.40 สนน. 



๘๒ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

มาจากน้ าฝน โดยการเพ่ิม
ขีดความสามารถระบบ
ระบายน้ าในถนนสายหลัก
และการใช้พ้ืนที่แก้มลิง 

  ก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
บังคับน้ าฯ 

296.32 สนน. 

  เสริมระบบเฝ้าระวังให้ครบถ้วน 7.04 สนน. 

  เสริมระบบบริหารจัดการให้
ครบถ้วน 

27.28 สนน. 

  น าเสนอข้อมูลสู่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 สนน. 

 
 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.5 สิ่งก่อสร้างปลอดภัย 
 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๑.๕.๑ ลดจ านวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร 
 (ตัวชี้วัด) ร้อยละของอาคารสาธารณะ๙ประเภทตามพ.ร.บ. 

ควบคุมอาคารที่ผ่านการรับรองตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
ร้อยละ ๗๐ 

 (ตัวชี้วัด) ร้อยละของอาคารทั่วไป อาคารสร้างใหม่ 
(ดัดแปลง ต่อเติม)ที่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบความปลอดภัย 

ร้อยละ ๙๐ 

 



๘๓ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

จัดท าฐานข้อมูลอาคาร
สาธารณะ ๙ ประเภท 
พร้อมผลการประเมิน
ความเสี่ยง 

๑.๕.๑.๑ โครงการพัฒนาSmart Public 
Work Database & Risk 
Monitoring System ส าหรับอาคาร
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

500.00 สนย. 

เข้มงวดการใช้งาน
อาคารที่มีความเสี่ยง 

๑.๕.๑.๕ โครงการตรวจจับปรับระงับใช้งาน
อาคารที่มีความเสี่ยงสูง 

300.00 สนย. 

 
 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๕.๒ลดจ้านวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน 

 (ตัวชี้วัด) ร้อยละของอุบัติภัยทีเกิดขึ้นเนื่องจากโครงสร้าง
พ้ืนฐานลดลง ร้อยละ ๑๐๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

จัดท าฐานข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐาน
พร้อมผลการประเมิน
ความเสี่ยงและความ
ล่อแหลม 

๑.๕.๒.๑ จัดท าแผนรองรับสภาวการณ์
ฉุกเฉิน (Continuity 
Management planning for 
Critical Infrastructures) ส าหรับ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสี่ยงสูง 

15.00 สนย. 

สนับสนุนให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องด าเนินการ
พัฒนาแผนการ
ตรวจสอบ/ปรับปรุง

๑.๕.๒.๒ ติดตั้งระบบตรวจสอบสุขภาพ 
(Structural Health Monitoring) 
ให้กับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนสูง (High 

2,000.00 สนย. 



๘๔ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

โครงสร้างพื้นฐาน และ
ด าเนินการซ่อมแซม
ตามแผนที่ก าหนดขึ้น 

Impact) 

  โครงการประกันภัยCity 
Infrastructure Insurance เพ่ือ
คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้
ความรับผิดชอบของ
กรุงเทพมหานคร 

300.00 สนย. 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.6 ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย 
 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๑เพ่ิมการเข้าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร 
 (ตัวชี้วัด)ร้อยละความครอบคลุมของการเข้าถึงบริการ 
 ในการดูแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพฯ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ส่งเสริมการเข้าถึง
ระบบบริการและ
มาตรฐานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่

1.6.1.1 เพ่ิมการบริการดูแล ป้องกัน ควบคุม 
รักษาโรคโดยร่วมมือและประสานกับ
เครือข่ายบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน 

56.00 สนอ.สนพ. 



๘๕ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก 

กรุงเทพฯ 

  โครงการการบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินขั้นสูง(Advance) สามารถได้รับ
บริการภายใน ๑๐ นาที และส่วนของ
ขั้นพ้ืนฐาน สามารถรับบริการภายใน 
๑๕ นาท ี

80.00 สนอ.สนพ. 

  โครงการขยายบริการดูแลสุขภาพคน
เมืองผ่านภาคีเครือข่ายชุมชน ภาครัฐ 
และเอกชน 

80.00 สนอ.สนพ. 

พัฒนาเครือข่าย
ระบบบริการด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข ในพ้ืนที่
กรุงเทพฯ 

1.6.1.2 โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดต่อที่ส าคัญในเขตเมือง 

 

56.00 สนพ. 

 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๒ อัตราป่วยตายด้วยโรคติดต่อที่ส าคัญในเขตเมืองไม่เกินมาตรฐานของประเทศ 
 (ตัวชี้วัด) อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกิน ๘๐ เปอร์เซ็นต์ไทล์ 

 (ตัวชี้วัด) ร้อยละผลส าเร็จของการรักษา ผู้ป่วยวัณโรค 
(ตัวชี้วัด) ร้อยละหญิงฝากครรภ์ที่ตรวจพบติดเชื้อเอดส์ใน 
 กทม. 

ร้อยละ ๘๕ 
น้อยกว่าร้อยละ ๑ 

 (ตัวชี้วัด) อัตราป่วยโรคพิษสุนัขบ้า ไม่เกิน ๐.๐๒ รายต่อประชากรแสนคน 
 (ตัวชี้วัด) อัตราป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ไข้หวัดใหญ่) ไม่เกิน ๘๐ เปอร์เซ็นต์ไทล์ 

 



๘๖ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการเฝ้า

ระวังและป้องกัน

โรคติดต่อที่ส้าคัญ

ในเขตเมือง ใน

เครือข่ายภาครัฐ 

เอกชน และ

ประชาชน 

๑.๖.๒.๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพของคน
กรุงเทพฯ ให้ดีถ้วนหน้า 

20.00 สนอ./สนพ. 

  โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ 

24.00 สนอ. 

เพ่ิมอัตราความ
ครอบคลุมของ
การได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคติดต่อ
ที่ส าคัญ 

๑.๖.๒.๒ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 8.00 สนอ./สนพ. 

เพ่ิมพูนความรู้
เพ่ือลดพฤติกรรม
เสี่ยงต่อโรคติดต่อ
ที่ส าคัญในเขต
เมือง 

๑.๖.๒.๓ จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อที่ส าคัญในเขตเมือง 

24.00 สนอ./สนพ. 

  โครงการส่งเสริมสุขภาพคนเมือง    16.00 สนอ./สนพ. 

 
 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๓ อัตราป่วยตายด้วยโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญในเขตเมืองลดลง 
 (ตัวชี้วัด) ความชุกของภาวะอ้วน [BMI>๒๕ kg/m๒] ไม่เกินร้อยละ ๓๕ 



๘๗ 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
 (ตัวชี้วัด) ความชุกของโรคเบาหวาน (DM) ไม่เกินร้อยละ ๘ 
 (ตัวชี้วัด) ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง (HT) ไม่เกินร้อยละ ๒๔ 
 (ตัวชี้วัด) อัตราป่วยโรคหลอดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย ร้อยละ ๓ 
 (ตัวชี้วัด) ความชุกของโรคมะเร็งเต้านม (Breast cancer) ไม่เกิน ๓๗ 
 (ตัวชี้วัด) ความชุกของโรคมะเร็งปากมดลูก 
  (Cervical cancer) ไม่เกิน ๑๔ 
 (ตัวชี้วัด) อัตราการประสบอนัตรายหรือป่วยจากการท างาน ลดลงร้อยละ ๑๐ 
 (ตัวชี้วัด) อัตราการฆ่าตัวตาย ไม่เกินอัตราเฉลี่ยของประเทศ 
 (ตัวชี้วัด) ความชุกของโรคในผู้สูงอายุ ร้อยละ ๕ 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ตาม
แผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ 
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
เพ่ือลดพฤติกรรมหรือ
สภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
โรคไม่ติดต่อ 

๑.๖.๓.๑ คนกรุงเทพฯ สุขภาพดีถ้วนหน้า  สนอ./สนพ. 

  จัดงานมหกรรมสร้างสุขภาพคน
กรุงเทพฯ (Bangkok Health Day) 

8.00 สนอ. 

  จัดบริการการแพทย์ทางเลือก
ส าหรับคนเมือง (การนวดแพทย์
แผนไทยสมุนไพรการแพทย์แนว
พุทธฯลฯ) ในหน่วยบริการทาง
การแพทย์ 

28.00 สนอ. 

ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับการคัดกรอง

๑.๖.๓.๒ บริการคัดกรองโรคคนเมืองอย่าง
น้อย ๑ครั้ง/ปี ) (คัดกรองโรคโรค

16.00 สนอ./สนพ. 



๘๘ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ตาม
แผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ความเสี่ยงต่อโรคไม่
ติดต่อที่ส าคัญในเขต
เมือง 

อ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง  
ปัญหาสุขภาพจิตและโรคอ่ืนๆ ) 

  มาตรการคัดกรองภาวะซึมเศร้า
และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายใน
ผู้รับบริการOPD ของศูนย์บริการ
สาธารณสุขทุกแห่งของส านัก
อนามัย 

16.00 สนอ. 

   โครงการปรับปรุงและพัฒนา
คลินิกครอบครัวในศูนย์บริการ
สาธารณสุข ๖๘ แห่ง (ช่วยเหลือผู้
ที่มีปัญหาสุขภาพจิต) ในด้านการ
ส่งเสริมการบริการและ
ประสิทธิภาพของบุคลากร 

32.00 สนอ. 

 
 
 
 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๑.๖.๔ส่งเสริมการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Sanitation) ของอาคารสถาน 
(อาคารพักอาศัยอาคารสาธารณะและอาคารสถานประกอบการ) ให้มีสุขลักษณะหรือสภาวะที่ปลอดโรคปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 
 (ตัวชี้วัด) มาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคาร ร้อยละ ๕๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 



๘๙ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจและมีสุขนิสัยที่ดี
มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง
ในการักษาความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อม
ของอาคาร 

๑.๖.๔.๑ พัฒนาเจ้าของอาคารหรือผู้ดูแล
อาคารสถานให้มีความรู้ความเข้าใจ
และดูแลอาคารให้ได้มาตรฐานขั้นต่ า
ตามหลักการ Clean and Green   

10.00 สนอ. 

  ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะตาม
หลักการ Clean and Green 

7.20 สนอ. 

 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๕ การสื่อสารสารสาธารณะเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องโรคคนเมืองและ
อาหารปลอดภัย  
 (ตัวชี้วัด) ความครอบคลุมของการเข้าถึงสื่อสารธารณะ 
 ของประชาชน 

ร้อยะละ 30 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในเรื่องโรคคนเมือง
และอาหารปลอดภัย
ทุกรูปแบบทุกช่องทาง 

๑.๖.๕.๑ พัฒนาฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขที่ครอบคลุมครบถ้วน
และทันสมัยและมีการเชื่อมต่อข้อมูล
ด้านสุขภาพภายในหน่วยงานสังกัด 
กทม. ทั้งหมด 

80.00 สนอ. 



๙๐ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  โครงการประชาสัมพันธ์ให้ชาวกทม.มี
วิถีชีวิตที่กระปรี้กระเปร่า (Active 
Living Lifestyle) 

140.00 สวท. สนอ. 

  เฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ า 36.00 สนอ. 

 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)  ๑.๖.๖ พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 (ตัวชี้วัด) ร้อยละความครอบคลุมของระบบข้อมูลสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ 

ร้อยละ 30 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านสุขภาพ
ของกทม. 

๑.๖.๖.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศการแพทย์
และสาธารณสุข ส านักอนามัย 

80.00 สนอ. 

พัฒนาข้อมูลสถานะ
สุขภาพของคน
กรุงเทพฯ 

๑.๖.๖.๒ พัฒนาฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขที่ครอบคลุมครบถ้วน
และทันสมัยและมีการเชื่อมต่อข้อมูล
ด้านสุขภาพภายในหน่วยงานสังกัด 
กทม. ทั้งหมด 

80.00 สนพ. 

 
 



๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๗กรุงเทพมหานครปลอดโรคคนเมืองอาทิโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจและปัญหา
สุขภาพจิต (โรคเครียด/ซึมเศร้า) โดยสามารถแก้ไขได้ด้วยการออกก าลังกายเล่นกีฬาและประกอบกิจกรรม
นันทนาการ 
 (ตัวชี้วัด) ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานส าหรับคน

อายุต่ ากว่า 18 ปี 
ร้อยละ 60 

 (ตัวชี้วัด) ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานส าหรับคน
อายุระหว่าง18-25 ป ี

ร้อยละ 55 

 (ตัวชี้วัด) ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานส าหรับคน
อายุระหว่าง 25-35 ป ี

ร้อยละ 45 

 (ตัวชี้วัด) ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานส าหรับคน
อายุต่ ากว่า 35-60 ป ี

ร้อยละ 35 

 (ตัวชี้วัด) ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานส าหรับคน
อายุมากกว่า 60 ปี และคนพิการ 

ร้อยละ 30 

 (ตัวชี้วัด) ร้อยละการออกก าลังกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
เมืองไทยแข็งแรงของชาวกทม. 

ร้อยละ 40 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ส่งเสริมพฤติกรรม
การออกก าลังกาย
ของชาว
กรุงเทพมหานคร 

๑.๖.๗.๑ โครงการขยายเวลาการเปิดให้บริการ
ของศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนสังกัด 
กทม. 

40.00 สวท.  

ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานของศูนย์

๑.๖.๗.๒ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ศูนย์กีฬา 

100.00 สวท. 



๙๒ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

กีฬา ศูนย์เยาวชน 
และลานกีฬา 

  โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ศูนย์เยาวชน 

320.00 สวท. 

  โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ลานกีฬา 

20.00 สวท. 

พัฒนาบริการและ
จัดกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการให้
มีความหลากหลาย
และตรงความ
ต้องการ 

๑.๖.๗.๓ มาตรการขยายชั่วโมงพลศึกษา  สนศ. 

  โครงการกีฬายุวชนกทม. 80.00 สวท. 

  โครงการดาวรุ่งกทม. 24.00 สวท. 

  โครงการสร้างภาคีเครือข่ายด้านกีฬา
และการออกก าลังกายใน
ระดับอุดมศึกษา 

2.00 สวท. 

  โครงการรื้อฟ้ืนกีฬาอุดมศึกษากทม. 80.00 สวท. 

ส่งเสริมการเล่น
กีฬาขั้นพ้ืนฐาน
และมวลชน 

๑.๖.๗.๔ โครงการสร้างชมรมและภาคีเครือข่าย
และพันธมิตรด้านกีฬา 

2.00 สวท. 

พัฒนาการบริหาร
จัดการด้านกีฬา
และนันทนาการให้
มีประสิทธิภาพ 

๑.๖.๗.๕   ปรับปรุงระเบียบค่าตอบแทนบุคลากร
ประจ าศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาสังกัด 
กทม.ให้ทันสมัย 

 สวท. 



๙๓ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  โครงการที่ปรึกษาทางการออกก าลัง
กาย 

40.00 สวท. 

  มาตรการปรับค่าสมาชิกศูนย์กีฬาและ
ศูนย์เยาวชนส าหรับชาวต่างชาติ 

0.00 สวท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๘ ประชาชนในกรุงเทพฯ มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน  
 (ตัวชี้วัด)ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการ

ปนเปื้อนเชื้อโรค 
ร้อยละ ๖๕ 

  (ตัวชี้วัด) ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการ
ปนเปื้อนสารพิษ 

ร้อยละ ๙๗ 

 (ตัวชี้วัด)สถานประกอบการอาหารในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ ๖๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ส่งเสริมการตรวจ
เฝ้าระวังคุณภาพ

๑.๖.๘.๑ เฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ าในแหล่ง
จ าหน่าย 

36.00 สนอ. 



๙๔ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

อาหาร 

ส่งเสริมการรับรอง
มาตรฐานสถาน
ประกอบการ
อาหาร 

๑.๖.๘.๒ โครงการกรุงเทพฯ : เมืองแห่งอาหาร
ปลอดภัย    

24.00 สนอ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์2มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย   ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม ไม่มีสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์รกรุงรัง 
 

เป้าประสงค์ (Objective) ๒.๑.๑  น าระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดินเพ่ือให้ทัศนียภาพสวยงามไม่มี
สายไฟ สายโทรศัพท์รกรุงรัง 
 (ตัวชี้วัด) ความยาวเป็นกม.ที่ได้ด าเนินการน าสายต่างๆลงใต้

ดินช่วงแรก ๒๕.๒ กม. 
ร้อยละ ๑๐๐ 

      
 



๙๕ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

เพ่ิมสภาพภูมิทัศน์ให้
สวยงาม 

๒.๑.๑.๑ วางแผนและท างานร่วมกันของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการ
จัดท าแผนแม่บทและแนว
ทางการปฏิบัติงานหลักร่วมกัน 

10.00 สนย. 

  โครงการปทุมวัน  จิตลดาและ
พญาไทเพ่ิมเติม 

423.20 สนย. 

  โครงการพระราม ๓ 2,316.00 สนย. 

  โครงการนนทรี 1,514.40 สนย. 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายท่ัวทุกพื้นที่ 
 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๒.๒.๑ปริมาณพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น
และประชาชนสามารถเข้าถึงพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลักได้ในระยะทางไม่เกิน ๕ กม. 
 (ตัวชี้วัด) ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม 
 ที่ดีของกรุงเทพมหานคร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๓ 

 (ตัวชี้วัด) ร้อยละของประชาชนสามารถเข้าถึงพ้ืนที่สวน 
 สาธารณะหลักระยะทางไม่เกิน ๕ กิโลเมตร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

คุ้มครองและอนุรักษ์พ้ืนที่
สีเขียวเพ่ือสภาพแวดล้อม
ที่ดีของเมือง 

๒.๒.๑.๑ โครงการอนุรักษ์และคุ้มครอง
พ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนผลไม้ 

12.00 สสล. 



๙๖ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  โครงการคุม้ครองและอนุรักษ์
พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง 

0.00 สสล. 

  โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาด
ใหญ่ทั่วกรุงเทพฯ (Big Tree) 

0.45 สสล. 

  โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพันธุ์
ไม้และระบบนิเวศใน
สวนสาธารณะ 

4.80 สสล. 

  โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพันธุ์
ไม้และความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนที่เมือง 

9.00 สสล. 

  โครงการสร้างภาคีเครือข่าย
อนุรักษ์ความหลากหลายของ
ระบบนิเวศในพ้ืนที่ 

0.45 สสล. 

  โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูขยายพนัธ์ไมห้ายากและไม้
พื้นถ่ิน 

12.00 สสล. 

เพ่ิมปริมาณและ
ประสิทธิภาพของพ้ืนที่สี
เขียวเพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดีและเพ่ิม
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ชาวกรุงเทพฯ 

๒.๒.๑.๒ โครงการส ารวจและประเมิน
ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ที่ใช้
สร้างเป็นพื้นท่ีสีเขียว 

7.20 สสล. 

  โครงการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนา
เป็นพื้นที่สีเขียว 

9.00 สสล. 

  โครงการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนา
เป็นพื้นที่สีเขียว (กรณีท่ีราช
พัสดุ)   

7.20 สสล. 

  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ว่างให้เป็น
สวนหย่อม/สวนสาธารณะ 

12.00 สสล. 

  โครงการออกแบบและก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ต้องมีพ้ืนที่สี

12.00 สสล. 



๙๗ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เขียว (เช่น ถนนที่ต้องมีต้นไม้/
สวนถนน เป็นต้น) 

  โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่สีเขียว 

3.00 สสล. 

  โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
กับเอกชนในการเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในรูปแบบสวนแนวตั้งทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร
สิ่งก่อสร้าง 
(อาคารห้างสรรพสินค้า โรงแรม 
ส านักงานเป็นต้น) 

3.00 สสล. 

  โครงการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ
เอกชน และชุมชนในการพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบของ
สวนสาธารณะอย่างถาวร 

3.00 สสล. 

  โครงการสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวในรูปแบบสวนหย่อมใน
แต่ละชุมชนและบริหารจัดการ
โดยชุมชน 

4.80 สสล. 

  โครงการสร้างสวนสาธารณะ
เพ่ือการเรียนรู้ด้านระบบนิเวศ 
๑ กลุ่มเขตพ้ืนที่ ๑ สวน 

5.60 สสล. 

  โครงการสร้างพ้ืนที่ส าหรับสัตว์
เลี้ยงในสวนสาธารณะ 

1.50 สสล. 

  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
พ้ืนที่ส่วนราชการของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นพื้นที่สี
เขียวที่ประชาชนสามารถเข้ามา
ใช้ประโยชน์ได้ 

4.80 สสล. 



๙๘ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณริมแม่น้ าและคลองสาย
หลัก 

4.80 สสล. 

  โครงการสร้างสิ่งอ านายความ
สะดวกและสาธารณูปโภคใน

สวนสาธารณะหลัก 

7.20 สสล. 

  โครงการบ ารุงรักษาสภาพพ้ืนที่
สีเขียวในแต่ละพ้ืนที่ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์อย่างสม่ าเสมอ 

9.60 สสล. 

  โครงการแจกจ่ายกล้าไม้แก่
ชุมชนและประชาชนผู้สนใจ 

0.00 สสล. 

  โครงการพัฒนาบุคลากรในแต่
ละส่วนงาน 

4.80 สสล. 

  โครงการอบรมพัฒนาความรู้
ด้านพันธุ์ไม้และการออกแบบ
และตกแต่งสวนให้กับประชาชน
ผู้ที่สนใจ 

0.30 สสล. 

  โครงการเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ สวนสาธารณะ 
และระบบนิเวศแต่ละประเภท 

1.20 สสล. 

  ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมสร้าง
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองสี
เขียว โดยการเชิญชวนให้
ประชาชนเข้ามาท ากิจกรรม
ต่างๆ ในสวนสาธารณะหลักท่ัว
กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่องตลอดปี 

2.40 สสล. 

  สนับสนุนการใช้พื้นที่ใน
สวนสาธารณะในการจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของ
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

0.00 สสล. 

  โครงการจัดท าแผนแม่บทสี
เขียวของกรุงเทพมหานครที่

0.50 สสล. 



๙๙ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สอดคล้องกับผังเมืองใหม่ของ
กรุงเทพมหานคร 

  จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
พันธุ์ไม้และสวนสาธารณะแต่ละ
ประเภท 

0.00 สสล. 

  ส ารวจความต้องการและความ
คิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
การจัดการพ้ืนที่สีเขียวรูปแบบ
สวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร 

0.00 สสล. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย๒.3ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึงสะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว มีหลาย
ทางเลือก 
 



๑๐๐ 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๒.3.๑ เพ่ิมและสนับสนุนระบบ
ขนส่งมวลชน      
 (ตัวชี้วัด) ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ ที่สามารถเข้าถึงระบบ

ขนส่งมวลชนที่ก าหนดเวลาเดินทางได้ภายใน ๑๐นาที 
ร้อยละ ๓๐  

 (ตัวชี้วัด) ร้อยละของสถานีที่มีการเชื่อมโยงอย่างมี
ประสิทธิภาพไปยังที่พักอาศัยและอาคารส านักงานต่างๆ 
โดยวิธีการสร้างทางเดิน เส้นทางจักรยาน ระบบรถรับส่ง 

 จุดจอดรถ ที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ร้อยละ ๕๐  

 
 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เพ่ิมระบบขนส่งมวลชน
ทางรางให้ครอบคลุมพ้ืนที่
มากขึ้น (ด าเนินการเอง
และประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

๒.3.๑.๑ สร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าบีที
เอสหรือระบบรางอ่ืนๆเช่นBRT 
Monorail 

7,560.00 สจส. 

  สร้างส่วนต่อขยาย BTS 9,450.00 สจส. 

  สนับสนุนรฟม.ให้พัฒนาส่วนต่อ
ขยาย 

0.00 สจส. 

  สนับสนุนรฟท.ให้พัฒนาส่วนต่อ
ขยาย 

0.00 สจส. 

ปรับปรุงทางเท้า/เส้นทาง
จักรยานเพื่อเชื่อมต่อมายัง
สถานีในเมืองระบบรถ
รับส่งมายังสถานี 
(Feeder) ส าหรับสถานี
ชานเมืองและจุดจอดรถ 
(Park&Ride) ส าหรับ

๒.3.๑.๒ พัฒนาทางเดินเท้าให้เชื่อมโยงกับ
สถานีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ/
ก าลังก่อสร้าง 

184.80 สจส. 



๑๐๑ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สถานีนอกเมือง 

  สร้างเส้นทางจักรยานให้เชื่อมโยง
กับสถานีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ/
ก าลังก่อสร้าง 

184.80 สจส. 

ผลักดันให้เกิดการปฏิรูป
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
การด าเนินงานของรถ
โดยสารสาธารณะทั้งหมด 
(รถประจ าทาง รถตู้
โดยสาร รถแท็กซ่ี 
รถจักรยานยนต์รับจ้าง) 
ในเขตกรุงเทพฯ 

๒.3.๑.๓ เปิดบริการรถรับส่งเพ่ือเชื่อมโยง
กับสถานีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ/
ก าลังก่อสร้าง 

84.00 สจส. 

  วางแผนพื้นที่จอดรถโดยสาร 
(ร่วมกับขสมก.)/จักรยานยนต์
รับจ้าง/จัดบริการรถรับส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงมายังสถานีรถไฟฟ้าที่
เปิดให้บริการ 

4.00 สจส. 

  จัดพื้นที่จอดรถส่วนตัว/รถ
โดยสาร/จุดรับส่งผู้โดยสาร
บริเวณท่ีติดกับสถานีรถไฟฟ้าให้
เพียงพอต่อการใช้บริการ 

11.00 สจส. 

  ติดมิเตอร์เก็บเงินค่าที่จอดบริเวณ
ถนนสายหลัก 

144.00 สจส. 

  จัดพื้นที่ป้ายสถานี/จุดจอดรถ
ประจ าทางให้เพียงพอปลอดภัย 

8.00 สจส. 

  จัดพื้นที่จุดจอดรถรับจ้าง 
(จักรยานยนต์รับจ้างแท็กซี่สาม
ล้อ) ให้ถูกสุขลักษณะน่าใช้งาน 

11.00 สจส. 



๑๐๒ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  ติดกล้อง CCTV ทุกบริเวณท่ีเป็น
จุดจอดรถโดยสารและประสาน
กับกรมการขนส่งทางบกในการ
กวดขันพฤติกรรมการขับขี่ 

36.00 สจส. 

ใช้นโยบายภาษี/ราคา เพื่อ
เก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม
พิเศษส าหรับรถส่วนบุคคล
ที่จอดในตัวเมืองชั้นใน 
โดยเฉพาะถนนสาธารณะ 
ที่จอดรถในพ้ืนที่ราชการ
เก็บภาษีท้องที่เพ่ิมเติม
ส าหรับที่จอดรถสาธารณะ
ของเอกชน 

๒.3.๑.๔ ออกข้อบังคับกทม.ให้อาคาร
สาธารณะทุกแห่งต้องจัดที่จอด
จักรยาน (เน้นอาคารกทม.และ
โรงเรียนในระยะแรกต่อมาจึงเป็น
อาคารพาณิชย์และอาคารพัก
อาศัยขนาดใหญ่ 

40.00 สจส. 

  เก็บภาษีท้องถิ่นส าหรับธุรกิจ/
อาคารพาณิชย์ที่ให้เช่าที่จอดรถ
หรือมีท่ีจอดรถในตัวเมืองชั้นใน 

20.00 สจส. 

  เพ่ิมค่าที่จอดรถส าหรับที่จอดรถ
ของกทม.ในตัวเมืองชั้นใน 

10.00 สจส. 

 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๒.3.๒การจราจรคล่องตัว 
 (ตัวชี้วัด) ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะในช่วงเวลาเร่งด่วน  
 (ชั้นใน/ชั้นกลาง/ชั้นนอก) กม./ชม. 

๑๓/๑๙/๒๖ 

 (ตัวชี้วัด) ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะเฉลี่ย 
  (ชั้นใน/ชั้นกลาง/ชั้นนอก) กม./ชม. 

๒๑/๓๒/๔๓ 

 



๑๐๓ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

แก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัด
ทางรถไฟในเขตกรุงเทพฯ 
โดยการตัดถนนใหม่สร้าง
อุโมงค์สะพานข้ามแยก 

๒.3.๒.๑ สร้างสะพาน/อุโมงค์ข้ามแยกหรือ
ข้ามทางรถไฟ 

1,512.00 สนย. 

  ตัด/เพ่ิมโครงข่ายถนนบริเวณ
Superblock 

1,008.00 สนย. 

ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ประสานสัญญาณไฟ
จราจรตามทางแยก 
ตลอดจนมี CCTV และ
หน่วยเคลื่อนที่เร็วไปถึงท่ี
หมายในเวลา ๕นาที เพื่อ
จัดการจราจรในกรณีเกิด
อุบัติเหตุ หรือกรณีท่ีจอด
ฝ่าฝืนกฎหมาย 

๒.3.๒.๒ ติดตั้งระบบประสานสัญญาณไฟ
จราจรที่ถนนสายหลัก 

105.60 สจส. 

  ติดต้ังCCTV ถนนหรือจุดที่มักมี
การจอดกีดขวางผิดกฎหมายหรือ
อุบัติเหตุ 

128.00 สจส. 

  จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อ
เคลื่อนย้ายรถกรณีเกิดอุบัติเหตุ
หรือมีการจอดกีดขวาง 

28.00 สจส. 

 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๒.3.๓เพ่ิมทางเลือกในการเดินทาง      
 (ตัวชี้วัด)ร้อยละของผู้สัญจรด้วยจักรยาน    ร้อยละ ๒  
 (ตัวชี้วัด)ร้อยละของผู้สัญจรทางน้ า    ร้อยละ ๒  
 



๑๐๔ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เพ่ิมท่าเรือโดยสารและ
ปรับปรุงทางเดินเส้นทาง
ไปยังท่าเรือโดยสารให้มี
ความปลอดภัย 

๒.3.๓.๑ ศึกษาเพ่ิมเติมเส้นทางเดินเรือ
สร้างสถานีเรือโดยสารและ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มีการขยายเส้นทางเดินเรือ 

9.00 สจส. 

  ปรับปรุงพื้นท่ีรอบท่าเรือให้มีการ
เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพติด
ไฟฟ้าแสงสว่างป้ายแผนที่มีท่ีพัก
ผู้โดยสาร 

5.00 สจส. 

เพ่ิมเส้นทางจักรยานให้เข้า
สู่ชุมชน โดยเน้นให้
เชื่อมต่อมายังสถานีระบบ
ขนส่งมวลชน จุดหมาย
ปลายทางหลัก เช่น 
โรงเรียน ศูนย์การค้า และ
ก าหนดให้อาคาร
สาธารณะทุกแห่งต้องมีที่
จอดจักรยานโดยเฉพาะ 

๒.3.๓.๒ เพ่ิมเส้นทางจักรยานโดยเส้นให้
เกิดการเชื่อมโยงไปยังระบบ
ขนส่งหรือปลายทาง 

12.00 สจส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์3 มหานครส าหรับทุกคน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย๓.๑ - สิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๑.๑มีสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างท่ัวถึง 
 (ตัวชี้วัด) สัดส่วนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่

สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก
พ้ืนฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคล
ทั่วไป 

 ร้อยละ ๘๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

จัดสาธารณูปโภคและสิ่ง
อ านวยความสะดวกใน
อาคารสถานที่ของ
ส านักงาน
กรุงเทพมหานคร ภาครัฐ 
และเอกชน ส าหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการ

๓.๑.๑.๑ ออกข้อบังคับการจัด
สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและ
คนพิการในอาคารสาธารณะ 

2.00 สพส. 



๑๐๖ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

อย่างทั่วถึง 

  ปรับปรุงห้องน้ า ลาดทาง ที่จอด
รถคนพิการและผู้สูงอายุในอาคาร
เก่าของกทม. 
50 ส านักงานเขต 

80.00 สนย. 

  ปรับปรุงห้องน้ าผู้พิการ และ
ผู้สูงอายุ 

80.00 สนย. 

  ปรับปรุงบาทวิถี ทางข้ามส าหรับ
คนพิการ ผู้สูงอายุ 

200.00 สนย. 

  ซื้อไม้เท้าส าหรับให้บริการใน
อาคารของกทม. 

25.00 สพส. 

จัดสาธารณูปโภคและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
ส าหรับผู้สูงอายุและคน
พิการอย่างครบถ้วน 

3.1.1.2 จัดหาเครื่องอ านวยความสะดวก
ทางการเคลื่อนไหวส าหรับคน
พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบ
ปัญหาทางการเคลื่อนไหว (เก้าอ้ี
รถเข็น ๓๕๐ คัน/ปี) 

3.60 สพส.สนอ. 

  โครงการจัดซื้อรถประจ าทางชาน
ต่ า 

900.00 สจส. 

 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๑.๒จัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 
 (ตัวชี้วัด) สัดส่วนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่

เข้าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 



๑๐๗ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

จัดสรรเบี้ยยังชีพ ส าหรับ
ผู้สูงอายุคนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

๓.๑.๒.๑ ศึกษาวิจัยอัตราเบี้ยยังชีพที่
เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

1.00 สพส. 

  ปรับเกณฑ์การจัดสรรเบี้ยยังชีพ
เพ่ือให้ประชากรแฝงได้รับเบี้ยยัง
ชีพและเพ่ิมแนวทางการจัดสรร
เบี้ยยังชีพให้กับคนยากจน 

0.2. สพส. 

  โครงการจัดตั้ง “กองทุน
สวัสดิการในระดับชุมชน” เพ่ือ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

96.00 สพส. 

  จัดท าระบบฐานข้อมูลกลาง
กรุงเทพมหานคร ของผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ที่
สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
กลางของประเทศ 

16.00 สพส. 

พัฒนาระบบการ
รักษาพยาบาลที่เหมาะสม
ส าหรับผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

๓.๑.๒.๒ จัดหาเครื่องอ านวยความสะดวก
ทางการเคลื่อนไหวส าหรับคน
พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบ
ปัญหาทางการเคลื่อนไหว 

45.00 สนอ. 

  พัฒนาระบบการดูแลพยาบาล
ผู้สูงอายุและคนพิการ่บ้านและ
ชุมชนทั้งระบบตั้งแต่การฝึกอบรม
อาสาสมัคร ออกแบบกิจกรรม
วิธีการ การตรวจติดตาม 
( )มีค่าตอบแทนอาสาสมัคร  

4.00 สนอ. 

  พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแล
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ คนพิการ

1.00 สนอ. 



๑๐๘ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

  จัดตั้งศูนย์ดูแลกลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

8.00 สพส. สนอ. 

  เพ่ิมบริการคลินิกกายภาพบ าบัด
และจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและฟ้ืนฟู
สุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

27.20 สนอ. 

  วิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
ด้านเวชศาตร์ศึกษาฟ้ืนฟู 

0.00 สนอ./สนพ. 

  จัดกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทั้งทางด้านร่างกายสังคมอารมณ์
สติปัญญาเพ่ือน าไปสู่ความเป็น
บุคคลที่พ้นสภาพแล้ว (Whole 
Person Recovery) ในสถาน
สงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิ
ภาพสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูสถาน
พินิจ  

0.00 สนอ./สนพ. 

พัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้
มีรายได้น้อย 

๓.๑.๒.๓ จัดท าความร่วมมือกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน)  การเคหะแห่งชาติ
ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์และ/หรือ
หน่วยงานอื่นๆท้ังภาครัฐและ
เอกชนและส่งเสริมให้เกิดการ
ออมในระดับชุมชนเพ่ือพัฒนาที่
อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย 

0.00 สพส. 

 

 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 



๑๐๙ 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๑.๓ จัดสวัสดิการเด็ก 
 (ตัวชี้วัด) จ านวนเด็กและเด็กด้อยโอกาสที่เข้าถึงสวัสดิการ

เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในรอบด้าน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พัฒนาศักยภาพและให้
ค าปรึกษา 

๓.๑.๓.๑ จัดท าปฏิทินกิจกรรมสร้างสรรค์
โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน
และประชาสังคม 

0.20 สพส.สนอ. 

สวท. 

  จัดตั้งศูนย์รับปรึกษาปัญหาวัยรุ่น
ในโรงเรียนที่มีกลุ่มเยาวชนเป็น
แกนกลางในการด าเนินงาน 

5.00 สพส.สนอ. 

  จัดท าระบบเชื่อมโยงเครือข่าย
เว็บไซต์ส าหรับปรึกษาปัญหา
วัยรุ่นโดยผู้เชี่ยวชาญ 

1.00 สพส.สนอ. 

  จัดท าโครงการความร่วมมือกับ
สถานีวิทยุรับปรึกษาปัญหาวัยรุ่น
ต่างๆที่ได้รับความสนใจจากกลุ่ม
วัยรุ่นในการร่วมเป็นเครือข่ายการ
ให้ค าปรึกษา 

0.00 สพส.สนอ. 

  จัดท าโครงการความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ศักยภาพครูส าหรับเด็กก่อนวัย
เรียนและร่วมท ากิจกรรม
สร้างสรรค์กับเด็กก่อนวัยเรียน
และเยาวชน 

0.00 สพส.สนอ. 

จัดสวัสดิการด้าน
โภชนาการส าหรับเด็ก
ด้อยโอกาส 

3.1.3.2 เพ่ิมเติมงบประมาณเพ่ือการจัด
สวัสดิการด้านโภชนาการส าหรับ
เด็กด้อยโอกาส  

200.00 สพส. สนศ. 



๑๑๐ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ให้ความคุ้มครองเพ่ือ
ป้องกันการตกเป็นเหยื่อ
ของการใช้ความรุนแรงใน
เด็กและการค้ามนุษย์ 

3.1.3.3 ปรับปรุง/ฟ้ืนฟูสถานที่ใกล้เคียงให้
เป็นพื้นที่สาธารณะเพ่ือการ
สันทนาการเช่นพื้นที่ใต้ทางด่วน
พ้ืนทีข่องศูนย์ต่างๆที่ปัจจุบันไม่ได้
ใช้งานแล้ว 

8.00 สพส.สนอ. 

สวท. 

  จัดท าฐานข้อมูลเด็กด้อยโอกาสใน
ระดับชุมชน ผ่านระบบโรงเรียน 
ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5.00 สพส. 

  ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนให้ครบวงจร (โดยการจัด
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อ
การเรียนเพิ่มสื่อการสอนที่มี
คุณภาพกระบวนการตรวจสอบ
การด าเนินงานของศูนย์และ
กระบวนการและเกณฑ์การ
คัดเลือกครูของศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน) 

200.00 สพส. 

  จัดท า“อาสาสมัครคุ้มครองเด็กใน
ระดับชุมชน”เพ่ือเฝ้าระวังการใช้
ความรุนแรงในเด็กและการค้า
มนุษย์ 

3.00 สพส. 

  ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย
คุ้มครองเด็กเพ่ือให้สามารถ
คุ้มครองป้องกันการตกเป็นเหยื่อ
ของการใช้ความรุนแรงในเด็กและ
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะในแง่การ
บังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษ 

1.50 สพส. 

  ปรับปรุงการเชื่อมโยงการท างาน
ร่วมกันกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม
(One Stop Crisis Center: 
OSCC) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

0.00 สพส. 



๑๑๑ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ในการท างานให้มากข้ึน และมีมิติ
เชิงรุกมากขึ้น 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ 
  
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 
 (ตัวชี้วัด) ฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและ

แรงงานนอกระบบมีความครอบคลุม 
ร้อยละ ๕๐  

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พัฒนาฐานข้อมูลของ
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ
และแรงงานนอกระบบ
โดยให้บุคลากรของ
กรุงเทพมหานครมีส่วน
ร่วม(Database 
Development) 

๓.๒.๑.๑ จัดท าระบบฐานข้อมูลส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและ
แรงงานนอกระบบ 

2.00 สพส. 

  โครงการจัดการอบรมเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและความ
เชี่ยวชาญในการใช้และพัฒนา

0.50 สพส. 



๑๑๒ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ
โดยดูจากสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ที่
เข้ารับการอบรมผ่านการประเมิน
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้และพัฒนา
ฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ 

  โครงการจัดอบรมให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจเพ่ือ
สร้างความเข้าใจและเพ่ิม
ประสิทธิภาพขยายช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูล
แรงงานนอกระบบโดยดูจาก
จ านวนของผู้ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจสามารถระบุโครงการ
ด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูล
แรงงานนอกระบบ 

0.50 สพส. 

  โครงการสร้างเครือข่ายทางด้าน
เศรษฐกิจในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจในแต่ละเขตพ้ืนที่ของ
กรุงเทพมหานคร โดยวัดจาก
จ านวนของผู้ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจเข้าร่วมเครือข่ายในแต่
ละเขตของกรุงเทพมหานคร
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

0.80 สพส. 

สนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้าน
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ
และแรงงานนอกระบบกบั
หน่วยงานภาครัฐที่

๓.๒.๑.๒ โครงการจัดสัมมนาเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องวัดจากสัดส่วน
ของฐานข้อมูลของกรุงเทพ-    
มหานครและหน่วยงานภาครัฐที่

0.80 สพส. 



๑๑๓ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เกี่ยวข้อง (Information 
and Database Sharing) 

เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้น 

  โครงการร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องจัดอบรมให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับการสร้างความตระหนัก
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ฐานข้อมูล วัดจากสัดส่วนของ
ฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร
และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง
ได้รับการพัฒนาและแลกเปลี่ยน
เพ่ิมข้ึน 

0.80 สพส. 

สร้างโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งทุนเพื่อการประกอบ
อาชีพ 

๓.๒.๑.๓ โครงการจัดตั้งกองทุนออมเพ่ือ
การประกอบอาชีพส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและผู้
ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ 

40.00 สพส. 

  โครงการจัดตั้งกองทุนออมให้กับ
แรงงานนอกระบบ 

80.00 สพส. 

  สร้างความร่วมมือกับธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงิน
ส าหรับการกู้ยืมเพ่ือการประกอบ
อาชีพส าหรับผู้ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจ และผู้ที่อยู่ในภาค
เศรษฐกิจนอกระบบ 

0.00 สนค. 

  พัฒนาขีดความสามารถให้แก่
คณะท างานของกองทุนต่างๆที่มี
อยู่ในชุมชนเช่น กองทุนบทบาท
สตรี กองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อให้มี
กระบวนการท างานที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

1.00 สพส. 



๑๑๔ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พัฒนาคุณภาพผลผลิต
และยกระดับการบริการ 

๓.๒.๑.๔ โครงการพัฒนามาตรฐานสินค้า
ชุมชนและมาตรฐานบริการที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมพัฒนา
อาชีพของศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
กรุงเทพมหานครและ
ผู้ประกอบการOTOP 
กรุงเทพมหานครวัดจาก
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้เข้ารับ
การอบรมและน าไปประกอบ
กิจการมีมาตรฐานชุมชนและ
มาตรฐานการบริการที่เหมาะสม 

2.00 สพส. 

  จัดระเบียบและก าหนดเขตพ้ืนที่
ร้านค้าขายริมทางให้กลายเป็น
พ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวและการ
จับจ่าย 

40.00 สพส.สวท. 

  จัดท าการพัฒนาคุณภาพครบ
วงจรให้แก่ร้านค้าขายอาหารริม
ทางให้มีคุณภาพ สะอาด ถูก
สุขลักษณะ 

40.00 สพส.สนอ. 

  จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ภายใต้ตราสัญลักษณ์ของ
กรุงเทพมหานครในรูปแบบ
มหกรรมสินค้าคุณภาพ ตลาดนัด
สินค้าคุณภาพฯ 

100.00 สพส. 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 

 

 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๓. .๒ ๒ สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครมี
อาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
 (ตัวชี้วัด) ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ

ในกรุงเทพมหานครมีรายได้ที่มั่นคง 
ร้อยละ ๓๐ 

 (ตัวชี้วัด) ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ
ในกรุงเทพมหานครมีอาชีพที่มั่นคง 

ร้อยละ ๓๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ดูแล พัฒนา และปรับปรุง
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
อย่างครบวงจร กล่าวคือ 
มีการจัดการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพและจัดหา
หรือมีกระบวนการให้เกิด
การสร้างอาชีพอย่าง
แท้จริง 

๓.๒.๒.๑ โครงการอบรมสนับสนุนและ
พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
อย่างครบวงจรกล่าวคือมีการ
จัดการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและ
จัดหาหรือมีกระบวนการให้เกิด
การสร้างอาชีพอย่างแท้จริงวัด
จากสัดส่วนของผู้เข้าฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพได้รับการเข้าท างาน
ตรงกับความต้องการหรือผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพ 

96.00 สพส. 

  โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพโดยให้ชุมชนในแต่
ละเขตของกรุงเทพมหานครมี
ส่วนร่วมการพัฒนารูปแบบการ
อบรมและพัฒนาอาชีพวัดจาก
สัดส่วนของผู้เข้าอบรมสามารถ
น าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้
จริง 

16.00 สพส. 



๑๑๖ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจผ่านการพัฒนา
อาชีพ 

๓.๒.๒.๒ โครงการพัฒนาและอบรมการ
สร้างตลาดการสร้างเครื่องมือทาง
การตลาดและการจัดหาตลาด
วิชาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมใน
ศูนย์ฝึกอาชีพของ
กรุงเทพมหานครและ
ผู้ประกอบการOTOP 
กรุงเทพมหานคร วัดจากสัดส่วน
ของผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง
ตลาดเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือ
ทางการตลาด 

2.00 สพส. 

  โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ความรู้การปฏิบัติกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
จ าหน่ายในประเทศการส่งออก
สินค้าการท างานในด้านบริการที่
ต่างประเทศของผู้เข้ารับการ
อบรมจากศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานครและ
ผู้ประกอบการOTOP 
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ทักษะและทราบถึง
การปฏิบัติกฎหมายและข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องกับการจ าหน่ายใน
ประเทศการส่งออกสินค้าการ
ท างานในด้านบริการที่
ต่างประเทศ 

2.00 สพส. 

 

 

 



๑๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๒.๓ จัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบ 
 (ตัวชี้วัด) สัดส่วนผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและผู้ที่อยู่ใน

ภาคเศรษฐกิจนอกระบบได้รับสวัสดิการจากการท างาน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

จัดหลักประกันความ
ปลอดภัยในการท างาน 

๓.๒.๓.๑ ออกกฎข้อบังคับให้แรงงานนอก
ระบบที่เข้าสู่ระบบประกันตนและ
ได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับ
ผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานใน
ระบบ 

0.20 สพส. 

  จัดประกันอุบัติเหตุเนื่องมาจาก
การท างานให้แก่แรงงานนอก
ระบบ 

80.00 สพส. 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน 
  
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๓.๑ เด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 



๑๑๘ 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
 (ตัวชี้วัด) เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่กรุงเทพฯได้รับการศึกษา

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน๑๒ปีและ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยครอบคลุมในทุกเขตพ้ืนที่ 

ร้อยละ ๓๐ 

 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ส่งเสริมการเพ่ิมจ านวน
โรงเรียนที่เปิดการศึกษา
ภาคบังคับ ๙ ปี/หรือ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๒ 
ป ี

๓.๓.๑.๑ เพ่ิมจ านวนเขตพ้ืนที่ที่มีโรงเรียน
สังกัด กทม. ที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานครอบคลุมทุกระดับชั้น 
(อนุบาล –มัธยมศึกษาปีที่ ๖) 
 

0.00 สนศ. 

สนับสนุนให้โรงเรียน 
กทม.เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ของชุมชน
(โรงเรียนใกล้บ้าน) 

๓.๓.๑.๒ จัดตั้งห้องสมุดชุมชนในพ้ืนที่  กทม. 60.80 สวท. สนศ. 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยให้กับประชาชน
ชาวกรุงเทพฯ 

๓.๓.๑.๓ พัฒนา/จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยในพ้ืนที่ กทม. 

160.00 สวท. 

 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๓.๒เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษท่ีอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครได้รับโอกาสทางการศึกษา 
 (ตัวชี้วัด)โรงเรียนสังกัด กทม.จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี

ความต้องการพิเศษ 
ร้อยละ ๓๐ 

 



๑๑๙ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 

มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ส่งเสริมให้สถานศึกษามี
การจัด IEPเพ่ือรองรับ
เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษทุกประเภทใน
โรงเรียนสังกัด กทม. 

๓.๓.๒.๑ ส่งเสริมการจัดท าแผนการเรียนรู้
รายบุคคล(IEP)ของนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษแต่ละ
ประเภท 

72.00 สนศ. 

ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดโปรแกรมการศึกษา 

๓.๓.๒.๒ ก าหนดให้สถานศึกษาจัด
โปรแกรมการศึกษารองรับเด็กท่ี
มีความต้องการ 

0.00 สนศ. 

  โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษา
พิเศษในสถานศึกษา 

72.00 สนศ. 

ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียนให้
มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ 

๓.๓.๒.๓ อบรมให้ความรู้แก่ครูด้านการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ   

37.50 สนศ. 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๓.๓การศึกษาที่จัดโดยกทม. เป็นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 (ตัวชี้วัด)โรงเรียนสังกัดกทม. มีผลทดสอบระดับชาติของนักเรียน

สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศใน๕รายวิชาได้แก่วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์วิชาสังคมศึกษาฯและวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 15 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาวิชาชีพ
(Professional 

๓.๓.๓.๑ จัดโครงการ Coachingand 
Mentoring ให้ครูได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน

120.00 สนศ. 



๑๒๐ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

Development 
Program) แก่บุคลากร
ของโรงเรียนสังกัด กทม. 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ๑ ปี 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การจดัห้องเรียน 
ห้องสมุดในโรงเรียนให้
ทันสมัยที่เอ้ือต่อ
การศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู้ให้กับนักเรียน
โรงเรียนสังกัด กทม. 

๓.๓.๓.๒ พัฒนาห้องเรียนและห้องสมุดใน
โรงเรียนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

30.40 สนศ. 

สนับสนุนการให้
ทุนการศึกษากับเด็ก
เรียนดีให้รางวัลกับ
โรงเรียนสังกัด กทม.ที่มี
คะแนนO-Net สูงกว่า
ระดับประเทศ   
๕รายวิชา 

๓.๓.๓.๓ ให้ทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี
อย่างต่อเนื่อง 

24.00 สนศ. 

ส่งเสริมให้มีการจัด
หลักสูตรหลังเลิกเรียน 
(After-School 
Program) ส าหรับเด็กที่
มีผลการเรียนต่ าโดยเน้น
การส่งเสริมเชิงวิชาการ 

๓.๓.๓.๔ หลักสูตรหลังเลิกเรียน ส าหรับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ า   

52.8 สนศ. 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่
พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด 
วิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาให้กับนักเรียน
โรงเรียนสังกัด กทม. 

๓.๓.๓.๕ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
ให้กับนักเรียน   

160.00 สนศ. 



๑๒๑ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 3.4 สังคมพหุวัฒนธรรม  

  
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๓.๔.๑ สร้างโอกาส/พ้ืนที่ให้เกิดการแสดงตัวของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆสู่สังคมสาธารณะใน
หลากหลายรูปแบบและช่องทาง 
 (ตัวชี้วัด) จ านวนการแสดงตัวของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆสู่

สังคมสาธารณะในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ิมข้ึนจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ต่อปี 

 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

จัดกิจกรรมเพ่ือเปิดพื้นที่
และส่งเสริมวัฒนธรรม
และศิลปะ 

๓.๔.๑.๑ จัดกิจกรรมevent ประจ าปีที่
ส่งเสริมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม“Bangkok Cultural 
Festival” เพ่ือเปิดพื้นที่ให้แก่
กลุ่มวัฒนธรรมต่างๆได้เข้ามา
แสดงออก 

32.00 สวท. 

  สนับสนุนการจัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญ ที่สะท้อนถึงรูปแบบวิถี
ชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมของ
กลุ่มวัฒนธรรมที่โดดเด่น 
โดยเฉพาะกลุ่มวัฒนธรรมทาง
ชาติพันธุ์ และศาสนา 

20.00 สวท. 

สร้างพ้ืนที่เพ่ือน าเสนอ
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ในพ้ืนที่สาธารณะ 

๓.๔.๑.๒ จัดการแข่งขันดนตรีแห่ง
กรุงเทพมหานคร (Music 
competition of Bangkok)  
เพ่ือเสริมภาพลักษณ์การเป็น
พ้ืนที่ศูนย์กลางด้านดนตรีศิลปะ
และการแสดงในระดับอาเซียน
และนานาชาติ 

60.00 สวท. 

สร้างพ้ืนที่รูปแบบใหม่ใน ๓.๔.๑.๓ จัดตั้งลานวัฒนธรรมใน
สวนสาธารณะที่มีความเหมาะสม

20.80 สวท. 



๑๒๒ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

การน าเสนอกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่ชาว
กรุงเทพฯ สามารถเข้าถึง
ง่ายและสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตในสังคมปัจจุบัน 

ในกรุงเทพ และให้มีรายการการ
แสดงในลานวัฒนธรรม 

 
 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๓.๔.๒ มีกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองกรุงเทพในรูปแบบต่างๆ 
 (ตัวชี้วัด) ชาวกรุงเทพฯ มีกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรม

เมืองกรุงเทพในรูปแบบต่างๆ ร้อยละ ๓๐ 
 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พัฒนาพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นสู่การเป็น
แหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมเมือง
กรุงเทพฯ 

๓.๔.๒.๑ ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานครในด้านเนื้อหาและ
สร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมให้
เหมาะกับการเรียนรู้วัฒนธรรม
เมืองกรุงเทพฯ ส าหรับสมาชิกใน
ทุกช่วงวัย 

120.00 สวท. 

  พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

20.00 สวท. 

 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๓.๔.๓พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม 



๑๒๓ 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
 (ตัวชี้วัด) จ านวนข้อมูลกลุ่ม  /ชุมชนวัฒนธรรมที่ได้รับการ

รวบรวมเพ่ือการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการด าเนินงานด้าน
วัฒนธรรม ร้อยละ ๓๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ส ารวจรวบรวมข้อมูล
กลุ่ม/ชุมชน
วัฒนธรรมและจัดท า
ระบบฐานข้อมูล
วัฒนธรรมและศูนย์
ข้อมูล 

๓.๔.๓.๑ ส ารวจรวบรวมข้อมูลกลุ่ม /ชุมชน
วัฒนธรรม 

40.00 สวท. 

  จัดท าระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรม
และศูนย์ข้อมูล 

40.00 สวท. 

 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๓.๔.๔ วางแนวทางสนับสนุนงานและแผนด้านวัฒนธรรม 
 (ตัวชี้วัด) ความพึงพอใจต่อแนวทางการสนับสนุนงานและ

แผนด้านวัฒนธรรม 
 ร้อยละ ๓๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สนับสนุนแนวทาง
การพัฒนางานด้าน
วัฒนธรรม 

๓.๔.๔.๑ จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนา
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมกรุงเทพฯ 
ซึ่งประกอบขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ  
ตัวแทนกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ 
รวมถึงสมาชิกจากเครือข่าย
วัฒนธรรมระดับเขต 

3.00 สวท. 



๑๒๔ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรม
ระดับเขต เพ่ือเป็นตัวแทนในการ
ด าเนินการกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงการด าเนินการ
ร่วมพัฒนาฐานข้อมูลวัฒนธรรม 

3.00 สวท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์4 มหานครกะทัดรัด 



๑๒๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย๔.๑ – เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๑ สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการขยายตัวของการใช้ที่ดินและความหนาแน่นประชากร
ในเขตกรุงเทพฯชั้นในและเขตกรุงเทพฯชั้นกลาง 
 (ตัวชี้วัด) ความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรในเขต

กรุงเทพฯชั้นในไม่เกิน๔๐,๐๐๐คน/ตร.กม. 
๒๕,๐๐๐คน/ตร.กม. 

 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกล
ยุทธ์ 

ตามแผน 
ฯ 

20 ปี 

มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ก าหนดมาตรการเชิงบวก
และมาตรการเชิงลบ เพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร 

๔.๑.๑.๑ โครงการปรับปรุงแก้ไขมาตรการ
เชิงบวก (สร้างแรงจูงใจโบนัส 
ชดเชย) และมาตรการเชิงลบ 
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาเมือง 

8.00 สผม. 

ปรับปรุงกฎกระทรวงใช้
บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์
และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป 

๔.๑.๑.๓ โครงการประเมินผลกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ ๔และโครงการวางและจัดท าผัง
เมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ 
(ปรับปรุงครั้งที่ ๕) 

3.00 สผม. 

  โครงการส ารวจเก็บข้อมูลและการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม
พ้ืนที่ Zoning เขตชั้นในชั้นกลาง 
และชานเมือง 

50.00 สผม. 

 



๑๒๖ 

 
 
 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๒เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พื้นท่ีในเขตกรุงเทพฯชั้นในและเขตกรุงเทพฯชั้นกลาง 
 (ตัวชี้วัด) ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัย

กับแหล่งงาน ลดลงจาก ๖๐นาที เป็น ๓๐นาท ี
ร้อยละ ๖๐ 

 
 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปรับปรุงพื้นท่ีเฉพาะแห่ง 
(Project Plan) และแผน
ฟ้ืนฟูเมือง (Urban 
Regeneration) ในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพฯชั้นใน และ
เขตพ้ืนที่กรุงเทพฯชั้น
กลาง 

๔.๑.๒.๑ โครงการรับฟังข้อคิดเห็น
เสนอแนะจากประชาชนในการ
ปรับปรุงพ้ืนที่เฉพาะแห่ง(Project 
Plan) และแผนฟ้ืนฟูเมือง 
(Urban Regeneration) ในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพฯชั้นในและชั้นกลาง
(แผนแม่บทและโครงการน าร่อง
ไม่น้อยกว่า ๑๐บริเวณ) 

10.00 สผม. 

 
 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๓รักษาสัดส่วนการใช้ที่ดินแบบผสมผสานทั้งแนวราบและแนวตั้งให้มีสภาพแวดล้อมที่
ดี 
 (ตัวชี้วัด) ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัย

กับแหล่งงาน ลดลงจาก ๖๐นาที เป็น ๓๐นาท ี
ร้อยละ ๖๐ 

 (ตัวชี้วัด) ระยะทางเฉลี่ยระหว่างแหล่งชุมชน กับแหล่ง
สาธารณูปการหลักต่างๆ ของเมืองสามารถเข้าถึงได้ภายใน
ระยะทาง ๕กม. 

ร้อยละ ๒๐ 

 



๑๒๗ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สร้างแผนพัฒนาพื้นที่
แบบผสมผสาน (Mixed-
Used Development) 

๔.๑.๓.๑ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้
ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-Used 
Development) 

8.00 สผม. 

  จัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่แบบ
ผสมผสาน (Mixed-Used 
Development) 

16.00 สผม. 

  โครงการศึกษาส ารวจแนวเขต
กรุงเทพมหานคร 

30.00 สผม. 

  โครงการจัดท าระบบข้อมูล
สาธารณูปโภค ด้วยแผนที่เชิงเลข 
ความละเอียดสูง 

960.00 สผม. 

 
 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๔ส่งเสริมการใช้พ้ืนที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน 
 (ตัวชี้วัด) ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัย

กับแหล่งงาน ลดลงจาก ๖๐นาที เป็น ๓๐นาท ี
ร้อยละ ๖๐ 

 (ตัวชี้วัด) ระยะทางเฉลี่ยระหว่างแหล่งชุมชนกับแหล่ง
สาธารณูปการหลักต่างๆ ของเมือง สามารถเข้าถึงได้ภายใน
ระยะทาง ๕กม. 

ร้อยละ ๒๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่
ที่มีศักยภาพรอบสถานี

๔.๑.๔.๑ โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนา
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานี
ขนส่งมวลชน (TOD) และจัดท า

10.00 สผม. 



๑๒๘ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ขนส่งมวลชน (TOD) มาตรการส่งเสริมการพัฒนา 

  โครงการศึกษา ก าหนดมาตรการ
ทางกฎหมายเพ่ือควบคุมและ
ส่งเสริม ศักยภาพรอบบริเวณสถานี
ขนส่งมวลชน(TOD) 

4.00 สผม. 

 
 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๕พัฒนาพ้ืนที่ที่ถูกปิดล้อมให้เกิดการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่โดยรอบ 
 (ตัวชี้วัด) ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัย

กับแหล่งงาน ลดลงจาก ๖๐นาที เป็น ๓๐นาท ี
ร้อยละ ๖๐ 

 (ตัวชี้วัด) ระยะทางเฉลี่ยระหว่างแหล่งชุมชน กับแหล่ง
สาธารณูปการหลักต่างๆ ของเมือง สามารถเข้าถึงได้ภายใน
ระยะทาง ๕กม. 

ร้อยละ ๒๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พัฒนาพื้นที่เฉพาะแห่ง 
(Project Plan) บริเวณ
พ้ืนที่ปิดล้อมในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพฯ ชั้นใน และ
กรุงเทพฯ ชั้นกลาง 

๔.๑.๕.๑ โครงการศึกษา และวางแผนพัฒนา
พ้ืนที่ปิดล้อมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ 
ชั้นใน และกรุงเทพฯ ชั้นกลาง 

15.00 สผม. 

 
 



๑๒๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย๔.๒ - กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย (Sub center) เป็นระบบตามล าดับ
ความส าคัญและศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ 
 
 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๒.๑ ให้มีการจัดตั้ง BRA (Bangkok Regional Authority) เพ่ือท าหน้าที่พัฒนาเมือง
เครือข่าย 

(ตัวชี้วัด) จ านวนเมืองเครือข่าย(ศูนย์ชุมชนย่อย) ที่มี
ศักยภาพและองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจสังคมและ
การศึกษาอย่างครบครัน 

    5 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พัฒนาศูนย์ชุมชน (Sub 
center)  

ให้กระจายทั่วถึงพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครอย่าง
เป็นระบบตามล าดับ
ความส าคัญของศูนย์ฯ 

๔.๒.๑.๑ โครงการจัดท าแผนแม่บท 
(Master Plan) การพัฒนาเมือง
เครือข่าย (ศูนย์ชุมชนย่อย) 

5.00 สผม. 

  โครงการจัดท าแผนแม่บทการ
จัดตั้งองค์กรพัฒนาเมือง (Urban 
Development Cooperation : 
UDC) 

15.00 สผม. 

 
 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๒.๒ยกระดับ และปรับปรุงชุมชนระดับย่านและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางด้านการเชื่อมโยง 
ที่มีองค์ประกอบครบครัน ให้เป็นเมืองเครือข่าย 

(ตัวชี้วัด) จ านวนเมืองเครือข่าย(ศูนย์ชุมชนย่อย) ที่มี
ศักยภาพและองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจสังคมและ
การศึกษาอย่างครบครัน 

    5 



๑๓๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปรับปรุงชุมชนระดับย่าน 
และพัฒนาพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพทางด้านการ
เชื่อมโยงที่มี
องค์ประกอบครบครันให้
เป็นเมืองเครือข่าย 

๔.๒.๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย  16.00 สผม. 

 

 

 

 

 

 

 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๒.๔พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพ่ือรองรับจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน 
 (ตัวชี้วัด) สัดส่วนประชากร ต่อโครงสร้างพื้นฐานหลัก และ

สาธารณูปการของเมือง ที่สามารถรองรับการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรในอนาคต(ร้อยละ) 

ร้อยละ ๗๐ 

 

 



๑๓๑ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ก าหนดมาตรการทาง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับปริมาณประชากร
ที่เพ่ิมขึ้นของเมือง
เครือข่าย 

๔.๒.๔.๑ โครงการส ารวจ ท าฐานข้อมูล 
และประเมินการใช้งานโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านต่างๆของประชากร 
ตามประเภทสาธารณูปการ 

20.00 สผม. 

  โครงการจัดท าแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพ่ือ
รองรับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น 

10.00 สผม. 

 

 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๒.๕ส่งเสริมการเชื่อมโยงเมืองเครือข่ายกับเขตกรุงเทพชั้นกลาง และกรุงเทพชั้นใน 
 (ตัวชี้วัด)สัดส่วนประชากร ต่อโครงสร้างพื้นฐานหลัก และ

สาธารณูปการของเมือง ที่สามารถรองรับการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรในอนาคต(ร้อยละ) 

ร้อยละ ๗๐ 

 
 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ส่งเสริมการเชื่อมโยง
เมืองเครือข่ายกับเขต
กรุงเทพชั้นกลาง และ

๔.๒.๕.๑ โครงการจัดท าแผนพัฒนาการ
เชื่อมโยงเมืองเครือข่ายกับเขต
กรุงเทพชั้นกลาง และกรุงเทพ
ชั้นใน 

8.00 สผม. 



๑๓๒ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

กรุงเทพชั้นใน 

ประเด็นยุทธศาสตร์5 มหานครแห่งประชาธิปไตย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย๕.๑ – มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ 
 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)5.1.1ปรับปรุงกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้มีบทบาท อ านาจ 
หน้าที่ และโครงสร้างการบริหารเพื่อรองรับการพัฒนากรุงเทพมหานคร  

(ตัวชี้วัด) จัดท าร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ)100 
 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

จ้างที่ปรึกษาศึกษา
โครงสร้าง บทบาท 
อ านาจ หน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร 

5.1.1.1 โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ 

20.00 สยป. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย๕.๒ – เมืองธรรมาภิบาล 
 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 



๑๓๓ 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) 5.2.1 จัดตั้งสภาประชาชนกรุงเทพมหานคร และสภาประชาชนระดับเขตให้เป็น
เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การน าเสนอข้อมูลการจัดท ากิจการสาธารณะและการจัดท างบประมาณ
ของกรุงเทพมหานครและส านักงานเขต 
 (ตัวชี้วัด) การประชุมสภาประชาชนกรุงเทพมหานคร 10 ครั้ง/ป ี
 ตัวชี้วัด)การประชุม “สภาประชาชนระดับเขต” ๕๐ เขต ๑๒ ครั้ง/ปี/เขต 
 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

จัดตั้ง “สภาประชาชน
กรุงเทพมหานคร” และ 
“สภาประชาชนระดับ
เขต”ทั้ง ๕๐ เขต 

๕.๒.๑.๑ จัดตั้งและจัดประชุม “สภา
ประชาชนกรุงเทพมหานคร” 

16.80 สนป. (สปท.) 

  จัดตั้งและจัดประชุม “สภา
ประชาชนระดับเขต”  เดือนละ 
๑ ครั้ง ๕๐ เขต 

28.80 สนป. (สปท.) 

 
 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๒.๒ มีการจัดท า “ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม” ทั้งในระดับ “เขต” และ ระดับ 
“กรุงเทพมหานคร” 
 (ตัวชี้วัด)รายงานผลการศึกษา วิจัยแนวทางการใช้ระบบ

ภาษีเพ่ือการพัฒนา และการจัดท าระบบงบประมาณแบบมี
ส่วนร่วม 

1 ฉบับ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 



๑๓๔ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ศึกษา วิจัยแนวทางการ
ใช้ระบบภาษีเพ่ือการ
พัฒนา และการจัดท า
ระบบงบประมาณแบบมี
ส่วนร่วม 

๕.๒.๒.๑ โครงการ “วิจัยแนวทางการใช้
ระบบภาษีเพ่ือการพัฒนา และการ
จัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม” 

5.00 สยป.สนค. 

สงม. 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย๕.๓ – การกระจายอ านาจสู่ประชาชน 

 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๕.๓.๑ ปรับโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานครให้เป็นระบบสองชั้น (two tiers) และมีการ
จัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับล่าง เป็นเทศบาลนคร 
 (ตัวชี้วัด)ร่างแก้ไขกฎหมายบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ร้อยละ๑๐๐ 
 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ชี้แจง รับฟังความเห็น 
และข้อเสนอโครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่
กรุงเทพมหานคร 
(นักการเมืองผู้บริหาร  

๕.๓.๑.๑ โครงการจัดประชุม รับฟัง
ความเห็น และข้อเสนอโครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่กรุงเทพมหานคร 
(นักการเมืองผู้บริหาร   
ข้าราชการ ) 

1.00 สยป. 



๑๓๕ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ข้าราชการ ) 

ชี้แจง รับฟังความเห็น 
และข้อเสนอโครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่
กรุงเทพมหานคร 
(ประชาชน กลุ่ม องค์กร 
ชุมชน) 

๕.๓.๑.๒ โครงการจัดประชุม รับฟัง
ความเห็น และข้อเสนอโครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่กรุงเทพมหานคร 
(ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชุมชน) 

15.00 สยป. 

 

 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๕.๓.๒ เพ่ิมอ านาจ หน้าที่ ของกรุงเทพมหานครในการท ากิจการสาธารณะเพ่ือ “ให้
กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร” 
 (ตัวชี้วัด)แก้ไขและปรับปรุง อ านาจ หน้าที่ ที่บัญญัติใน 

กฎหมายการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
ร้อยละ๑๐๐ 

 (ตัวชี้วัด)รับการถ่ายโอนภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามแผนการ
กระจายอ านาจ 

ร้อยละ๑๐๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

แก้ไขพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ

๕.๓.๒.๑ จ้างที่ปรึกษาจัดท าร่างแก้ไข
กฎหมายระเบียบบริหารราชการ

5.00 สยป. 



๑๓๖ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
๒๕๒๘ มาตรา ๘๙ 

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย๕.๔ – การเมืองสีขาว 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงานและข้าราชการ กทม. 
 (ตัวชี้วัด)ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชน ร้อยละ 6๐ 
 
 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

จ้างสถาบันการศึกษา
ส ารวจความคิดเห็น
ประชาชนต่อความ
เชื่อมั่นต่อความซื่อสัตย์
สุจริตของหน่วยงานและ
ข้าราชการ กทม. ระดับ
เขต 

๕.๔.๑.๑ โครงการส ารวจความเชื่อมั่นของ
ประชาชน ต่อความซื่อสัตย์สุจริต
ของหน่วยงานและข้าราชการ 
กทม. 

2.00 ส.กก. 

 



๑๓๗ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย๖.๑ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการลงทุนในภูมิภาค 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๖.๑.๑พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม
เกษตร อาหารแปรรูปและบริการสีเขียว 
 (ตัวชี้วัด)ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า

เกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูป และ
บริการสีเขียวมีความครอบคลุม 

ร้อยละ 5๐ 

 
  



๑๓๘ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พัฒนาฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร 
สินค้าอุตสาหกรรม
เกษตร อาหารแปรรูป 
และบริการสีเขียว 
โดยให้บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร 
มีส่วนร่วม 
(Database 
Development) 
 

6.1.1.1 โครงการจัดการอบรมเพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และความ
เชี่ยวชาญในการใช้และพัฒนา
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร สินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูป
และบริการสีเขียว 

0.80 สพส. 

  โครงการจัดอบรมให้แก่
ผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตร
เพ่ือสร้าง ความเข้าใจ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ขยายช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม
เกษตร และอาหารแปรรูป 

0.80 สพส. 

  โครงการสร้างเครือข่ายทางด้าน
เศรษฐกิจในกลุ่มผู้ประกอบการ
ด้านสินค้าเกษตรในแต่ละเขตพ้ืนที่
ของกรุงเทพมหานคร 

0.80 สพส. 

  โครงการติดตามและประเมินผล
การจัดท าและการพัฒนาฐานข้อมูล
สินค้าเกษตร 

0.80 สพส. 

สนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า

6.1.1.2 โครงการจัดสัมมนาเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับหน่วยงาน

0.80 สพส. 



๑๓๙ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เกษตร สินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร 
อาหารแปรรูป และ
บริการสีเขียวกับ
หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง (Information 
and Database 
Sharing) 

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

  โครงการสนับสนุน ประสานงาน 
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่
จ าเป็นส าหรับฐานข้อมูลของ
กรุงเทพมหานครและฐานข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

0.80 สพส. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 



๑๔๐ 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๖.๑.๒พัฒนาระบบการจัดการทางด้านการผลิต การเงิน การตลาด และการบรรจุภัณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และบริการสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร 

(ตัวชี้วัด)ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร สินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร และบริการสีเขียวในเขต
กรุงเทพมหานครมีความเข้าใจรวมทั้งมีความสามารถในการ
ปรับใช้เครื่องมือทางการผลิต การเงิน การตลาด และการ
บรรจุภัณฑ์ 

ร้อยละ 3๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สนับสนุนความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปรับ
ใช้เครื่องมือทางการผลิต 
การเงิน การตลาด และ
การบรรจุภัณฑ์ในสินค้า
เกษตร สินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร และ
บริการสีเขียวในเขต
กรุงเทพมหานคร 

6.1.2.1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ที่
จ าเป็นในการใช้เครื่องมือทางการ
ผลิต การเงิน การตลาด และการ
บรรจุภัณฑ์อย่างแท้จริง 

0.80 สพส. 

  โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร 

1.00 สพส. 

  โครงการพัฒนาศักยภาพและ
บุคลากรด้านการเกษตรภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

1.20 สพส. 

  โครงการปรับปรุงคุณภาพดินใน
พ้ืนที่การเกษตรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ 

0.50 สพส. 

  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
กรุงเทพมหานคร 

3.50 สพส. 

  โครงการจัดอบรมตามหลักสูตรของ
โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ 

0.80 สพส. 



๑๔๑ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรและเกษตร
ตามแนวพระราชด าริ 

0.80 สพส. 

สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานคร 
ภาคเอกชน และ
หน่วยงานรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง 

6.1.2.2 โครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนา
วิสาหกิจโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม
และสังคมเมือง 

0.80 สพส. 

  โครงการสัมมนาเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน และ
ประชาชน ตลอดจนชุมชนที่
เกี่ยวข้อง 

0.80 สพส. 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 6.2 ศูนย์กลางการค้า การเงิน และการลงทุน 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๖.๒.๑สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงินและ
การลงทุนอย่างเป็นระบบ 

(ตัวชี้วัด)ผู้ประกอบการหรือบริษัทไทยและบริษัทต่อชาติขอ
จดทะเบียนส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 1๐ 

 



๑๔๒ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ดูแล พัฒนา และ
สนับสนุนทางด้านพื้นที่
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับการท า
ธุรกรรมทางการเงินและ
การลงทุนอย่างเป็น
ระบบ 

๖.๒.๑.๑ โครงการส ารวจพื้นที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวกของกรุงเทพมหานคร
ที่เก่ียวข้องกับการลงทุน 

1.50 สนค. 

  โครงการจัดท าแผนการพัฒนาพ้ืนที่
และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
การท าธุรกรรมทางการเงินและการ
ลงทุน 

0.800 สนค. 

สนับสนุน ประสานงาน 
ให้เกิดการใช้และพัฒนา
พ้ืนที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับการท า
ธุรกรรมทางการเงินและ
การลงทุนอย่างเป็น
รูปธรรม 

๖.๒.๑.๒ โครงจัดการสัมมนาเพ่ือการ
ประสานงานให้เกิดการใช้และ
พัฒนาพื้นที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก ตลอดจนสนับสนุนให้มี
ปรับปรุงกฎเกณฑ์และข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท า
ธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน
ให้มีความชัดเจน 

0.80 สนค. 

  โครงการจัดท าแผนการใช้พื้นที่และ
สิ่งอ านวยความสะดวกของ
กรุงเทพมหานครเพ่ือใช้ส าหรับการ
อ านวยความสะดวกในการจัดหา
พ้ืนที่ส าหรับการสนับสนุนการ
ลงทุน 

0.10 สนค. 

  โครงการจัดท า Task Force เพ่ือ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนเกี่ยวกับการใช้พื้นที่เพ่ือ
การสนับสนุนการลงทุน 

0.10 สนค. 



๑๔๓ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559  

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประสานงาน และ
สนับสนุนให้มีปรับปรุง
กฎเกณฑ์และข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ท าธุรกรรมทางการเงิน
และการลงทุนให้มีความ
ชัดเจน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการท าธุรกรรม
ทางการเงินระหว่าง
ประเทศ 

๖.๒.๑.๓ โครงการจัดการศึกษาและสัมมนา
เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขกฎเกณฑ์
และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท าธุรกรรมทางการเงินและการ
ลงทุนให้มีความชัดเจน เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการท าธุรกรรม
ทางการเงินระหว่างประเทศ 

0.80 สนค. 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๖.๒.2 สนับสนุนและพัฒนาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขั้นสูงในกรุงเทพมหานคร 

(ตัวชี้วัด)ผู้ประกอบการที่เข้าอบรมมีทักษะในการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนทักษะทางด้านภาษาเพ่ือรองรับการรวมเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ร้อยละ 7๐ 

(ตัวชี้วัด)แรงงานฝีมือแรงงานขั้นสูงในกรุงเทพมหานครที่เข้า
อบรมมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ ตลอดจน
ทักษะทางด้านภาษาเพ่ือรองรับการรวมเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 ร้อยละ 7๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

๖.๒.๒.๑ โครงการสนับสนุนการฝึกอบรม
พัฒนาทักษะ ที่จ าเป็นในการใช้
ประกอบอาชีพของแรงงานฝีมือ

1.50 สพส. 



๑๔๔ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน 
และประชาชนตลอดจน
ชุมชนที่เก่ียวข้อง 

แรงงานขั้นสูงในกรุงเทพมหานคร 

  โครงการสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย
การพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนทักษะทางด้าน
ภาษา 

0.80 สพส. 

 

 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๖.๒.๓ สนับสนุนให้เกิดการจัดหาพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการจัดตั้งส านักงาน
ระดับภูมิภาคขององค์การระหว่างประเทศและธุรกิจนานาชาติได้รับการจัดการอย่างความเหมาะสม 

(ตัวชี้วัด)พ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับจัดตั้ง
ส านักงานระดับภูมิภาคขององค์การระหว่างประเทศและ
ธุรกิจนานาชาติได้รับการจัดการอย่างความเหมาะสม 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประสานงาน และ
สนับสนุนให้มีปรับปรุง
กฎเกณฑ์และข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ

๖.๒.3.๑ โครงการส ารวจพื้นที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวกของกรุงเทพมหานคร
ที่เก่ียวข้องกับการจัดตั้งส านักงาน
ระดับภูมิภาค 

0.80 สนค. 



๑๔๕ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

จัดตั้งส านักงานและการ
จัดประชุมโดยมีกรุงเทพ
เป็นศูนย์กลาง 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย6.3 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก 
 
 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๖.๓.๓อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถท ารายได้ให้กับชาวกรุงเทพฯไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐
ของ "มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมของกรุงเทพมหานคร” 

(ตัวชี้วัด)รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของชาว
กรุงเทพฯ (ร้อยละมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
กรุงเทพมหานคร) 

๕.๘๖ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พัฒนาตลาดการ

ท่องเที่ยวเมือง

กรุงเทพฯ ให้สามารถ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

๖.๓.๓.๑ โครงการ Bangkok Smile 
Branding 

42.00 สวท. 



๑๔๖ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

มากยิ่งขึ้น 

ยกระดับคุณภาพ

บริการด้านการ

ท่องเที่ยวเมือง

กรุงเทพฯ สู่ระดับโลก 

๖.๓.๓.๒ โครงการส่งเสริมมาตรฐานบริการ
ด้านการท่องเที่ยว 

60.00 สวท. 

  โครงการห้องน้้าสะอาด ส้าหรับ
นักท่องเที่ยว 

100.00 สวท. 

  โครงการอาสาสมัคร Bangkok 
Smile 

28.00 สวท. 

ส่งเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์การ

ท่องเทีย่วใหม่ๆเพ่ิมข้ึน 

๖.๓.๓.๓ โครงการนั่งรถเมล์ เรือ รถราง 
จักรยาน และเดินชมเมืองกรุงเทพฯ 

62.00 สวท. 

  โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
Packages การท่องเที่ยว 

48.00 สวท. 

  โครงการ “ย้อนรอยแหล่งวัฒนธรรม
เมืองกรุงเทพ” 

60.00 สวท. 

เพ่ิมช่องทางการรับ

ข้อมูลข่าวสารการ

ท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวนานาชาติ 

๖.๓.๓.๔ โครงการพัฒนา software Bangkok 
Smile Application 

20.00 สวท. 

  โครงการจัดท าแผนที่ความรู้เกี่ยวกับ
มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 สวท. 

เพ่ิมศักยภาพกองการ ๖.๓.๓.๕ ปรับโครงสร้างและบทบาทองค์กร
ด้านการท่องเที่ยวของ

44.00 สวท. 



๑๔๗ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๔ – ศูนย์กลางธุรกิจตามฐานนวัตกรรม – วัฒนธรรม 

 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๖.๔.๑  สนับสนุนให้เกิดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการจัดงานแสดงผลงานกลุ่มธุรกิจ
ตามฐานนวัตกรรม-วัฒนธรรม 

(ตัวชี้วัด)ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานแสดงผล
งานกลุ่มธุรกิจตามฐานนวัตกรรม-วัฒนธรรม 

ร้อยละ ๑๐ 

(ตัวชี้วัด)ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับตลาด
แฟชั่นและเครื่องประดับนานาชาติเข้าร่วมการจัดแสดงผล
งาน 

ร้อยละ ๑๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สนับสนุน ประสานงาน 
ให้เกิดการใช้และพัฒนา
สินค้าและบริการในกลุ่ม
กลุ่มธุรกิจตามฐาน
นวัตกรรม-วัฒนธรรมที่
จัดแสดง 

๖.๔.๑.๑ โครงการจัดท าแผนการพัฒนาการ
จัดแสดงผลงานกลุ่มธุรกิจตามฐาน
นวัตกรรม-วัฒนธรรม 

1.50 สวท. 

  โครงการประสานงานในการจัด 0.80 สวท. 



๑๔๘ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการเชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมไทย ตลอดจนให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการและสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติรวมถึงการจัดหาช่องทาง
การตลาดส าหรับอุตสาหกรรม 

  โครงการประสานงานในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจน
อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ และให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการและสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงในระดับนานาชาติรวมถึง
การจัดหาช่องทางการตลาดส าหรับ
อุตสาหกรรม 

0.80 สวท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๕ – ศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการ  



๑๔๙ 

 

 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๖.๕.๑สนับสนุนให้เกิดการจัดหาพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับจัดประชุมนิทรรศการ
และการแสดงสินค้า 

(ตัวชี้วัด)พ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับจัดตั้ง
ส านักงานระดับภูมิภาคขององค์การระหว่างประเทศและ
ธุรกิจนานาชาติได้รับการจัดการอย่างความเหมาะสม 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ๕ 

(ตัวชี้วัด)พ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับจัดประชุม
นิทรรศการและการแสดงสินค้า 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ๕ 

 
 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประสานงาน และ
สนับสนุนให้มีปรับปรุง
กฎเกณฑ์และข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดประชุมโดยมี
กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง 

๖.๕.๑.๑ โครงการส ารวจพื้นที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวกของกรุงเทพมหานคร
ที่เก่ียวข้องกับจัดประชุม 
นิทรรศการ และการแสดงสินค้า 

0.80 สนค. 

  โครงการจัดการสัมมนาเพ่ือการ
ประสานงานให้เกิดการใช้และ
พัฒนาพื้นที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก ตลอดจนสนับสนุนให้มี
ปรับปรุงกฎเกณฑ์และข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับจัดประชุม 
นิทรรศการ และการแสดงสินค้าให้
มีความชัดเจน 

0.80 สนค. 

ประสานงาน และ ๖.๕.๑.๒ โครงการจัดท าแผนการพัฒนาการ
จัดประชุม นิทรรศการ และการ

0.80 สนค. 



๑๕๐ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สนับสนุนให้
กรุงเทพมหานครเป็น
ศูนย์กลางของเมืองใน
การจัดประชุมในระดับ
ภูมิภาค 

แสดงสินค้าโดยกรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์กลางในการประชุมของ
ประเทศไทย 

ประสานงาน และ
สนับสนุนให้
กรุงเทพมหานครเป็น
ศูนย์กลางของเมืองใน
การจัดประชุมในระดับ
โลก 

๖.๕.๑.๓ โครงการจัดท าแผนการใช้พื้นที่และ
สิ่งอ านวยความสะดวกของ
กรุงเทพมหานครเพ่ือใช้ส าหรับการ
อ านวยความสะดวกในการจัดหา
พ้ืนที่ส าหรับการสนับสนุนจัด
ประชุม นิทรรศการ และการแสดง
สินค้า 

0.80 สนค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 

 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์7 การบริหารจัดการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย๗.๒–การบริหารแผนและประเมินผล 
 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๒.๑  ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเห็นความส าคัญและน า
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ปีมาใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนากรุงเทพมหานคร 
(ตัวชี้วัด)ร้อยละของมาตรการโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่
ถูกบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

    ๕๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เสริมสร้างความเข้าใจให้
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและ
สมาชิกสภาเขตเก่ียวกับ
การบริหารแผนแบบใหม่
เพ่ือร่วมกันผลักดัน
โครงการในแผนฯไปสู่การ
ปฏิบัติ 

๗.๒.๑.๑ โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการพัฒนา 
กรุงเทพมหานครและการบริหาร
แผนแนวใหม่ 

28.00 สยป. 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๒.๒  มีการจัดท าและปรับปรุงแผน กลยุทธ์ และโครงการในแต่ละระดับเพ่ือขับเคลื่อน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ปี 



๑๕๒ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

(ตัวชี้วัด) ร้อยละของกลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติและบรรลุเป้าหมาย 
  )รายแผน(  

ร้อยละ ๖๕ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ให้มีการจัดท าแผนในทุก
ระดับท่ีเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ๒๐
ปีและให้หน่วยงานจัดท า
แผนเพื่อแก้ไขปัญหา
เฉพาะด้านและระดับพ้ืนที่ 

๗.๒.๒.๑ โครงการจัดท าแผนบูรณาการที่
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
(จัดท าแผนระดับ
กรุงเทพมหานคร) 

12.00 สยป. 

  ส่งเสริมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน 

10.00 สยป. 

  โครงการจัดท าแผนเฉพาะด้าน 5.00 สยป. 

  โครงการจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่/
ระดับกลุ่มเขต 

20.00 สยป. 

  โครงการวางแผนแก้ไขปัญหา
เฉพาะพ้ืนที่/กลุ่มเขต 

5.00 สยป. 

  โครงการจัดท าแผนพัฒนาระดับ
ชุมชน 

24.00 สยป. 

 
 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 



๑๕๓ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๒.๓ ปรับแนวทางการท างานเพ่ือให้หน่วยงานมีความสามารถในการวางแผน ก าหนดกล
ยุทธ์และเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
(ตัวชี้วัด)สัดส่วนโครงการที่ได้รับการประเมินว่าส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๖๕ 
 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปรับแนวทางการท างาน
เพ่ือให้การวางแผนการ
จัดสรรงบประมาณและ
การหารายได้มีการท างาน
ที่สอดคล้องกัน 

๗.๒.๓.๑ จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือบูรณา
การแผนงานแผนเงินและการหา
รายได้ขอกรุงเทพมหานคร 
(คณะกรรมการประกอบด้วย
ผู้บริหารส านักยุทธศาสตร์ฯส านัก
งบประมาณฯและส านักการคลัง
เป็นอย่างน้อย) 

0.00 สยป. 

  จัดการประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
บูรณาการแผนงานแผนเงินและ
การหารายได้ขอกรุงเทพมหานคร 
(คณะกรรมการประกอบด้วย
ผู้บริหารส านักยุทธศาสตร์ฯส านัก
งบประมาณฯและส านักการคลัง
เป็นอย่างน้อย) 

2.00 สยป. 

  จัดประชุมคณะกรรมการของ
ส านักยุทธศาสตร์ฯ พิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของ
โครงการตามแผนพัฒนาระยะ 
๒๐ปี เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติ

1.20 สยป. 



๑๕๔ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี
และขอจัดสรรงบประมาณรายปี 

เสริมสร้างความรู้บุคลากร
ของกรุงเทพมหานครซึ่ง
ก ากับ/จัดท าแผนของ
หน่วยงานให้มีความเข้าใจ
และเห็นความส าคัญของ
กระบวนการจัดท าบริหาร
แผนและติดตาม
ประเมินผล 

๗.๒.๓.๒ โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการจัดท าและบริหาร
แผน 

8.50 สยป. 

  โครงการฝึกอบรมการวางแผน
พัฒนาเขตสู่ความน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

6.50 สยป. 

พัฒนาเครือข่าย
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนกรุงเทพมหานคร 

๗.๒.๓.๓ โครงการประสานความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์ของ
กรุงเทพมหานคร 

1.50 สยป. 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๗.๒ .๔   มาตรการและโครงการในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ปีได้รับ
งบประมาณประจ าปีในการขับเคลื่อนแผน 
(ตัวชี้วัด) ร้อยละของมาตรการและโครงการภายใต้แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ปีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ร้อยละ 50 

 



๑๕๕ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สร้างกระบวนการการ
ท างานแนวใหม่ของส านัก
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล 

๗.๒.๔.๑ ปรับปรุงโครงสร้างส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล 

0.00 สยป. 

  สร้างยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน
เชิงรุก 

5.00 สยป. 

 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๒.๕   มีการประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ปี ที่มีมาตรฐานรายงาน
ต่อสภากรุงเทพมหานครและประชาชน 
(ตัวชี้วัด)จ านวนโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการประเมินผล 
(โครงการ) 

    ๒๐๐ 

 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สร้างระบบการประเมินผล
ของกรุงเทพมหานคร 

๗.๒.๕.๑ โครงการจัดท าระบบประเมินผล
ของกรุงเทพมหานคร 

40.00 สยป. 

สร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัด
เมืองที่มีมาตรฐานและมี
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

๗.๒.๕.๒ โครงการจัดท าฐานข้อมูลรายด้าน
เพ่ือการประเมินผล 

36.00 สยป. 



๑๕๖ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พัฒนาศักยภาพในการ
ประเมินและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ/พัฒนา
กรุงเทพฯ 

๗.๒.๕.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดท ารายงานการปฏิบัติราชการ
ของกรุงเทพมหานคร 

4.80 สยป. 

ประเมินผลโครงการขนาด
ใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อ
ยุทธศาสตร์ 

๗.๒.๕.๕ โครงการประเมินผลโครงการ
ขนาดใหญ่ 

4.80 สยป. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย๗.๓ – การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๑พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการ
ในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย 
(ตัวชี้วัด)ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เพ่ิมสมรรถนะของ
บุคลากรให้มุ่งสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 

๗.๓.๑.๑ โครงการศึกษาทบทวนและปรับปรุง
สมรรถนะหลัก 

2.00 สกก. 

  โครงการศึกษาทบทวนและปรับปรุง
สมรรถนะประจ าสายงาน  
(ครบทุกสายงาน) 

17.00 สกก. 



๑๕๗ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจ ากลุ่มงานตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

250.00 สกก. 

พัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารทุกระดับให้
มุ่งสู่มหานครแห่ง
เอเชีย 

๗.๓.๑.๒ โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้น า
ทุกระดับเกี่ยวกับแผนวิสัยทัศน์ ๒๐ปีของ
กรุงเทพมหานคร 

0.20 สนป.(สพข.) 

  โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสู่มหานครแห่งเอเชีย 

0.20 สนป.(สพข.) 

  โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรน าร่องเพ่ือ
พัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่มหานครแห่ง
เอเชีย 

20.00 สนป.(สพข.) 

พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้วยความ
อบอุ่นเป็นมิตรแก่คน
ทุกชาติทุกภาษาทุก
วัฒนธรรม 

๗.๓.๑.๔ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรใน
ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 

30.00 สนป.(สพข.) 

  โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ (แก่บุคลากรในสาย
งานที่ต้องให้บริการประชาชนโดยตรง) 

20.00 สนป.(สพข.) 

  โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือให้มีทักษะ
ด้านการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

5.00 สนป.(สพข.) 

  โครงการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใน
การรับบริการจากผู้รับบริการที่มีความ
หลากหลาย 

2.00 สนป.(สพข.) 

  โครงการจัดท าสื่อสารสนเทศในการ
ให้บริการเป็นภาษาต่างประเทศ 

30.00 สนป.(สพข.) 



๑๕๘ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  โครงการจัดท าผลงานวิจัยของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานหรือการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ (ไม่น้อยกว่าส านัก/
หน่วยงานละ๑เล่มต่อปี) 

5.00 สนป.(สพข.) 

สนับสนุนการใช้คลัง
ความรู้ที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของบุคลากร 

๗.๓.๑.๕ โครงการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสร้างคลังความรู้ของ
บุคลากรกรุงเทพมหานครให้ครบทุก
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

10.00 สนป.(สพข.) 

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวม
และจัดท าคลังความรู้ประจ าหน่วยงานน า
ร่อง 

10.00 สนป.(สพข.) 

 
 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๒ยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
(ตัวชี้วัด)ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ ๖๐  

(ตัวชี้วัด)จ านวนบุคลากรที่กระท าผิดและถูกด าเนินการทางวินัย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ๕ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พัฒนาและขับเคลื่อน
มาตรฐานจริยธรรม
ข้อบังคับจรรยาและวินัย
ข้าราชการอย่างเป็น

๗.๓.๒.๑ โครงการจัดท ามาตรฐานจริยธรรม 
ข้อบังคับ จรรยา และวินัย
ข้าราชการของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร 

2.00 สกก. 



๑๕๙ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

รูปธรรม 

  โครงการจัดท าหลักเกณฑ์แนว
ทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณในแต่ละวิชาชีพ 

7.00 สกก. 

  โครงการศึกษาวิจัยจัดท าตัวชี้วัด
พฤติกรรมตามมาตรฐานจริยธรรม
ข้อบังคับจรรยาและวินัยข้าราชการ
ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

3.00 สกก. 

ลดปัจจัยเสี่ยงในการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นและการ
กระท าผิดวินัยของ
บุคลากร 

๗.๓.๒.๒ โครงการวิเคราะห์ทบทวน
กฎระเบียบเพ่ือลดช่องโหว่ในการ
กระท าผิดกฎหมาย 

0.00 สกก. 

  จัดท าแผนความเสี่ยงและมาตรการ
ควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 

0.00 สกก. 

  โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการลด
การกระท าผิดวินัยของบุคลากร 

0.20 สกก. 

ปลูกฝังอุดมการณ์และ
ปรัชญาการเป็น
ข้าราชการที่มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีและเชิดชูยกย่อง
ผู้เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

๗.๓.๒.๓ โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร 

60.00 สกก. 

  โครงการมหกรรมยกย่องเชิดชูผู้
เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
และถ่ายทอดประสบการณ์การเป็น
ข้าราชการ/บุคลากรที่ดี (ทั้งใน
ระดับส านักและส านักงานเขต) 

3.00 สกก. 



๑๖๐ 

 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๓พัฒนากลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับการเปลี่ยนแปลง และดึงดูดผู้มี
ความรู้ความสามารถ 
(ตัวชี้วัด)ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละ 7๐  

(ตัวชี้วัด)ร้อยละของความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
กรุงเทพมหานคร 
 

ร้อยละ 7๐  

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 

จัดสรรก าลังคนให้
สอดคล้องตามความ
จ าเป็นและภารกิจเชิง
พ้ืนที่ของ
กรุงเทพมหานคร 

๗.๓.๓.๑ โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังคน
ในระยะ ๒๐ปี 

0.00 สกก. 

  โครงการทบทวนวิเคราะห์
กระบวนงานทุกกระบวนงานเพ่ือ
พิจารณาปรับลดกระบวนงาน
หรือลดคนในกระบวนงานที่ไม่
จ าเป็น 

 สกก. 

ส่งเสริมการสร้าง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของบุคลากร 

๗.๓.๓.๒ โครงการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพของสาย
งานหลัก 

10.00 สกก. 

  โครงการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพของทุก
สายงาน 

20.00 สกก. 

ส่งเสริมการด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จด้านการ

๗.๓.๓.๓ โครงการจัดท ากรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร  

0.00 สกก. 



๑๖๑ 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Scorecard) และ
สนับสนุนการเป็น
หน่วยงานต้นแบบด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

(BMA-HR-Scorecard) 

  โครงการจัดท าคู่มือกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 สกก. 

  โครงการวิเคราะห์ต าแหน่งส าคัญ
ที่มีแนวโน้มขาดแคลนบุคลากรใน
อนาคต 

0.00 สกก. 

  โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
แนวทางการขยายอายุเกษียณ
และการวางแผนทดแทนต าแหน่ง 
(Succession Plan) 

2.00 สกก. 

  โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล(Human 
Resource Information 
System)กับทุกส านัก/หน่วยงาน
ในกรุงเทพมหานคร 

20.00 สกก. 

  โครงการวางระบบการน าเข้า
ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

10.00 สกก. 

  โครงการจัดท ามาตรฐานวิชาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านHR 

0.00 สกก. 

สรรหาคัดเลือกและ
พัฒนาบุคลากรผู้มี
ศักยภาพสูง(Talent 
Management) 

๗.๓.๓.๔ ก าหนดแนวทางการสรรหาและ
คัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง 

0.00 สกก. 

  โครงการศึกษาวิจัยจัดท าช่องทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับผู้มี
ศักยภาพสูง 

4.00 สกก. 



๑๖๒ 

 
 
 
 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๔ส่งเสริมการเป็นองค์กรสุข
ภาวะและสร้างความผาสุกของบุคลากร 
(ตัวชี้วัด)ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการท างานตาม
เกณฑ์องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace Index) 

ร้อยละ ๗๐ 

 
  

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่เอ้ือต่อ
การสร้างบรรยากาศ
การท างานที่มีความสุข 

๗.๓.4.๑ โครงการก าหนดมาตรฐาน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการ
ท างานของกรุงเทพมหานคร (เช่น
ขนาดพ้ืนที่ค่าของแสงสว่างเสียงและ
คุณภาพอากาศ) 

0.20 สกก. 

  โครงการปรับปรุงและจัด
สภาพแวดล้อมการท างานให้
เหมาะสมและสร้างบรรยากาศท่ีดีใน
ที่ท างาน 

100.00 สกก. 

เสริมสร้างความสมดุล
ในชีวิตตามแนวคิด
องค์กรสุขภาวะ 
(Happy Workplace) 

๗.๓.4.๒ โครงการศึกษารูปแบบการเวลาการ
ท างานแบบยืดหยุ่น 

10.00 สกก. 

สนับสนุนการให้สิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลที่
สอดคล้องกับ

๗.๓.4.๓ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเทียบเคียง
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
เกื้อกูลของบุคลากรกรุงเทพมหานคร
กับองค์การชั้นน าและตลาดแรงงาน 

10.00 สกก. 



๑๖๓ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ตลาดแรงงานและ
ความหลากหลายของ
บุคลากร 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย๗.๔ - การคลังและงบประมาณ 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)  ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

(ตัว(ตัวชี้วัด)จัดท าแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของ
กรุงเทพมหานคร 

    มี 

(ตัว(ตัวชี้วัด) สัดส่วนภาระหนี้ระยะยาวต่อรายได้รวมของ
กรุงเทพมหานคร(ร้อยละ) 

    <5๐ 

สัดส่(ตัวชี้วัด) สัดส่วนรายได้จากภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเองต่อรายได้
รวม(ร้อยละ) 

    > 30 

(ตัว(ตัวชี้วัด) สัดส่วนของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างช าระต่อรายได้ภาษี
ท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง (ร้อยละ) 

    <10 

(ตัว(ตัวชี้วัด) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (current ratio) ของ
กรุงเทพมหานคร 

    ๒-๓เท่า 

(ตัว(ตัวชี้วัด) ระดับเงินสะสมต่อรายจ่ายประจ าปีของ
กรุงเทพมหานคร 

  >๕%   

 
 



๑๖๔ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 

มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

การพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการจัดท างบประมาณ
และการบริหารรายจ่าย 

๗.๔.๑.๑ พัฒนาระบบข้อมูลต้นทุนการ
จัดบริการสาธารณะประเภท
ส าคัญ 

0.00 สงม. 

  พัฒนาระบบการวางแผนและ
การจัดท างบประมาณแบบมี
ส่วนร่วม 

0.00 สงม. 

  จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 

0.00 สนป.(สตน.) 

  พัฒนาระบบข้อมูล/ช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลด้านการเงินการ
คลังและการใช้จ่ายงบประมาณ
สู่สาธารณะ 

0.00 สงม. 

  พัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการก่อหนี้เพื่อการลงทุน 

0.00 สงม. 

  ประเมินขีดความสามารถในการ
ก่อหนี้ของกรุงเทพมหานคร 

0.00 สงม. 

  พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการกู้
เงินแหล่งเงินกู้และการบริหาร
สัญญาเงินกู้ 

0.00 สงม. 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น 

๗.๔.๑.๒ ส ารวจและจัดท าแผนที่ภาษี 0.00 สนค. 

  จัดท าแผนพัฒนารายได้ของ
กรุงเทพมหานคร 

0.00 สนค. 

     

  พัฒนาระบบข้อมูลลูกหนี้ภาษี
ท้องถิ่นและมาตรการเร่งรัดการ
จัดเก็บรายได/้ภาษีท้องถิ่น 

0.00 สนค. 

  พัฒนาระบบข้อมูลผู้รับเหมา/
Contractors 

0.00 สนค. 



๑๖๕ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 

มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  พัฒนารายได้จากแหล่งภาษี/
ฐานภาษีประเภทใหม่ 

0.00 สนค. 

     

  พัฒนาแผนการลงทุน/การร่วม
ทุนและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของกทม. 

0.00 สนค. 

  พัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจการ
คลังในระดับกทม. 

0.00 สนค. 

  ผลักดันการใช้มาตรการทาง
ภาษีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
กรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย
มหานครปลอดภัยและมหานคร
กะทัดรัด อาทิ ภาษีสิ่งแวดล้อม 
ค่าธรรมเนียมการบ าบัดน้ าเสีย 
ภาษีเพ่ือการปลูกสร้างที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

0.00 สนค. 

 

 

 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๔.๒ กรุงเทพมหานครสามารถบริหารงบประมาณรายรับ -รายจ่ายและการบริหาร
การเงินการบัญชีแบบองค์รวม (comprehensive revenue, spending and financial management)  
และพัฒนาตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการงบประมาณในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
(ตัวชี้วัด)มีระบบงบประมาณรายจ่ายและการควบคุมการ
เบิกจ่ายแบบเป็นองค์รวมของกรุงเทพมหานคร 

    มี 

(ตัวชี้วัด)มีระบบบริหารงบประมาณรายรับแบบเป็นองค์รวม
และสามารถแสดงยอดรายรับทั้งจากในงบประมาณและนอก
งบประมาณได้ 

    มี 



๑๖๖ 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
(ตัวชี้วัด)มีระบบข้อมูลทางการเงินการบัญชีและทรัพย์สินแบบ
องค์รวมของกรุงเทพมหานคร และสามารถรายงานฐานะ
ทางการเงินแบบองค์รวมของกรุงเทพมหานคร (consolidated 
BMA’s financial reports)ภายใน ๙๐ วันหลังจากวันสิ้นสดุ
ปีงบประมาณ 

    มี 

(ตัวชี้วัด)ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินนอกระบบงบประมาณที่
ไม่ได้ถูกแสดงในรายจ่ายรวมของกรุงเทพมหานครต่อรายจ่าย
รวมทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร  

    <๒๕ 

(ตัวชี้วัด)ร้อยละของรายได้ที่มิได้ปรากฏอยู่ในเอกสาร
งบประมาณต่อรายได้รวมทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร 

    <๒๕ 

      

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 

มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

การพัฒนาระบบข้อมูล
เศรษฐกิจการคลังที่
จ าเป็นส าหรับ
สนับสนุนการพัฒนา
รายได้และการวางแผน
งบประมาณเพ่ือการ
ลงทุนและการ
จัดบริการสาธารณะ 

๗.๔.๒.๑ จัดท ากรอบวินัยทางการเงินการ
คลังของกทม. 

 สนค. 

  จัดท าแผนการเงินการคลังเพ่ือ
การลงทุนในระยะยาว (fiscal 
plan) 

0.00 สนค. 

  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงบประมาณและการเงิน
การบัญชีตามมาตรฐานที่ยอมรับ 

0.00 สนค. 

  ตรวจสอบและปรับปรุงระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างและระบบการ

 สนค. 



๑๖๗ 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
บริหารพัสดุของหน่วยเบิกจ่าย 

  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน 

 สงม. 

  จัดท าแผนงบประมาณแบบองค์
รวม (รายรับ-รายจ่ายที่มองไม่
เห็น)  

 สงม. 

พัฒนาระบบขอ้มูล
เศรษฐกิจการคลังที่
จ าเป็นเพื่อการ
ตัดสินใจ 

๗.๔.๒.๒ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทาง
การเงินการคลัง  

0.00 สนค. 

  รวบรวมข้อมูลรายรับรายจ่าย
นอกระบบงบประมาณ 

0.00 สงม. 

  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาระ
หนี้สิน/ภาระผูกพันของ
กรุงเทพมหานคร  

0.00 สงม. 

  จัดท าแผนและพัฒนามาตรฐาน
การตรวจสอบและการควบคุม
ภายใน  

0.00 สนป.(สตน.) 

  ตรวจสอบและปรับปรุงระบบการ
บันทึกบัญชี การปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางการบัญชี และการ
รายงานข้อมูลทางการเงินการ
บัญชีของหน่วยเบิกจ่าย 

0.00 สนค. 

  ปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูล
ทางการเงินการคลัง การบัญชี 
และงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจลงทุน/การก่อหนี้ 

0.00 สงม. 

 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)   ๗.๔.๓กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหารการเงินการคลัง
และการงบประมาณในเชิงรุก 
(ตัวชี้วัด) มีแผนการตรวจสอบและแผนการพัฒนาระบบ
ควบคุมภายในตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนดขึ้น 

    มี 



๑๖๘ 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ถูกสุ่มตรวจต่อปีเทียบกับจ านวน
หน่วยรับตรวจทั้งหมด 

    >๒๕ 

ร้อยละของข้อเสนอแนะการตรวจสอบที่ได้รับการน าไปปฏิบัติ
โดยหน่วยรับตรวจ 

    >๕๐ 

รายงานทางการเงินการบัญชีของ กทม. ได้รับการรับรองการ
ตรวจสอบจาก สตง. หรือผู้ตรวจบัญชีที่รับอนุญาต 

    ทุกปี 

ร้อยละของบัญชีที่บันทึกรายการไม่ตรงตามรายการ
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 

    <๒๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 

มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พัฒนาศักยภาพในการ
ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินและที่ดิน 

ต่างๆของ
กรุงเทพมหานครและ
พัฒนารูปแบบและ/
หรือช่องทางการลงทุน
หรือการร่วมทุนใน
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
การให้บริการ
สาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร 

๗.๔.๓.๑   การปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินของกทม. 

0.00 สนค. 

  ตรวจสอบและปรับปรุงระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างและระบบการ
บริหารพัสดุของหน่วยเบิกจ่าย 

0.00 สงม. 

พัฒนารายได้ภาษีอากร
ประเภทใหม่ให้กับ
กรุงเทพมหานคร 

๗.๔.๓.๒ จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษา
แนวทางการปรับปรุงส่วนแบ่ง
ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล 

0.00 สนค. 



๑๖๙ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 

มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เพ่ิมประเภทรายได้จาก
การก่อหนี้เพื่อการ
ลงทุนในระยะยาว 
(debt financing) 

๗.๔.๓.๓ ปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจทางการเงิน
การคลังของ กทม. 

0.00 สนค. สงม. 

  จัดท าแผนการระดมทุนจากตลาด
เงินตลาดทุน 

0.00 สนค. 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย๗.5 -  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๗.5.๑ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับให้บริการประชาชน 
(ตัวชี้วัด) กรุงเทพมหานครมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
แก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

มีระบบไอทีตอบสนองต่อการบริการประชาชนได้ 
ร้อยละ๕๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เพ่ิมระบบสารสนเทศและ/
หรือระบบภูมิสารสนเทศ
เพ่ือบริการประชาชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐ (e-
Service/m-Service) 

๗.5.1.๑ Smart Traffic Management 80.00 สยป. 



๑๗๐ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

  ระบบ Cloud เพ่ือการศึกษา 24.00 สยป. 

  พัฒนา IT ส าหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

40.00 สยป. 

เพ่ิมระบบโครงข่ายไร้สาย
เพ่ือให้บริการประชาชน
นักท่องเที่ยวและนักลงทุน
เข้าถึงข้อมูลได้ทั่วถึง 

๗.5.๑.๒ โครงการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไร้สาย 

40.00 สยป. 

  โครงการพัฒนาระบบBMA 
Private Cloud Computing 

80.00 สยป. 

  โครงการ One Smart Card 
System for Every Service 

80.00 สยป. 

 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๗.5.๒พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 
(ตัวชี้วัด) กรุงเทพมหานครมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับ
ภาระหน้าที่หลักของกรุงเทพมหานครและใช้ในการบริหารงาน
ส าหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

มีระบบไอทีตอบสนองต่อการปฏิบัติงานและการ
บริหารงานได้ร้อยละ๓๐ 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 



๑๗๑ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์ 

ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พัฒนาระบบฐานคลังข้อมูล 
(Data Warehouse) 

๗.5.๒.๑ โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
กรุงเทพมหานคร 

80.00 สยป. 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนผู้บริหาร (EIS) 
ของแต่ละหน่วยงานและ/
หรือกลุ่มภารกิจ 

๗.5.๒.๒ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร 

80.00 สยป. 

  โครงการพัฒนาระบบBMA 
Private Cloud Computing 

80.00 สยป. 

  โครงการ One Smart Card 
System for Every Service 

80.00 สยป. 

 

 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เป้าประสงค์ (Objective)๗.5.๓ เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรกทม. ด้านการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(ตัวชี้วัด) บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีทักษะความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ ๗๐ 

(ตัวชี้วัด) บุคลากรต าแหน่งอ่ืนๆที่ไม่ใช่สายคอมพิวเตอร์แต่ถูก
มอบหมายงานด้านไอทีสามารถเติบโตก้าวหน้าตามสายงานได้ 

ร้อยละ ๗๐ 

 

 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 



๑๗๒ 

กลยุทธ์ 

รหัสกลยุทธ์
ตามแผน ฯ 

20 ปี 
มาตรการ/โครงการ 

งบประมาณ 

ปี 2556-
2559 

(ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่ าเสมอและให้
สามารถทันต่อวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงไป 

๗.5.๓.๑ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

8.00 สยป. 

  โครงการอบรมความรู้กฎหมาย
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 

8.00 สยป. 

ปรับปรุงต าแหน่งบุคลากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติของบุคลากรและ
เส้นทางการเติบโตตามสาย
งาน (Career Path) ของ
หน่วยงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
กรุงเทพมหานครและ
หน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

๗.5.๓.๒ โครงการปรับแก้ระเบียบกฎ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและ
ปรับองค์กรเพ่ือรองรับการ
ประยุกต์ใช้ไอซีที 

40.00 สยป. 

 

 

3.3 การน าภารกิจประจ าของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ (พ.ศ. 2556-2560) 

เช่นการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนการทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนดการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองการผังเมืองการจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ าการวิศวกรรมจราจรการขนส่งการจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่า
เทียบเรือท่าข้ามและท่ีจอดรถ การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคารการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด
และจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจการพัฒนาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมการสาธารณูปโภคการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาลการจัดให้มีและ



๑๗๓ 

ควบคุมสุสานและฌาปนสถานการควบคุมการเลี้ยงสัตว์การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การควบคุมความ
ปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยในโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆการจัดการศึกษา
การสาธารณูปการ การสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมการกีฬาการส่งเสริมการประกอบอาชีพการพาณิชย์ของ
กรุงเทพมหานครการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองการส่งเสริมการท่องเที่ยว การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
น้ าเสีย การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
              ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานจะแสดงแผนการด าเนินภารกิจประจ าของแต่ละปีไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 การบริหารแผนและประเมินผล 

 

การบริหารแผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2560 หมายถึงเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระของแผนฯ และการส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งผลักดันเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครน าพันธกิจในความรับผิดชอบที่ปรากฏในแผนฯ นี้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งสร้างความร่วมมือ
กับประชาชน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ด าเนินกิจการในพ้ืนที่กรุงเทพฯ เพ่ือบูรณาการให้การ
พัฒนาเมืองกรุงเทพฯ บรรลุเป้าหมายของแต่ละระดับมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างมีเอกภาพ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ จะเกิดจากการปฏิบัติงานที่ประสานกันของทุกหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครและประชาสังคมทุกภาคส่วน ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น การบริหารจัดการแผนฯ จึงจะต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีและ
จัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบกับคณะ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุกระดับต้องให้ความส าคัญต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามแผนฯ รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนฯ ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  

 

แนวทางการบริหารแผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2560 สู่การปฏิบัติ 



๑๗๔ 

1. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร รายปี พ.ศ. 2556-
2560 โดยมีแผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2560เป็นพื้นฐาน 

2. การสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครทุกหน่วยงานทุก
ระดับ เพ่ือการน าพันธกิจในความรับผิดชอบที่ปรากฏในแผนฯ กระจายไปสู่การปฏิบัติตามสัดส่วนของงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล อาจด าเนินการโดยการจัดประชุมชี้แจง /ฝึกอบรม/
สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการน าแผนฯไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือผู้บริหารของ
ทุกหน่วยงานต้องให้ความส าคัญในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน รวมทั้งติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ทุกเดือน  ตลอดจนให้
ผลตอบแทนในการปฏิบัติงานระดับบุคคลตามผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคลและหน่วยงานอย่างเข้มแข็ง 

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าแผนฯ ไปสู่ปฏิบัติของหน่วยงาน อาจด าเนินการจูงใจผู้ปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานโดยการให้รางวัลพิเศษแก่บุคคล/ฝ่าย/กลุ่มงานที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานก าหนดเพ่ือท้าทายให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนางาน 

5. การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2560จะ
ด าเนินการโดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของทุกหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร รายปี ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2560 และสิ้นสุดแผน 
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ภาคผนวก 

 

แผนการเงินการคลังเพื่อการลงทุนในระยะยาวตามประเด็นวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ 

เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินการตามวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575 หรือแผนวิสัยทัศน์ของประชาชน
เพ่ือการพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2556-2575) มีความเป็นไปได้ในการด าเนินการด้านการเงิน
การคลัง จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนการลงทุนส าหรับการด าเนินการโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เนื้อหาในส่วนนี้จึงประกอบไปด้วยการประมาณการด้านต่างๆ ที่จ าเป็นดังนี้ 

1. Baseline Scenario  หรือการประมาณการข้อมูลฐานซึ่งได้แก่การประเมินระดับรายรับ-รายจ่ายใน
สภาวะปกติของกรุงเทพมหานครช่วงระยะ ๒๐ปี โดยที่มิได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนและ
นโยบายการพัฒนารายได้ใหม่ๆ แต่อย่างใด ทั้งนี้ในการประมาณการจะมีสมมติฐานว่าสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของกรุงเทพมหานครจะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่มี เหตุการณ์ใดที่ก่อให้เกิดการชะลอตัว 
แต่อย่างใดและใช้เทคนิคการประมาณการด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของอัตราการเปลี่ยนแปลงย้อนหลัง
ระยะ ๓ปี (๓-Yr moving average of percentage change) 

2. Planned Expenditure Need  หรือการคาดการณ์รายจ่ายที่จ าเป็นส าหรับด าเนินโครงการลงทุนเพ่ือ
การบรรลุวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ซึ่งจะใช้ข้อมูลประมาณการรายจ่ายในด้านต่างๆ เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียของกรุงเทพมหานครในรอบ ๒๐ปีดังที่ปรากฏในเนื้อหาส่วนอ่ืนๆ 
ของแผนฯ ฉบับนี้แล้ว 

3. Planned Fiscal Capacity หรือการประเมินศักยภาพด้านการเงินการคลังส าหรับการด าเนินโครงการ
ลงทุนของกรุงเทพมหานครในรอบ ๒๐ปี ทั้งนี้ การประเมินศักยภาพทางการคลังนั้นจะพิจารณาจากแหล่ง
รายรับหลัก ๔ แหล่งคือ (i) รายได้จากภาษีอากรท้องถิ่นที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง(รวมค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียม และรายได้เบ็ดเตล็ด) (ii) รายได้จากทรัพย์สินและการลงทุน (iii) รายได้จากภาษีแบ่ง/ภาษี
จัดสรรและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ (iv) รายรับจากการก่อหนี้ระยะยาว โดยจะก าหนดสมมติฐานการ
ประเมินควบคู่ไปกับการด าเนินการพัฒนารายได/้รายรับในแต่ละประเภทตามแนวทางการด าเนินการที่ได้
น าเสนอไว้แล้วข้างต้น 

 

ทั้งนีข้้อมูลฐานที่ใช้ประมาณการด้านต่างๆ จะมาจากผลการจัดเก็บรายได้จริงและการใช้จ่ายจริงของ
กรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงปีงบประมาณ ๒๕๔๒ – ๒๕๕๔ (หรือ ๑๓ปี) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาหลังจากท่ีมีการ
กระจายอ านาจของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐เป็นต้นมาที่ส่งผลให้โครงสร้างรายได้ของกรุงเทพมหานครเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน และใช้เทคนิคการประมาณการด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของอัตราการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังระยะ ๓ปี (๓-
Yr moving average of percentage change) เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่นั้นมีจ านวนจ ากัด (จ านวน ๑๓หน่วยปี) 
ผลการประมาณการในแต่ละด้านมีดังนี้ 



๑๗๖ 

 

การประมาณการข้อมูลฐานด้านรายรับ-รายจ่าย (Baseline Scenario) 

ผลการประมาณการรายรับแต่ละประเภทและการใช้จ่ายของกรุงเทพมหานครระหว่างปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ถึง ๒๕๗๕แสดงดังตารางที่ ๑หน้าถัดไปในภาพรวมนั้นจะเห็นได้ว่าประมาณรายได้ของกรุงเทพมหานคร
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ถึง ๒๕๗๕จากจ านวน๖๘,๗๒๒.๐ ลา้นบาทในปีงบประมาณ 
๒๕๕๗เพ่ิมเป็นประมาณ ๑๔๔,๕๓๖.๑ ล้านบาทในปีงบประมาณ ๒๕๗๕หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ ๔.๒ต่อปีโดย
เฉลี่ย 

ในทางกลับกัน เมื่อเทียบกับประมาณการรายจ่ายโดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายจริงย้อนหลังของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถด าเนินการได้ประมาณร้อยละ ๘๕ของประมาณการรายรับต่อปีโดยเฉลี่ยเท่านั้น หรือ
ประมาณ ๕๔,๑๗๔.๐ล้านบาทในปีงบประมาณ ๒๕๕๗เป็นจ านวนประมาณ ๑๑๖,๕๓๘.๗ล้านบาทใน
ปีงบประมาณ ๒๕๗๕หรือเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๔.๔ต่อปี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวส่งผลท าให้กรุงเทพมหานครมีงบประมาณจ านวนหนึ่งส าหรับน าไปจัดท าโครงการพัฒนาหรือโครงการ
ลงทุนเพิ่มเติมได้ประมาณ ๑๓.๖ถึง ๒๗.๙พันล้านบาทต่อปีโดยที่ไม่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนนโยบายด้านรายได้แต่
ประการใด 

นอกจากนี้ หากจัดแบ่งประมาณการดุลงบประมาณของกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามช่วงระยะเวลาของ
การจัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ฯ ออกเป็น ๔ช่วง จะพบว่าในช่วงที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
กรุงเทพมหานครจะมีงบประมาณส าหรับด าเนินการพัฒนาประมาณ๕๙,๘๙๐.๒ ล้านบาท (ราคา nominal price) 
ส่วนช่วงที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)กรุงเทพมหานครจะมีงบประมาณส าหรับด าเนินการพัฒนาเพิ่มเติมได้ประมาณ 
๙๒,๑๐๙.๑ล้านบาท (ราคา nominal price) ช่วงที่ ๓(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  กรุงเทพมหานครจะมีงบประมาณ
ส าหรับด าเนินการพัฒนาเพ่ิมขึ้นได้ประมาณ๑๑๒,๑๙๘.๔ล้านบาท (ราคา nominal price) และในช่วงที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๗๑-๒๕๗๕) กรุงเทพมหานครจะมีงบประมาณส าหรับด าเนินการพัฒนาเพ่ิมเติมประมาณ๑๓๒,๐๓๖.๗ล้าน
บาท (ราคา nominal price) 
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ตารางท่ี 1 การประมาณการข้อมูลฐานด้านรายรับ-รายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๗๕ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 

ประมาณการรายได้ จ าแนกตามประเภทรายได้ 

 

ประมาณการรายจ่าย 
 

ประมาณการ 
ดุลงบประมาณ 

ภาษีที่จัด 
เก็บเอง 

ค่าธรรมเนียม 
ฯลฯ 

รายได้
จาก 

ทรัพย์สิน 

รายได้ 
จากสาธาร- 

ณูปโภค 

เบ็ดเตล็ด รวมรายได้ 
 กทม.  

ที่จัดเก็บเอง 

 ภาษีที่รัฐ 
จัดเก็บให ้

รวมรายได้ กทม. 
ทั้งหมด 

๒๕๕๗ ๑๑,๗๗๑.๔ ๑,๔๙๕.๘ ๕๗๑.๖ ๒๗.๙ 
๒,๙๓๑.

๙ ๑๖,๗๙๘.๖ 

 

๕๑,๙๒๓.๔ ๖๘,๗๒๒.๐ 

 

๕๔,๑๗๔.๐ 

 

๑๔,๕๔๘.๐ 

๒๕๕๘ ๑๒,๓๕๙.๖ ๑,๖๔๐.๔ ๖๕๐.๙ ๒๗.๔ 
๒,๙๖๙.

๐ ๑๗,๖๔๗.๒ 

 

๕๓,๕๘๐.๕ ๗๑,๒๒๗.๖ 

 

๕๗,๖๓๘.๗ 

 

๑๓,๕๘๘.๙ 

๒๕๕๙ ๑๒,๘๕๕.๘ ๑,๗๕๔.๑ ๖๔๗.๑ ๒๖.๑ 
๓,๓๒๖.

๖ ๑๘,๖๐๙.๗ 

 

๕๗,๙๕๙.๙ ๗๖,๕๖๙.๖ 

 

๖๑,๑๐๓.๔ 

 

๑๕,๔๖๖.๒ 

๒๕๖๐ ๑๓,๔๑๓.๓ ๑,๘๘๘.๔ ๖๙๘.๗ ๒๕.๔ 
๓,๔๗๐.

๕ ๑๙,๔๙๖.๓ 

 

๖๑,๓๕๙.๐ ๘๐,๘๕๕.๓ 

 

๖๔,๕๖๘.๑ 

 

๑๖,๒๘๗.๒ 

๒๕๖๑ ๑๓,๙๒๙.๙ ๒,๐๐๙.๑ ๗๑๓.๓ ๒๔.๓ 
๓,๗๕๖.

๙ ๒๐,๔๓๓.๕ 

 

๖๔,๓๗๗.๓ ๘๔,๘๑๐.๘ 

 

๖๘,๐๓๒.๘ 

 

๑๖,๗๗๗.๙ 

๒๕๖๒ ๑๔,๔๗๓.๘ ๒,๑๓๘.๘ ๗๕๒.๖ ๒๓.๔ 
๓,๙๔๘.

๓ ๒๑,๓๓๖.๙ 

 

๖๗,๖๔๕.๙ ๘๘,๙๘๒.๘ 

 

๗๑,๔๙๗.๕ 

 

๑๗,๔๘๕.๓ 

๒๕๖๓ ๑๔,๙๙๙.๕ ๒,๒๖๒.๕ ๗๗๕.๕ ๒๒.๔ 
๔,๒๐๓.

๒๒,๒๖๒.๙ 

 

๗๑,๓๔๙.๐ ๙๓,๖๑๑.๙ 

 

๗๔,๙๖๒.๒ 

 

๑๘,๖๔๙.๖ 
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๑ 

๒๕๖๔ ๑๕,๕๓๗.๓ ๒,๓๙๐.๒ ๘๐๙.๓ ๒๑.๕ 
๔,๔๑๕.

๖ ๒๓,๑๗๓.๙ 

 

๗๔,๔๕๗.๗ ๙๗,๖๓๑.๖ 

 

๗๘,๔๒๖.๙ 

 

๑๙,๒๐๔.๖ 

๒๕๖๕ ๑๖,๐๖๗.๑ ๒,๕๑๕.๒ ๘๓๕.๘ ๒๐.๕ 
๔,๖๕๖.

๒ ๒๔,๐๙๔.๘ 

 

๗๗,๗๘๘.๕ ๑๐๑,๘๘๓.๓ 

 

๘๑,๘๙๑.๖ 

 

๑๙,๙๙๑.๗ 

๒๕๖๖ ๑๖,๖๐๒.๒ ๒,๖๔๒.๐ ๘๖๗.๒ ๑๙.๕ 
๔,๘๗๘.

๑ ๒๕,๐๐๙.๑ 

 

๘๑,๒๑๓.๙ ๑๐๖,๒๒๓.๑ 

 

๘๕,๓๕๖.๓ 

 

๒๐,๘๖๖.๗ 

๒๕๖๗ ๑๗,๑๓๓.๘ ๒,๗๖๗.๗ ๘๙๕.๔ ๑๘.๖ 
๕,๑๑๒.

๕ ๒๕,๙๒๗.๙ 

 

๘๔,๕๖๓.๗ ๑๑๐,๔๙๑.๕ 

 

๘๘,๘๒๑.๐ 

 

๒๑,๖๗๐.๕ 

๒๕๖๘ ๑๗,๖๖๗.๗ ๒,๘๙๔.๑ ๙๒๕.๗ ๑๗.๖ 
๕,๓๓๘.

๖ ๒๖,๘๔๓.๖ 

 

๘๗,๘๓๐.๓ ๑๑๔,๖๗๓.๙ 

 

๙๒,๒๘๕.๗ 

 

๒๒,๓๘๘.๑ 

๒๕๖๙ ๑๘,๒๐๐.๐ ๓,๐๒๐.๐ ๙๕๔.๕ ๑๖.๖ 
๕,๕๗๐.

๒ ๒๗,๗๖๑.๔ 

 

๙๑,๒๒๖.๙ ๑๑๘,๙๘๘.๓ 

 

๙๕,๗๕๐.๔ 

 

๒๓,๒๓๗.๘ 

๒๕๗๐ ๑๘,๗๓๓.๔ ๓,๑๔๖.๒ ๙๘๔.๓ ๑๕.๗ 
๕,๗๙๘.

๑ ๒๘,๖๗๗.๘ 

 

๙๔,๕๗๒.๖ ๑๒๓,๒๕๐.๔ 

 

๙๙,๒๑๕.๑ 

 

๒๔,๐๓๕.๓ 

๒๕๗๑ ๑๙,๒๖๖.๑ ๓,๒๗๒.๒ 
๑,๐๑๓.

๕ ๑๔.๗ 
๖,๐๒๘.

๕ ๒๙,๕๙๕.๑ 

 

๙๗,๘๙๕.๖ ๑๒๗,๔๙๐.๘ 

 

๑๐๒,๖๗๙.๘ 

 

๒๔,๘๑๐.๙ 

๒๕๗๒ ๑๙,๗๙๙.๓ ๓,๓๙๘.๔ 
๑,๐๔๓.

๑ ๑๓.๘ 
๖,๒๕๗.

๓ ๓๐,๕๑๑.๙ 

 

๑๐๑,๒๓๙.๗ ๑๓๑,๗๕๑.๕ 

 

๑๐๖,๑๔๔.๕ 

 

๒๕,๖๐๗.๐ 
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๒๕๗๓ ๒๐,๓๓๒.๒ ๓,๕๒๔.๔ 
๑,๐๗๒.

๕ ๑๒.๘ 
๖,๔๘๗.

๑ ๓๑,๔๒๙.๐ 

 

๑๐๔,๕๙๙.๓ ๑๓๖,๐๒๘.๓ 

 

๑๐๙,๖๐๙.๓ 

 

๒๖,๔๑๙.๐ 

๒๕๗๔ ๒๐,๘๖๕.๒ ๓,๖๕๐.๖ 
๑,๑๐๒.

๐ ๑๑.๘ 
๖,๗๑๖.

๒ ๓๒,๓๔๕.๘ 

 

๑๐๗,๙๓๐.๔ ๑๔๐,๒๗๖.๒ 

 

๑๑๓,๐๗๔.๐ 

 

๒๗,๒๐๒.๓ 

๒๕๗๕ ๒๑,๓๙๘.๑ ๓,๗๗๖.๗ 
๑,๑๓๑.

๔ ๑๐.๙ 
๖,๙๔๕.

๘ ๓๓,๒๖๒.๙ 

 

๑๑๑,๒๗๓.๓ ๑๔๔,๕๓๖.๑ 

 

๑๑๖,๕๓๘.๗ 

 

๒๗,๙๙๗.๕ 

หมายเหตุ ประมาณการตามราคาตลาด (nominal price) 
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การประมาณการรายจ่ายท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ (Planned Expenditure Need) 

 การประมาณการรายจ่ายที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการด้านต่างๆ สู่การน าพากรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเอเชียได้ภายในปี ๒๕๗๕นั้น 
แสดงข้อมูลดังตารางที่ ๒ต่อไปนี้ ข้อมูลการประมาณการรายจ่ายส าหรับการด าเนินโครงการจ าแนกตามประเด็นวิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แก่ 
มหานครปลอดภัย มหานครสีเขียวสะดวกสบาย มหานครส าหรับทุกคน มหานครแห่งประชาธิปไตย มหานครกะทัดรัด มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 
และงบประมาณด้านการบริหารจัดการ ตามล าดับ รวมประมาณการรายจ่ายเพื่อการลงทุนตลอดระยะเวลา ๒๐ปีคาดว่าจะใช้จ่ายเพ่ือการด าเนินการประมาณ
๓๔๕,๗๔๘.๑๕ ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณปีละ ๑๗,๒๘๗ล้านบาท 

 

ตารางท่ี 2 ประมาณการรายจ่ายท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นมหานครแห่งเอเชียภายในปี ๒๕๗๕ 

ประเด็นวิสัยทัศน์ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ระยะสั้น 
(๒๕๕๘) 

ระยะกลาง 
(๒๕๕๙-๒๕๖๐) 

ระยะยาว 
(๒๕๖๑-๒๕๗๕)  

รวมงบประมาณ 
ทั้งหมด 

๑. มหานครปลอดภัย           

๑.๑ ปลอดมลพิษ           

     งบประมาณรวมทกุโครงการ ๔,๓๓๗.๒๐ ๓,๒๘๓.๐๐ ๑๑,๗๐๙.๕๐   ๑๙,๓๒๙.๗๐ 

๑.๒ปลอดอาชญากรรมฯ           

     งบประมาณรวมทกุโครงการ ๗๗.๕๐ ๓๐,๔๒๕.๖๐ ๑๘,๕๖๘.๐๐   ๔๙,๐๗๑.๑๐ 

๑.๓ปลอดอุบัติเหตุ           
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ประเด็นวิสัยทัศน์ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ระยะสั้น 
(๒๕๕๘) 

ระยะกลาง 
(๒๕๕๙-๒๕๖๐) 

ระยะยาว 
(๒๕๖๑-๒๕๗๕)  

รวมงบประมาณ 
ทั้งหมด 

     งบประมาณรวมทกุโครงการ ๓๕๒.๐๐ ๖๕๓.๓๐ ๔,๗๖๗.๕๐   ๕,๗๗๒.๘๐ 

๑.๔ปลอดภัยพิบัติ           

     งบประมาณรวมทกุโครงการ ๓,๑๒๑.๐๐ ๕,๒๖๕.๐๐ ๕๔,๐๐๖.๐๐   ๖๒,๓๙๒.๐๐ 

๑.๕สิ่งก่อสร้างปลอดภัย           

     งบประมาณรวมทกุโครงการ ๕,๔๓๐.๐๐ ๓,๖๕๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐   ๑๒,๕๘๐.๐๐ 

๑.๖ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย           

     งบประมาณรวมทกุโครงการ ๑๖2.๖๐ 3๔๓.๔๐ ๒,๖๖0.๐๐   ๓,๑๖๖.๐๐ 

๒. มหานครสีเขียวสะดวกสบาย           

 2.1 ภูมิทัศน์สวยงามฯ  

           งบประมาณรวมทุกโครงการ  ๓,๖๐๐     ๓,๖๐๐.๐๐ 

๒.2พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวฯ           

      งบประมาณรวมทุกโครงการ ๑๖๔.๒๐ ๒๕๔.๕๐ ๓๕๑.๐๐   ๗๖๙.๗๐ 
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ประเด็นวิสัยทัศน์ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ระยะสั้น 
(๒๕๕๘) 

ระยะกลาง 
(๒๕๕๙-๒๕๖๐) 

ระยะยาว 
(๒๕๖๑-๒๕๗๕)  

รวมงบประมาณ 
ทั้งหมด 

๒.3 ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยดัฯ           

      งบประมาณรวมทุกโครงการ ๔,๔๗๖.๑๐ ๘,๗๔๑.๒๐ ๑๔๙,๐๔๕.๐๐   ๑๖๒,๒๖๒.๓๐ 

๓. มหานครส าหรับทุกคน           

๓.๑สิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิการให้กับ 

 ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

          งบประมาณรวมทกุโครงการ ๒,๐๒๙.๖๐ ๑๕๗.๕๐ ๒๙๒.๕๐   ๒,๔๗๙.๖๐ 

๓.๒เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ           

     งบประมาณรวมทกุโครงการ ๕๑๖.๒๐ ๙๐๓.๐๐ ๔,๗๔๐.๐๐   ๖,๑๕๙.๒๐ 

๓.๓การศึกษาส าหรับทุกคน           

     งบประมาณรวมทกุโครงการ ๒๓๙.๐๐ ๔๗๙.๕๐ ๒,๗๖๓.๗๕   ๓,๔๘๒.๒๕ 

๓.๔สังคมพหุวัฒนธรรม           

     งบประมาณรวมทกุโครงการ ๘๖.๐๐ ๑๗๖.๐๐ ๓๐๐.๐๐   ๕๖๒.๐๐ 

4. มหานครกะทัดรัด           
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ประเด็นวิสัยทัศน์ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ระยะสั้น 
(๒๕๕๘) 

ระยะกลาง 
(๒๕๕๙-๒๕๖๐) 

ระยะยาว 
(๒๕๖๑-๒๕๗๕)  

รวมงบประมาณ 
ทั้งหมด 

4.๑เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบมีการใช้ที่ดินและทรัพยากรอย่าง

มีประสิทธิภาพ           

งบประมาณรวมทุกโครงการ ๑,๑๐๗.๐๐ ๑,๑๔๑.๐๐ ๓๙๘.๐๐   ๒,๖๔๖.๐๐ 

4.๒เมืองกรุงเทพมหานครมีศูนยช์ุมชนย่อย (Sub center) เป็นระบบ

ตามล าดับความส าคัญและศักยภาพพ้ืนที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมี
ระบบ 

        

     งบประมาณรวมทกุโครงการ ๒๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๒๐.๐๐   ๙๐.๐๐ 

5. มหานครแหง่ประชาธิปไตย           

 งบประมาณรวมทุกโครงการ ๑๙.๐๐ ๑๙.๐๐ ๗๘.๐๐   ๑๑๖.๐๐ 

๖. มหานครแหง่เศรษฐกิจและการเรยีนรู้           

๖.๑ศูนย์กลางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการสีเขียว           

     งบประมาณรวมทกุโครงการ ๑๗.๒๐ ๓๔.๔๐ ๒๕๘.๐๐   ๓๐๙.๖๐ 

๖.๒ศูนย์กลางการค้า การเงินและการลงทุน           

งบประมาณรวมทุกโครงการ ๗.๒๐ ๑๔.๔๐ ๑๐๘.๐๐   ๑๒๙.๖๐ 
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ประเด็นวิสัยทัศน์ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ระยะสั้น 
(๒๕๕๘) 

ระยะกลาง 
(๒๕๕๙-๒๕๖๐) 

ระยะยาว 
(๒๕๖๑-๒๕๗๕)  

รวมงบประมาณ 
ทั้งหมด 

๖.๓ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก           

     งบประมาณรวมทกุโครงการ ๑๐๗.๐๐       ๑๐๗.๐๐ 

๖.๔ศูนย์กลางธรุกิจตามฐานนวัตกรรม-วัฒนธรรม           

     งบประมาณรวมทกุโครงการ ๓.๑๐ ๖.๒๐ ๔๖.๕๐   ๕๕.๘๐ 

๖.๕ศูนย์กลางการจัดประชุมฯ           

     งบประมาณรวมทกุโครงการ ๓๒.๐๐ ๖๔.๐๐ ๔๘๐.๐๐   ๕๗๖.๐๐ 

๗. การบริหารจัดการ           

7.1 กฎหมาย 

     งบประมาณรวมทุกโครงการ 0 0 0 

 

0 

๗.๒การบริหารแผนและประเมินผล           

       งบประมาณรวมทกุโครงการ ๑๒.๐๐ ๙๘.๐๐ ๑๖๐.๐๐   ๒๗๐.๐๐ 

๗.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล           
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ประเด็นวิสัยทัศน์ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ระยะสั้น 
(๒๕๕๘) 

ระยะกลาง 
(๒๕๕๙-๒๕๖๐) 

ระยะยาว 
(๒๕๖๑-๒๕๗๕)  

รวมงบประมาณ 
ทั้งหมด 

        งบประมาณรวมทุกโครงการ ๕๑๗.๔๐ ๕๕๒.๒๐ ๓,๗๘๑.๙๐   ๔,๘๕๑.๕๐ 

7.4 การคลังและงบประมาณ 

     งบประมาณรวมทุกโครงการ 0 0 0 

 

0 

๗.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ           

        งบประมาณรวมทุกโครงการ ๕๓๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐     ๘๓๐.๐๐ 

รวมงบประมาณทั้งหมดต่อช่วงปี 
ตามระยะแผนฯ(ล้านบาท) 

๒๓,๕๙๓.๓๐ ๖๐,๖๗๑.๒๐ ๒๖๑,๔๘๓.๖๕   ๓๔๕,๗๔๘.๑๕ 
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การประเมินศักยภาพด้านการเงินการคลังส าหรับการด าเนินโครงการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (Planned Fiscal Capacity) 

คณะที่ปรึกษาได้ประเมินศักยภาพในด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครใหม่โดยพิจารณาควบคู่กันระหว่างการประมาณการรายรับ-รายจ่ายใน
รอบระยะเวลา ๒๐ปี โดยใช้สมมติฐานประมาณการและมีข้ันตอนในการพิจารณาดังนี้ 

๑. ก าหนดให้ขนาดของรายจ่ายกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนประมาณร้อยละ ๙๐ ของประมาณการรายรับของกรุงเทพมหานครในสภาวะที่มิได้
ปรับปรุงนโยบายการพัฒนารายได้หรือการเพ่ิมภาษีประเภทใหม่ๆ แต่อย่างใด  การก าหนดสมมติฐานดังกล่าวก็เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครในการด าเนินงานตามปกติ  โดยที่ยังมิได้รวมรายจ่ายเพ่ือการด าเนินการพัฒนาตาม
ประเด็นวิสัยทัศน์แต่อย่างใด  ผลการประมาณการดังกล่าวแสดงดังคอลัมน์ที่ (๒) ของตารางที่ ๓ในหน้าถัดไป 
 

๒. เมื่อพิจารณาดุลงบประมาณใหม่ (คอลัมน์ที่ (๓) และ (๔) ของตารางที่ ๓) จะพบว่าในช่วงระยะเวลา ๒๐ปีนั้นจะมีงบประมาณส าหรับการพัฒนา
ได้ประมาณ ๒๐๑,๘๐๐.๕ ล้านบาท ซึ่งเมื่อน าตัวเลขดังกล่าวไปพิจารณาเปรียบเทียบกับความต้องการด้านงบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนา
กรุงเทพมหานครตามประเด็นวิสัยทัศน์ (คอลัมน์ที่ (๕) ของตารางที่ ๓) ที่มีประมาณ ๓๔๕,๗๔๘.๑๕ล้านบาทตลอดระยะเวลา ๒๐ปีแล้วนั้นพบว่า
กรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลังเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ ๑๔๓,๙๔๗.๖๕ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ
ประมาณ ๗,๒๐๐ล้านบาท 
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ตารางท่ี 3 การประเมินศักยภาพด้านการเงินการคลังเพือ่การลงทุนของกรุงเทพมหานครระยะเวลา ๒๐ปี(หน่วย: ล้านบาท) 

ป ี

รวมรายได้ กทม.  
ทั้งหมด 

ประมาณการ
รายจ่าย (ร้อย
ละ ๙๐ของ
รายได้รวม) 

ดุล
งบประมาณ 

รวมดุล
งบประมาณ
ตามช่วงเวลา 

 ความต้องการ 
งบประมาณ

ลงทุน 
เพื่อพัฒนา
กรุงเทพฯ 
ในแต่ละ
ช่วงเวลา 

ประมาณการรายรับตามแนวทางการใหม่ คาดการณ์ 
ดุล

งบประมาณ
ใหม่ในแต่ละ

ช่วงเวลา 

พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
ภาษี พัฒนา
รายได้ใหม่ๆ 

และการลงทุน 

จัดสรรรายได้
ภาษี/เงิน

อุดหนุนใหม ่

ดุลงบประมาณ
สะสม  

ก่อหนี้ระยะ
ยาวเพือ่การ

ลงทุน 

รวมประมาณ
การรายรับ 
ทั้งหมด 

(๑) (๒) (๓) (๔)  (๕) (๖) (๗) ((๖)+(๗)–
(๒)-(๕)) 

(๘) (๙) (๑๐) 

๒๕๕๗ ๖๘,๗๒๒.๐ ๖๕,๒๘๕.๙ ๓,๔๓๖.๑    ๒๓,๗๓๑.๘๙ ๕๗,๑๑๕.๗๙ ๑๕,๕๖๑.๗๘   ๘๐,๘๔๗.๖๘ ๑๕,๕๖๑.๗๘ 

๒๕๕๘ ๗๑,๒๒๗.๖ ๖๗,๖๖๖.๓ ๓,๕๖๑.๔   ๒๓,๕๙๓.๓๐ ๒๔,๙๘๖.๒๔ ๕๘,๙๓๘.๕๓ ๘,๒๒๖.๙๕ ๘,๐๐๐.๐๐ ๙๑,๙๒๔.๗๗ ๖๖๕.๑๗ 

๒๕๕๙ ๗๖,๕๖๙.๖ ๗๒,๗๔๑.๑ ๓,๘๒๘.๕    ๒๖,๒๕๑.๒๔ ๖๓,๗๕๕.๙๒ ๒๕,๔๙๓.๐๑   ๙๐,๐๐๗.๑๖ ๑๗,๒๖๖.๐๖ 

๒๕๖๐ ๘๐,๘๕๕.๓ ๗๖,๘๑๒.๕ ๔,๐๔๒.๘ ๑๔,๘๖๘.๗   ๒๗,๕๐๙.๑๔ ๖๗,๔๙๔.๙๔ ๔๓,๖๘๔.๕๙   ๙๕,๐๐๔.๐๘ ๑๘,๑๙๑.๕๘ 

๒๕๖๑ ๘๔,๘๑๐.๘ ๘๐,๕๗๐.๒ ๔,๒๔๐.๕    ๒๘,๗๗๑.๗๗ ๗๐,๘๑๕.๐๐ ๕๐,๕๖๖.๙๒   ๙๙,๕๘๖.๗๗ ๖,๘๘๒.๓๓ 

๒๕๖๒ ๘๘,๙๘๒.๘ ๘๔,๕๓๓.๗ ๔,๔๔๙.๑    ๓๐,๐๓๑.๒๕ ๗๔,๔๑๐.๔๘ ๕๘,๓๔๐.๗๑   ๑๐๔,๔๔๑.๗๓ ๗,๗๗๓.๗๙ 

๒๕๖๓ ๙๓,๖๑๑.๙ ๘๘,๙๓๑.๓ ๔,๖๘๐.๖    ๓๑,๒๙๒.๘๓ ๗๘,๔๘๓.๘๗ ๖๗,๐๕๑.๘๗   ๑๐๙,๗๗๖.๗๐ ๘,๗๑๑.๑๖ 

๒๕๖๔ ๙๗,๖๓๑.๖ ๙๒,๗๕๐.๐ ๔,๘๘๑.๖    ๓๒,๕๕๓.๐๑ ๘๑,๙๐๓.๔๘ ๗๖,๖๒๔.๑๒   ๑๑๔,๔๕๖.๔๙ ๙,๕๗๒.๒๕ 
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๒๕๖๕ ๑๐๑,๘๘๓.๓ ๙๖,๗๘๙.๒ ๕,๐๙๔.๒ ๒๓,๓๔๖.๐  ๖๐,๖๗๑.๒๐ ๓๓,๘๑๔.๑๓ ๘๕,๕๖๗.๓๔ ๘๗,๐๘๒.๑๕   ๑๑๙,๓๘๑.๔๗ ๑๐,๔๕๘.๐๓ 

๒๕๖๖ ๑๐๖,๒๒๓.๑ ๑๐๐,๙๑๑.๙ ๕,๓๑๑.๒    ๓๕,๐๗๔.๖๒ ๘๙,๓๓๕.๓๔ ๘๔,๔๓๑.๘๔ ๓,๐๐๐.๐๐ ๑๒๗,๔๐๙.๙๖ ๓๔๙.๖๙ 

๒๕๖๗ ๑๑๐,๔๙๑.๕ ๑๐๔,๙๖๗.๐ ๕,๕๒๔.๖    ๓๖,๓๓๕.๕๒ ๙๓,๐๒๐.๐๖ ๘๒,๖๗๒.๐๖ ๒,๐๐๐.๐๐ ๑๓๑,๓๕๕.๕๘ ๒๔๐.๒๑ 

๒๕๖๘ ๑๑๔,๖๗๓.๙ ๑๐๘,๙๔๐.๒ ๕,๗๓๓.๗    ๓๗,๕๙๖.๑๕ ๙๖,๖๑๓.๒๘ ๘๑,๗๙๒.๙๒ ๑,๐๐๐.๐๐ ๑๓๕,๒๐๙.๔๓ ๑๒๐.๘๖ 

๒๕๖๙ ๑๑๘,๙๘๘.๓ ๑๑๓,๐๓๘.๙ ๕,๙๔๙.๔    ๓๘,๘๕๖.๙๗ ๑๐๐,๓๔๙.๖๐ ๘๑,๘๑๒.๒๓   ๑๓๙,๒๐๖.๕๗ ๑๙.๓๐ 

๒๕๗๐ ๑๒๓,๒๕๐.๔ ๑๑๗,๐๘๗.๙ ๖,๑๖๒.๕ ๒๘,๖๘๑.๔  ๑๓๐,๗๔๑.๘๓ ๔๐,๑๑๗.๖๖ ๑๐๔,๐๒๙.๘๖ ๘๒,๗๒๓.๔๘   ๑๔๔,๑๔๗.๕๒ ๙๑๑.๒๕ 

๒๕๗๑ ๑๒๗,๔๙๐.๘ ๑๒๑,๑๑๖.๒ ๖,๓๗๔.๕    ๔๑,๓๗๘.๔๓ ๑๐๗,๖๘๕.๒๐ ๘๔,๕๒๒.๕๔   ๑๔๙,๐๖๓.๖๓ ๑,๗๙๙.๐๖ 

๒๕๗๒ ๑๓๑,๗๕๑.๕ ๑๒๕,๑๖๔.๐ ๖,๕๘๗.๖    ๔๒,๖๓๙.๑๕ ๑๑๑,๓๖๓.๖๖ ๘๗,๒๑๒.๙๙   ๑๕๔,๐๐๒.๘๑ ๒,๖๙๐.๔๔ 

๒๕๗๓ ๑๓๖,๐๒๘.๓ ๑๒๙,๒๒๖.๙ ๖,๘๐๑.๔    ๔๓,๘๙๙.๙๐ ๑๑๕,๐๕๙.๒๓ ๙๐,๗๙๖.๘๕   ๑๕๘,๙๕๙.๑๓ ๓,๕๘๓.๘๖ 

๒๕๗๔ ๑๔๐,๒๗๖.๒ ๑๓๓,๒๖๒.๔ ๗,๐๑๓.๘    ๔๕,๑๖๐.๖๓ ๑๑๘,๗๒๓.๔๓ ๙๕,๒๗๐.๑๕   ๑๖๓,๘๘๔.๐๖ ๔,๔๗๓.๒๙ 

๒๕๗๕ ๑๔๔,๕๓๖.๑ ๑๓๗,๓๐๙.๓ ๗,๒๒๖.๘ ๓๔,๐๐๔.๑  ๑๓๐,๗๔๑.๘๓ ๔๖,๔๒๑.๓๘ ๑๒๒,๔๐๐.๖๓ ๑๐๐,๖๓๔.๔๙   ๑๖๘,๘๒๒.๐๑ ๕,๓๖๔.๓๔ 

รวม    ๑๐๐,๙๐๐.๓  ๓๔๕,๗๔๘.๑๕       
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๓. ก าหนดให้กรุงเทพมหานครด าเนินการปรับปรุงและพัฒนารายได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1 รายได้จากภาษีอากรท้องถิ่นและรายได้ต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองเพ่ิมข้ึนประมาณ
ร้อยละ ๕๐จากระดับที่จัดเก็บได้แต่เดิม โดยมีสมมติฐานว่ากรุงเทพมหานครจะด าเนินการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการคลังและงบประมาณที่ได้น าเสนอไว้ตอนต้นในการเร่งรัด
ส ารวจภาษี เร่งรัดจัดเก็บภาษีและการเพ่ิมรายได้ประเภทใหม่ๆ จากการจัดเก็บภาษีอากรของ
ตนเองนอกจากนี้ก าหนดให้รายได้จากทรัพย์สินและการลงทุนของกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้นอีก
ประมาณร้อยละ ๕๐เช่นกัน โดยด าเนินการวางแผนลงทุนและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของกรุงเทพมหานครให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลการประมาณการรายได้
ที่เพ่ิมขึ้นในส่วนนี้แสดงดังคอลัมน์ที่ (๖) ของตารางที่ ๓ 

3.2 ก าหนดให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากภาษีแบ่ง/ภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ ๑๐จากระดับเดิมที่ได้รับซึ่งเป็นผลจากการเจรจาต่อรอง
ระหว่างกรุงเทพมหานครและรัฐบาล ผลการเพ่ิมขึ้นของการด าเนินการดังกล่าวแสดงดัง
คอลัมน์ที่ (๗) ของตารางที่ ๓ข้างต้น 

3.3 รวมประมาณการรายรับหลังจากการด าเนินการพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานครประเภทต่างๆ  
ข้างต้นแสดงดังคอลัมน์ที่ (๙) ของตารางที ่๓ข้างต้น 
 

4. เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบประมาณการรายได้ หักด้วยประมาณการรายจ่ายพ้ืนฐาน (รวมรายจ่าย
ประจ าและรายจ่ายเพ่ือการจัดบริการสาธารณะ) (คอลัมน์ที่ (๒) ของตารางที่ ๓) และหักด้วย
ประมาณการรายจ่ายเพ่ือการลงทุนพัฒนากรุงเทพมหานครตามประเด็นวิสัยทัศน์ (คอลัมน์ที่ (๕) 
ของตารางที่ ๓) พบว่าในบางปีงบประมาณนั้นจะมีการขาดดุลอยู่ โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๘และปี 
๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่กรุงเทพมหานครจะต้องเสริมศักยภาพทางการคลังด้วย
การก่อหนี้ในระยะยาวเพื่อการลงทุนอาทิ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘จะต้องด าเนินการก่อหนี้ในวงเงินประมาณ ๘,๐๐๐ล้านบาท  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖จะต้องด าเนินการก่อหนี้ในวงเงินประมาณ ๓,๐๐๐ล้านบาท  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๗จะต้องด าเนินการก่อหนี้ในวงเงินประมาณ ๒,๐๐๐ล้านบาท  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๘จะต้องด าเนินการก่อหนี้ในวงเงินประมาณ ๑,๐๐๐ล้านบาท  

กล่าวโดยสรุป การวางแผนการเงินการคลังเพ่ือการลงทุนข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าแผนวิสัยทัศน์ฯ และ
โครงการลงทุนด้านต่างๆ ในการมุ่งไปสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียนั้นสามารถด าเนินการได้ภายใต้ศักยภาพ
ทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ที่จะต้องด าเนินการควบคู่กันระหว่างการพัฒนารายได้ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ และการเข้าถึงตลาดเงินตลาดทุนโดยการก่อหนี้เพ่ือการลงทุนในระยะยาว 
หากคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครสามารถวางแผนการด าเนินการได้แล้ว ก็จะส่งผลท าให้การด าเนินการตาม
ประเด็นวิสัยทัศน์ในแต่ละด้านสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ตามท่ีต้องการนั่นเอง
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