
 



 

 

ค าน า 
 

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีแผนระยะยาว คือ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) 
เป็นกรอบใหญ่ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยแบ่งช่วงของการน าแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เป็น ๓ ระยะ 
ระยะละ ๔ ปี คือ ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ และระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓  

 

กรุงเทพมหานครใช้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ระยะท่ี ๑ หรือแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕  เป็นแนวทางในการพัฒนา  บริหารราชการ และปฏิบัติราชการ  ในช่วงปีงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕ ซ่ึงจะสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังนั้น ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้
จัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙       โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ประกอบกับผลการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และสถิติที่
เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครทั้งในอดีต ปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต ทั้งนี้ยังได้ใช้แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป็นพื้นฐาน  

 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ มุ่งเน้นการน าเสนอสาระต่าง ๆ 
เพ่ือให้คณะผู้บริหารและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสาธารณชนได้ทราบว่า กรุงเทพมหานครจะพัฒนา
เมืองไปในทิศทางใด อย่างไร ในระยะ ๔ ปีข้างหน้า คือระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ และเพ่ือใช้เป็นแผนที่และ
เข็มทิศในการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลร่วมกัน 

 

กรุงเทพมหานครหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรของกรุงเทพมหานครและประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
จะร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน ทั้งด้านความคิดและทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนากรุงเทพมหานครสู่มหานครน่าอยู่ 
อย่างยั่งยืน และน ามาซึ่งความสุขของพวกเราทั้งมวล สืบไป 

 
 

ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  กรุงเทพมหานคร 
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๑ 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ กรุงเทพมหานครจะบริหารราชการเพ่ือควบคุมหรือจัดการปัจจัยเสี่ยง โดยจะท าให้
ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรม ภัยธรรมชาติ รวมทั้งจะเตรียมการเพ่ือพร้อมรับ      
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการรวมตัวกันของ ๑๐ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและอเมริกา ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่ท าให้มีผู้สูงอายุมากขึ้น และความต้องการของประชาชนที่หลากหลาย มีแนวทาง ดังนี้ 

๑) กระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชน โดยการฟ้ืนฟูและพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและท าให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครน่าอยู่ 
อย่างยั่งยืน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการคมนาคมเพ่ือให้กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชีย เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้างมูลค่าเพ่ิมในการลงทุนส าหรับเอกชน ส่งผล
ต่อการเพ่ิมรายไดแ้ก่ประชาชน 

๒) เพ่ิมมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการปูองกัน การบรรเทาและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพ่ือให้
ประชาชน นักลงทุน และนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างสูงต่อการ
พัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจและความสงบสุขของสังคมในกรุงเทพมหานคร  

๓) สร้างเครือข่ายของกลุ่มประชาชน ครอบครัว ชุมชน หรือองค์กรต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งทางสังคม 
ด้วยการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมของไทยที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันฉันพ่ีน้องและเอ้ืออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยไม่มี 
การแบ่งแยกชาติ ศาสนา เพศ หรือผิวพรรณ รวมทั้งให้การดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม  และลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนให้นักเรียนและประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้รับบริการของกรุงเทพมหานคร     
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

๔) พัฒนาบริการของกรุงเทพมหานครเพ่ือส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน โดยเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสน เทศและ 
การสื่อสาร และการจ้างให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนหรือบุคคลภายนอกด าเนินการงานต่าง ๆ (Outsource) 
เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจและน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมืองในฐานะเป็นพลเมือง 
รวมทั้งมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมมากข้ึน 

๕) พัฒนาเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้า ทั้งด้าน
คุณภาพที่มีมาตรฐาน การออกแบบงานสร้างสรรค์ที่แตกต่าง บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และมีราคายุติธรรม รวมทั้ง
สนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
 

วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๕๙ : กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมุ่งสู่มหานคร
น่าอยู่อย่างย่ังยืน  
พันธกิจ 

๑. พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
๒. พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความพอเพียงพ่ึงพิงซึ่งกันและกันโดยมุ่งสร้างสังคมสันติสุข 
๓. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตที่ดีในปัจจุบันและอนาคต 
๔. สร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการมหานครตามหลักธรรมาภิบาล 
5. พัฒนาการให้บริการที่ดีท่ีสุดเพื่อประชาชน 
 



๒ 

 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ในระบบนิเวศซึ่งเน้นการอยู่

อาศัยร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในเมืองและธรรมชาติ 
๒. เพ่ือสร้างสังคมสุขภาวะโดยมุ่งการเสริมสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่มีความปลอดภัย 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีพเพ่ืออนาคต มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง มีจิตสาธารณะและสร้างสุขของตน
ด้วยความสันติ 

๓. เ พ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผลิ ตภัณฑ์ชุมชนของ
กรุงเทพมหานครทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔. เพ่ือพัฒนาบริการของกรุงเทพมหานครให้ดีเลิศเพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชน 
๕. เพ่ือพัฒนา “กรุงเทพมหานคร” ให้เป็นองค์กรการบริหารราชการต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารจัดการเมือง 
 
เป้าหมายหลัก 

๑. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีความสอดคล้องกับการพัฒนาหลักของเมืองเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 
๒. เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่

เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
๓. สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึนสอดคล้องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ  
๔. ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีความเป็นพลเมือง และมีจิตสาธารณะมากขึ้น 
๕. กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีความปลอดภัย 
๖. กรุงเทพมหานครมีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพดีเลิศและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก 

ประหยัดและเท่าเทียมกัน 
๗. กรุงเทพมหานครมีกลไกการบริหารจัดการที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับมหานครชั้นน าในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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แนวโน้มจ านวนประชากรในกรงุเทพมหานคร
ตั้งแตป่ี พ ศ  ๒๕   - ๒๕๕  และประมาณการ องปี พ ศ  ๒๕๕๕ และ ๒๕๕ 

กรุงเทพมหานคร  ล้านคน 

                                                    แหล่ง ้อมูล   ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
                                                                     ประมาณการ องปี พ ศ  ๒๕๕๕ และ ๒๕๕  กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
                                                    เผยแพร่ใน    หนังสือสถิติ ๒๕๕  กรุงเทพมหานคร

ปี พ ศ ประมาณการ
 องปี                 

พ ศ  ๒๕๕๕

ประมาณ
การ องปี                 

พ ศ  ๒๕๕ 

บทท่ี   สภาพทั่วไปและการวิเคราะห์ประเมนิสถานการณ์ 
 

สภาพทั่วไป องกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนที่ราบลุ่ม มีขนาดพ้ืนที่ ๑,๕๖๘.๗๓๗ ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้ าทะเล 
ปานกลางประมาณ ๑.๕๐ - ๒ เมตร อัตราการทรุดตัวของพ้ืนที่เฉลี่ย ๕-๑๐ มิลลิเมตรต่อปี ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ๓๘ องศาเซลเซียส ต่ าสุด ๑๙.๒ องศาเซลเซียส ภายใต้อิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ๑,๘๗๘ มิลลิเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และนครปฐม   
 กรุงเทพมหานครด ารงบทบาทใน 2 ฐานะ 
คือ การเป็นเมืองหลวงของประเทศ ซึ่งหากนับจาก
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันก็เป็น
เวลากว่า 230 ปี และอีกฐานะ คือ การเป็นองค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ระดับมหานคร  
ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร
ที่มาจากการเลือกตั้ง พ้ืนที่การปกครองแบ่งเป็น ๕๐ 
เขต มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย หน่วยงาน
สนับสนุน และหน่วยงานปฏิบัติ จ านวน 69 หน่วย  
ปี ๒๕๕๓ มีชุมชนตามทะเบียน ๒,๐๐๗ ชุมชน
บุ คล ากร  ๙๕ ,๕๗๓  คน  ( แหล่ ง ข้ อมู ล : สถิ ติ
กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๓) มีงบประมาณรายรับ  
๔๖,๑79 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่าย ๔0,4๘๘ ล้านบาท (แหล่งข้อมูล: ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร    เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕)  
 

ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ท าส ามะโน
ประชากรและเคหะในปี ๒๕๕๓ โดย
สรุปผลเบื้องต้นว่า มีผู้ที่อยู่อาศัยใน
กรุ งเทพมหานคร ๘ .๒๕  ล้ า นคน       
หญิง ๔.๒๕ ล้ านคน ชาย ๔ ล้ านคน  
สัญชาติ ไทย  ๗ .๘  ล้ านคน  และ
ครัวเรือน ๒.๘ ล้านครัวเรือน ขณะที่มี
ประชากรตามทะเบียนบ้ านในปี 
๒๕๕๓ จ านวน ๕.๗ ล้านคน  
 

(แหล่งข้อมูล : กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย)  

 
ในปี ๒๕๕๒ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดของกรุงเทพมหานคร ๒,๓๓๗,๑๒๓ ล้านบาท (แหล่งข้อมูล: 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
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สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา 
สถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดทิศทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙   

     ๑. สถานการณ์ภายนอกที่เป็น
ปัจจัยผลักดันให้กรุงเทพมหานคร
ต้ อ ง เ ร่ ง ป รั บตั ว ในการ พัฒนา    
ด้านต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย 
การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ การเข้าสู่
ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น  ( ASEAN 
Community) ในปี ๒๕๕๘ โดย 
๑๐ ประเทศในภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้จะรวมตัวกันเป็น
สังคมเดียว หรือครอบครัวเดียวกัน 
แ ล ะ มุ่ ง เ น้ น ก า ร พั ฒ น า ที่ มี      
ความร่ วมมื อซึ่ ง กั นและกั น  มี
พ้ืนฐาน ๓ เสาหลัก ประกอบด้วย
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political 

Security Community – APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชีย  ในขณะที่มีวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกา  นอกจากนั้น แนวโน้มของสังคมโลกก าลังก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การขาดความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
โลกและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลให้โลกไร้พรมแดน อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครจะต้องพยายาม
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รักษาจุดเด่นของความเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกไว้ให้ได้ต่อไป รวมทั้งต้องใส่ใจต่อการพัฒนาให้
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ในโลกอันดับที่ดีขึ้นจากปัจจุบันคืออันดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๔๐ เมือง 

ปัจจัยภายในประเทศที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ได้แก่ การบริหารภาครัฐตามหลัก  
ธรรมาภิบาลอ่อนแอ การเมืองการปกครองของไทยขาดเสถียรภาพ ขณะที่กรุงเทพมหานครมีความได้เปรียบ    
ด้านภูมิศาสตร์ คือมีที่ตั้งซ่ึงเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มี 
ภัยธรรมชาติค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอินโดนีเซีย  อย่างไรก็ตาม อุทกภัยในกรุงเทพมหานครใน   
ปี ๒๕๕๔ แสดงให้เห็นปัญหาของการรับมือกับภัยธรรมชาติได้เป็นอย่างดี อาทิ ปัญหาด้านผังเมืองที่ไม่สามารถ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศ ความสามารถของระบบปูองกันน้ าท่วมของ
กรุงเทพมหานคร ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตและความพร้อมในการรับมือกับ  
สาธารณภัย เป็นต้น  

ประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจ านวนมากยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่และความเป็น
พลเมือง  รวมทั้งการมีองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิตทั้งเพ่ือปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งเป็น
พลังส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างสมดุลภายใต้ข้อจ ากัดของ
ทุนและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ   อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจ านวนไม่น้อยที่เป็นกลุ่ม
บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจดีมาก  ขณะที่ยังมีผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการอยู่ด้วย
จ านวนหนึ่ง นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครยังเป็นสังคมเมืองที่มีความเป็นเอกลักษณ์เปี่ยมด้วยคุณค่าคือความเป็น
คนไทย ความเป็นชนชาติที่มีชื่อเสียงเรื่องของการเป็นคนมีน้ าใจ มีท่าทีเป็นมิตร มีความร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสต่อ
นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนที่หาได้ยากจากคนชาติอื่น 

๒. สถานการณ์ภายในที่เป็นข้อจ ากัดในการขับเคลื่อนสู่เปูาหมายของการพัฒนา ได้แก่ การบริหาร
ราชการของกรุงเทพมหานครยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่ด าเนินภารกิจในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย 
ท าให้การพัฒนากรุงเทพมหานครก้าวไปอย่างขาดประสิทธิภาพและเอกภาพ  ประกอบกับภายในองค์กรยังมี
ปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ขาดระบบการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ได้
โดยสะดวก  การประเมินผลการปฏิบัติราชการยังขาดความชัดเจน  ตลอดจนมีข่าวเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครมีจุดเด่นของการเป็นองค์กรราชการขนาดใหญ่ที่มีบุคลากร และงบประมาณ 
จ านวนมาก รวมทั้งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ในปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ การบริหารราชการกรุงเทพมหานครจะด าเนินการภายใต้ความเสี่ยงและ
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงมาก 

ประการแรก ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย อาทิ ปัญหาการก่อการร้าย/อาชญากรรมข้ามชาติ 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งการขาดเสถียรภาพและมีความขัดแย้งทางการเมืองน าไปสู่ เหตุการณ์
ความไม่สงบทางสังคม  ซึ่งจะใช้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในการวางแผน/ติดต่อประสานงาน/ชุมนุมประท้วง
ทางการเมือง เป็นต้น 

ประการที่สอง ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ ได้แก่ ปัญหาอุทกภัย แผ่นดินไหว และอัคคีภัย ซึ่งอาจเกิดขึ้น
ได้อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศโลกมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทั้งใน
ระดับภาพรวมของประเทศและกรุงเทพมหานคร 

ประการที่สาม ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการรวมตัวกันของ ๑๐ ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัย การท าธุรกิจ ลงทุน และวัฒนธรรมในพ้ืนที่  
๑๐ ประเทศโดยเสรี 
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ประการที่สี่ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในทวีปยุโรปและ
อเมริกา ในขณะที่จะมีการเติบโตในภูมิภาคเอเชีย 

ประการสุดท้าย คือความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ท าให้เกิด
สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น  ความต้องการของสังคมที่หลากหลายและแตกต่างจากวัฒนธรรมดั้งเดิม  หรือเกิดปัญหา
สังคมจากการปรับตัวไม่ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือการเกิดอาชญากรรมข้ามพรมแดน เป็นต้น 

ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงก าหนดแนวทางในการบริหารและพัฒนา ดังนี้ 
๑) ฟ้ืนฟูและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครที่เอ้ือต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการคมนาคมเพ่ือให้
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย 

๒) เพ่ิมมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการปูองกัน การบรรเทาและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพ่ือให้
ประชาชน นักลงทุน และนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อ   
การพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจและความสงบสุขของสังคมในกรุงเทพมหานคร 

๓) สร้างเครือข่ายของกลุ่มประชาชน ครอบครัว ชุมชน หรือองค์กรต่างๆ รวมทั้งให้การดูแลผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางสังคม และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมของไทยที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
ฉันพ่ีน้องและเอ้ืออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่มีการแบ่งแยกชาติ ศาสนา เพศ หรือผิวพรรณ  

๔) พัฒนาบริการของกรุงเทพมหานครเพ่ือส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
และน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมืองในฐานะเป็นพลเมือง รวมทั้งมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมมากข้ึน 

๕) พัฒนาเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ /สินค้า ทั้ง     
ด้านคุณภาพที่มีมาตรฐาน การออกแบบงานสร้างสรรค์ที่แตกต่าง บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และมีราคายุติธรรม 
รวมทั้งสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

บทท่ี ๒ การ ับเคลื่อนสู่ความน่าอยู่อย่างยัง่ยืน 
 

การท าให้กรุงเทพมหานครเป็น“มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน” (Sustainable Metropolis) ที่มุ่งพัฒนา
เพ่ือให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการมีความเป็นอยู่ที่ดีและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ควบคู่ไปกับการสร้างบริการสาธารณะที่มีคุณภาพดีเลิศ และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและเท่าเทียม  แม้ว่ากรุงเทพมหานครจะต้องใช้ทรัพยากรและเวลาส่วนหนึ่งส าหรับฟ้ืนฟูความเสียหายที่
เกิดจากอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ ทั้งในส่วนของการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แตก่ารด าเนินการดังกล่าวยังคงต้องค านึงถึงการพัฒนากรุงเทพมหานครในฐานะมหานครที่
เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเป็นมหานครชั้นน าของโลกในระยะยาวควบคู่กันไปด้วย 
เช่น การพัฒนาสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในอนาคตจะต้องสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติในฐานะที่
กรุงเทพมหานครเป็นทีอ่ยู่อาศัยของมนุษย์ สัตว์และพืชในระบบนิเวศที่มีความหลากหลายและต้องพ่ึงพิงซึ่งกันและ
กัน นอกจากนั้นกรุงเทพมหานครจะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและด้านศักยภาพของบุคลากร
เพ่ือการส่งมอบบริการชั้นเลิศแก่ประชาชน ท าให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนมีความสุขในกรุงเทพมหานคร
สู่การเป็น “มหานครชั้นน า องโลก ที่ชาวต่างชาติยังคงเห็นว่าเป็นมหานครที่ดีที่สุด อยากมาเยือนสักครั้งหนึ่ง
ในชีวิต และคนกรุงเทพมหานครมีความรู้สึกว่ามีความสุ ที่ได้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร” 

ดังนั้น เปูาหมายในการพัฒนากรุงเทพมหานครในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ จึงเน้นการฟ้ืนฟูเมืองทั้งด้านกายภาพ
และสังคมในพ้ืนที่ที่มีผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย และสร้างเสริมความสุขแก่ประชาชนเพ่ือกระตุ้นและรวมพลัง
ของประชาชน โดยการท าให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่พึงพอใจ  ให้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ประชาชนมี
ชีวิตชีวา มีความร่าเริง และมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ 
ภัยธรรมชาติ  ประกอบกับมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะการประกอบอาชีพพร้อมรับสถานการณ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยเสรีจากการเป็น
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อย่างเต็มรูปแบบในปี ๒๕๕๘ ซ่ึงประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักร-  
กัมพูชา  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  มาเลเซีย  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐ-
สิงคโปร์  เนการาบรูไนดารุสซาลาม  และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีประชากรประมาณ ๖๐๐ ล้านคน 
ทั้งนี้การพัฒนากรุงเทพมหานครจะยังคงมุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนที่มีความสมดุลทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอยู่บนพื้นฐานของสังคมสันติสุข 
 
วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๕๙ : กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมุ่งสูม่หานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
พันธกิจ 

๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐาน 
ของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

๒. พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของ
ความพอเพียงพ่ึงพิงซึ่งกันและกันโดยมุ่งสร้างสังคมสันติสุข 

๓. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพ้ืนฐานของ
ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตที่ดีในปัจจุบันและอนาคต 

๔. สร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการ 
 มหานครตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. พัฒนาการให้บริการที่ดทีี่สุดเพ่ือประชาชน 



๘ 

 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ในระบบนิเวศซึ่งเน้นการอยู่

อาศัยร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในเมืองและธรรมชาติ 
๒. เพ่ือสร้างสังคมสุขภาวะโดยมุ่งการเสริมสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่มีความปลอดภัย 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีพเพ่ืออนาคต มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง มีจิตสาธารณะและสร้างสุขของตน
ด้วยความสันติ 

๓. เ พ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
กรุงเทพมหานครทีมี่คุณภาพมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔. เพ่ือพัฒนาบริการของกรุงเทพมหานครให้ดีเลิศเพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชน 
๕. เพ่ือพัฒนา “กรุงเทพมหานคร” ให้เป็นองค์กรการบริหารราชการต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารจัดการเมือง 
 
เป้าหมายหลัก 

๑. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีความสอดคล้องกับการพัฒนาหลักของเมืองเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 
๒. เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่

เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
๓. สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้นสอดคล้องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ  
๔. ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีความเป็นพลเมือง และมีจิตสาธารณะมากขึ้น 
๕. กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีความปลอดภัย 
๖. กรุงเทพมหานครมีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพดีเลิศและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก 

ประหยัดและเท่าเทียมกัน 
๗. กรุงเทพมหานครมีกลไกการบริหารจัดการที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับมหานครชั้นน า ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
ตัวช้ีวัดหลัก 

๑. อัตราส่วนการเติบโตของเศรษฐกิจเมืองกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 
๒. การจัดการศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
๓. อาชญากรรมในสังคมลดลง 
4. ประชาชนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 
๕. ผู้ประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีจ านวนเพ่ิมข้ึน 
๖. มลพิษทางอากาศ น้ า และเสียงมีสัดส่วนลดลง  
๗. สัดส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวกในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
๘. สัดส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 
๙. ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
๑๐. นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 
๑๑. ระดับความส าเร็จในการเรียนรู้และการพัฒนาของกรุงเทพมหานครมีมากข้ึน 
๑๒. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมข้ึน 

 
 



๙ 

 

บทท่ี   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
ยุทธศาสตร์ที่   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค  
    สถานการณ์และการประเมิน 

การพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมา ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ 
ของประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ส่งผลต่อ        
การขยายตัวของพ้ืนที่เมือง (Urban Expansion) เกิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่มีความซับซ้อน และจากการเปลี่ยน- 
แปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ค านึงถึงความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่  ส่งผลให้ระบบ
สาธารณูปโภค และการให้บริการทางสังคมไม่สามารถตอบสนองหรือรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะในด้านของการคมนาคมขนส่ง  ปัจจุบันการจราจรของกรุงเทพฯ มีสภาพติดขัด
ประชาชน นิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางซึ่งเป็นระบบที่รองรับจ านวนคนในการเดินทางได้น้อยแต่ใช้
พ้ืนที่มาก  ขณะที่ระบบขนส่งมวลชนส่วนใหญ่ใช้เส้นทางร่วมกับรถยนต์ส่วนบุคคล  และการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งมวลชนระบบรางมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณการเดินทางทั้งหมด    สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากโครงข่าย
การคมนาคมของเมืองยังไม่ครบสมบูรณ์  การเพ่ิมพ้ืนที่ถนนในเขตชั้นในท าได้ยาก  มีปัญหาบริเวณคอขวด และ
ทางแยกที่ต้องก่อสร้างทางลอด ทางแยก หรือสะพานข้ามทางแยก และการขาดแผนแม่บทด้านการจราจรและ
ขนส่งแบบบูรณาการ   

นอกจากนี้ การให้บริการสาธารณูปโภคที่กระจายอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานท าให้      
การบริหารจัดการขาดการเชื่อมโยงและหนุนเสริมการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ  การก่อสร้างและการติดตั้ง
อุปกรณ์ด้านสาธารณูปโภค ส่งผลต่อระบบการจราจร และความล่าช้าในการรื้อย้ายงานสาธารณูปโภคยังส่งผลต่อ
การก่อสร้างโครงข่ายถนนของกรุงเทพมหานคร การเปลี่ยนแปลงของเมืองในปัจจุบันน าไปสู่ความขัดแย้งของการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน มีการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม เกิดการสูญเสียของพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมของเมือง  มีการก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ า น าไปสู่ปัญหาจราจร ปัญหาน้ าท่วมขัง และกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม 

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมา นอกจากจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
กรุงเทพมหานครและพ้ืนที่ข้างเคียงแล้ว ยังกระทบต่อเปูาหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว 
โดยเฉพาะเปูาหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ที่ก าหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของ
ภูมิภาค ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่  การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของเมืองแบบบูรณาการ การเชื่อมโยงการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทั้งใน
ระดับพ้ืนที่ ระดับเมือง และระดับประเทศ  จึงเป็นแนวทางที่ควรเร่งด าเนินการ  ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสนับสนุนบทบาทของกรุงเทพมหานครในการเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  ๒ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
๒. พัฒนาระบบจราจรให้มีความคล่องตัว ปลอดภัย และมีระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย 
๓. พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักและสายรอง 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือก ากับ ควบคุม และสนับสนุนให้การขยายตัวของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สอดคล้อง

กับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและทิศทางการพัฒนาภาคมหานคร 



๑๐ 

 

2. เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงกับพื้นที่ปริมณฑล
อย่างเป็นระบบ ส าหรับคุณภาพชีวิตของประชาชนและรองรับการเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป้าหมาย 

1. การขยายตัวของเมืองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคมหานคร 

2. ระบบการจราจรและขนส่งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีความคล่องตัว และปลอดภัย 
ตัวช้ีวัด 

1. พ้ืนที่ศูนย์กลางหลักและศูนย์กลางรองตามที่ก าหนดไว้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้รับ 
การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

2. ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางในพ้ืนที่เมืองเพ่ิมข้ึน 
3. การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรและขนส่งลดลง 
 

    แนวทางการพัฒนา 
      พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพ่ือจัดท าแนวทางใน

การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งและสื่อสารของภูมิภาคเอเชียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) พัฒนาพ้ืนที่ศูนย์กลางหลักและศูนย์กลางรองตามที่ก าหนดไว้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
โดยจะใช้ศูนย์กลางพาณิชยกรรมล าดับศักย์ต่างๆ เป็นตัวน าในการพัฒนาพ้ืนที่ด้วยหลักการสมดุลระหว่างแหล่งงาน
กับที่พักอาศัย (Jobs-Housing Balance) โดยการให้พ้ืนที่ที่มีระดับการเข้าถึงดีเป็นย่านพาณิชยกรรมและพ้ืนที่
โดยรอบเป็นที่พักอาศัยเพ่ือให้แต่ละศูนย์กลางสามารถให้บริการภายในพ้ืนที่ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะให้
ความส าคัญกับศูนย์กลางที่มีการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นล าดับแรก  และจัดให้มีการเชื่อมโยงระหว่าง
ศูนย์กลางพาณิชยกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้เป็นโครงข่ายของระบบศูนย์กลางที่สามารถส่งถ่ายการค้าและการบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) จัดรูปที่ดินในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา โดยเฉพาะที่ว่างบริเวณใกล้ศูนย์กลางเมืองที่ยัง
ไม่ได้พัฒนาอย่างเหมาะสมกับมูลค่าของที่ดินและกรุงเทพมหานครจะท าหน้าที่เป็นคนกลางและผู้กระตุ้นให้เกิด  
การจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการพัฒนาเมืองให้สามารถรองรับการขยายตัว  
ทางเศรษฐกิจในอนาคต 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  โดย
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านผังเมือง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการวางผังและการพัฒนา
เมืองแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด าเนินกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในงานด้านผังเมืองกับทุก        
ภาคส่วน  และสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

4) บูรณาการแผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกับการพัฒนาเมืองตามผังเมือง
รวมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาคมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพท าหน้าที่ประสานการพัฒนา
กับหน่วยงานระดับรัฐบาลและจังหวัดในเขตปริมณฑล เนื่องจากขอบเขตของมหานครมีขนาดใหญ่กว่าและมีจุด
ร่วมของการพัฒนา เช่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงเข้าไปในเขตจังหวัด
ปริมณฑล ส่งผลให้เกิดความต้องการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งภาค    
มหานครและมีการวางแผนร่วมกันเพื่อให้เกิดเอกภาพในการพัฒนา 

    ๒ พัฒนาระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวและมีระบบ นส่งสาธารณะที่หลากหลาย เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัย โดยเน้นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะบนรางควบคู่



๑๑ 

 

ไปกับการเพ่ิมพ้ืนที่ถนนและอัตราความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานสากล  รวมทั้งมุ่งลด
ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้เกิดการสัญจรอย่างปลอดภัยมากข้ึน ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงระหว่างระบบหลักและระบบรองและ
เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล ซึ่งมีเปูาหมายให้ระบบขนส่งสาธารณะบนรางเป็นระบบการเดินทางหลัก 
และมีระบบขนส่งบนถนนท าหน้าที่เป็นระบบรอง และพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างระบบหลักกับระบบรอง
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องเชื่อมโยงกับระบบขนส่งทั้งในระดับภาคมหานครและระดับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ที่จะท าให้การเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งจะท าให้สัดส่วนของการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมข้ึนท าให้ต้นทุนด้านการขนส่งลดลง 

๒) พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการพ้ืนฐาน
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยการเชื่อมโยงระหว่างถนนสายหลักกับถนนสายรอง และให้
มีพ้ืนที่ถนนเพ่ิมขึ้นให้เป็นโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งถ่ายการเดินทางจากพ้ืนที่ย่อยไปสู่พ้ืนที่หลักและ
ในทางกลับกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมที่น าไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๓) พัฒนาระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวและปลอดภัยเพ่ือรองรับภารกิจการเป็นศูนย์กลาง
ภูมิภาค   ด้วยการเพ่ิมความเร็วเฉลี่ยในทุกเขตพ้ืนที่และอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้       
การสัญจรเชื่อมโยงระหว่างกันของหน่วยธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเป็นไปอย่างสะดวกและมีความปลอดภัยสูงขึ้น 
ช่วยลดต้นทุนของการผลิตในส่วนที่เป็นค่าขนส่งและค่าประกันความเสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

การ ับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่   สู่เป้าหมายมีแนวทางดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ป 1.1) 

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

1) พัฒนาพ้ืนท่ีศูนย์กลาง
หลักและศูนย์กลางรอง
ตามท่ีก าหนดไว้ในผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร  
 

๑. จ านวนพื้นท่ีศูนย์กลาง
หลักและศูนย์กลางรอง
ตามท่ีก าหนดไว้ในผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร
ได้รับการพัฒนาการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 
 

- 2 แห่ง ๑. โครงการวางผังพัฒนาพ้ืนท่ีศูนย์ชุมชนบางแค  
๒. โครงการวางผังพัฒนาพ้ืนท่ีย่านศูนย์ราชการ-
แจ้งวัฒนะและพื้นท่ีต่อเน่ือง 
๓. โครงการวางผังพัฒนาพ้ืนท่ีย่านท่ีอยู่อาศัย
เขตบางเขน - สายไหม  
๔. โครงการวางผังพัฒนาพ้ืนท่ีย่านสนามหลวง ๒  
๕. โครงการวางผังพัฒนาพ้ืนท่ีศูนย์ชุมชนทุ่งครุ 

 2. จ านวนย่านธุรกิจ
พาณิชยกรรมท่ีได้รับการ
พัฒนาเพ่ือการแข่งขันกับ
มหานครชั้นน าในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

- 1 แห่ง ๑. โครงการวางผังพัฒนาพ้ืนท่ีย่านพาณิชยกรรม
วงเวียนใหญ่  
๒. โครงการวางผังพัฒนาพ้ืนท่ีย่านพาณิชยกรรม  
ราชประสงค์ - มักกะสัน  
๓. โครงการวางผังพัฒนาพ้ืนท่ีย่านพาณิชยกรรม
เมือง พระโขนง - อ่อนนุช  
๔. โครงการวางผังพัฒนาพ้ืนท่ีย่านธุรกิจสีลม - 
สาทร 

2) จัดรูปท่ีดินในพื้นท่ีท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนา 

จ านวนพื้นท่ีท่ีได้รับการ
จัดรูปท่ีดินตามศักยภาพ
ในการพัฒนา 

- 2 แห่ง ๑. โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อการพัฒนาเมือง 
๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาส ารวจและวิเคราะห์
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดขอบเขต
ของโครงการจัดรูปท่ีดิน 
๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการจัดท า
มาตรการและแนวทางการส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีของ
กรุงเทพมหานครและน าไปสู่การปฏิบัติ 
๔. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้
ในการด าเนินโครงการจัดรูปท่ีดินตาม 
แผนแม่บทและพื้นท่ีเปูาหมายการจัดรูปท่ีดิน
เพื่อพัฒนาพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้ประโยชน์ท่ีดินให้
สอดคล้องกับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละของการใช-้
ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครเป็นไป
ตามข้อก าหนดใน 
ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 

- ร้อยละ 100 ๑. โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านผังเมือง 
๒. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้
ด้านการวางผังและการพัฒนาเมืองแก่ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓. การด าเนินกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
ในงานด้านผังเมืองกับทุกภาคส่วนและสนับสนุน
กระบวนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
๔. โครงการจัดท าระบบข้อมูลสาธารณูปโภค
ด้วยแผนท่ีเชิงเลขความละเอียดสูงเพื่อบริการ
ประชาชนและบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร 

    ๕. โครงการจ้างที่ปรึกษาส ารวจรังวัดก าหนด
แนวเขตกรุงเทพมหานครท่ีถูกต้องครอบคลุม 
ท้ังพื้นท่ีโดยรอบ เพื่อการบริหารและจัดการของ
กรุงเทพมหานคร 
 



๑๓ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๖. การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Tablet) มาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
แผนท่ีเชิงเลขแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
อาคารเพื่อการผังเมืองผ่านระบบเครือข่าย 
ส านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร 

4) บูรณาการแผนพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการกับการ
พัฒนาเมืองตามผังเมือง
รวมและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับภาคมหานคร 

 ระดับความส าเร็จใน
การบูรณาการการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 - มีแผนการบูรณาการ
ความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- - กรุงเทพมหานคร
มีแผนการบูรณา
การความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการกับ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑. โครงการบูรณาการแผนพัฒนากรุงเทพ - 
มหานครกับการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งท่ี 3)  
๒. โครงการวางผังพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟูาขนส่ง
มวลชนแบบบูรณาการ  
๓. โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
4. โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไกทางผังเมืองและแนวทาง
อื่นๆ  เพื่อน าผังเมืองรวมสู่การปฏิบัติ 

  - จ านวนถนนท่ีน าสาย
สาธารณูปโภคลงดิน 

- จ านวน 8 สาย ใน
ปี 2557 

- โครงการน าสายสาธารณูปโภคลงดินรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ 

  - ร้อยละความส าเร็จของ
การให้บริการประปา
เร่งด่วนตามแผนท่ีก าหนด 

- ร้อยละ 100 ในปี 
2557 

- โครงการวางท่อจ่ายน้ าประปาเร่งด่วนใน
กรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 3 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวและมีระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย (ป ๑.๒) 

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

1) พัฒนาระบบขนส่ง-
สาธารณะแบบบูรณาการ 
ท่ีเชื่อมโยงระหว่างระบบ-
หลักและระบบรอง  
และเชื่อมโยง
กรุงเทพมหานคร 
กับปริมณฑล 

จ านวนระบบขนส่ง-
สาธารณะท่ีได้รับการ
พัฒนาโดยการเชื่อมโยง
ระหว่างระบบหลักและ
ระบบรอง หรือ/และ
ระหว่างกรุงเทพฯ กับ
พื้นท่ีปริมณฑล 

- จ านวนส่วนต่อขยาย 
ท่ีเปิดให้บริการ  
1 เส้นทางภายใน 
ปี 2559 

๑. โครงการระบบขนส่งมวลชน-
กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม 
(ตากสิน – เพชรเกษม) 
๒. โครงการระบบขนส่งมวลชน-
กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม 
(ตากสิน - เพชรเกษม) และบริหารจัดการ
เดินรถ 
๓. โครงการบริหารจัดการระบบขนส่ง-
มวลชนกรุงเทพมหานคร 
๔. โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ   
(Sky walk) ลานจอดแล้วจร (Park & Ride) 
๕. ก่อสร้างที่จอดแล้วจร พร้อมทาง
ยกระดับเชื่อมสถานีวงเวียนใหญ่บริเวณใต้
สะพานข้ามแยกตากสิน 
๖. จ้างท่ีปรึกษาส ารวจออกแบบการเชื่อมต่อ 
การสัญจรทางน้ ากับการขนส่งระบบอื่น 

    ๗. โครงการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบ-
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
๘. ก่อสร้างและติดต้ังลิฟท์ส าหรับคนพิการ
ในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
๙. ปรับปรุงถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 
81 ถึงปากซอยสุขุมวิท 103/4 



๑๔ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑๐. โครงการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อระบบ-
เดินรถขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
สายสีลม บริเวณสถานีสะพานตากสิน 
๑๑. โครงการก่อสร้างทางเชื่อมการเดินทาง
ทางน้ ากับระบบขนส่งมวลชน-
กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนสาทร 
๑๒. โครงการระบบรถไฟฟูารางเดี่ยว 

2) พัฒนาโครงข่ายถนน
เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวกและบริการพื้นฐาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

๑. ร้อยละของพื้นท่ีถนนท่ี
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 
๒๕๕๔ 

ปริมาณพื้นท่ี
ถนนในปี 
๒๕๕๔ 
เท่ากับ 

๑๖.๓๒๒ 
ล้านตาราง

เมตร 

ร้อยละ 3.0 ๑. ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนสายหลัก/ 
ถนนสายรอง และถนนในพื้นท่ีปิดล้อม  
๒. ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 
๓. ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก/ทางลอด/
ทางยกระดับ 

 ๒. จ านวนโครงข่ายถนน
ใหม่ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในปี ๒๕๕9 

- ๑ โครงข่าย  
(๔ โครงการ) 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและ
ก่อสร้างสะพานทางยกระดับพื้นท่ีย่าน- 
ศิริราชและบริเวณต่อเน่ือง 

3) พัฒนาระบบการจราจร
ให้มีความคล่องตัวและ
ปลอดภัยเพื่อรองรับ
ภารกิจการเป็นศูนย์กลาง
ภูมิภาค 

๑. จ านวนถนนในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครมีค่า
ระดับความเรียบของ 
ผิวจราจร (IRI) อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

- ถนนสายหลัก 2๕ 
เส้นทางในปี ๒๕๕๙ 

๑. โครงการศึกษาส ารวจและจัดท า
มาตรฐานค่าระดับความเรียบของพื้นผิว
จราจร/การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
๒. ติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทางพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 
๓.  ติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนขอบทางพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

 ๒. ความเร็วของ
การจราจรในพ้ืนท่ีชั้นใน 
ชั้นกลาง และชั้นนอก
มากกว่า 19 30 และ 40 
กม./ชั่วโมงตามล าดับ 

ความเร็วของการ
เดินทาง 
ชั้นใน  

18.61 กม./ชม. 
ชั้นกลาง 

29.73 กม./ชม. 
ชั้นนอก 

40.81 กม./ชม. 

ชั้นใน 19 กม./ชม. 
ชั้นกลาง 30 กม./ชม. 
ชั้นนอก  40 กม./ชม. 

๔. ติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนสะพาน    
คนเดิน-ข้ามพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
๕. ซ่อมแซมปูายชนิดคร่อมเหนือผิวจราจร
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
๖.  ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงแบบไฟกระพริบด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์บริเวณจุดกลับรถ 

 ๓. ร้อยละของอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทางถนน
ลดลง (ปี 2553 สัดส่วน
ของผู้ประสบอุบัติเหตุจาก
การเดินทางใน
กรุงเทพมหานคร  
ร้อยละ 3.2  
(แหล่งข้อมูล : ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ) 

อุบัติเหตุลดลง
ร้อยละ 2.14 

อุบัติเหตุลดลง 
ร้อยละ 2/ปี 

๗. ติดตั้งไฟกระพริบแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่บริเวณหัวเกาะเชิง
ลาดสะพานหรือหัวเกาะทางแยกในเขต
กรุงเทพมหานคร 
๘. ติดตั้งปูายแนะน าเส้นทางชนิดแขวน
เหนือผิวจราจร 
๙. ติดตั้งปูายชื่อถนน ซอย 2,000 จุด 
๑๐. ติดตั้งรั้วเหล็กกันคนข้ามถนนในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

    ๑๑. ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสง (kerb 
marker) บริเวณทางโค้งอันตรายในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 
๑๒. ก่อสร้างคันชะลอความเร็ว และ 
เส้นเครื่องหมายชะลอความเร็วในเขต
กรุงเทพมหานคร 



๑๕ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑๓. ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงรอบ        
ตัวสีเขียวชี้น าเส้นทางลัด 
๑๔. ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัวสีขาว
แบ่งช่องจราจร 
๑๕. ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงสีเหลือง 
แบ่งทิศทางจราจร 
๑๖. ติดตั้งหมุดสะท้อนแสงขนาดใหญ่ 
๑๗. ติดตั้งปูายจราจรเตือนทางโค้ง
กระพริบแสงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
๑๘. ติดตั้งเปูาสะท้อนแสงบริเวณราว
สะพานในเขตกรุงเทพมหานคร 
๑๙. ติดตั้งเปูาสะท้อนแสงบริเวณราว
สะพานในเขตกรุงเทพมหานคร 
๒๐. ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
๒๑. ปรับปรุงสัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง
ยื่นเหนือผิวจราจรพร้อมกล่องไปรูปคนข้าม
ถนนและไฟฉายส่องสว่างทางข้าม 
๒๒. โครงการจัดท าระบบสารสนเทศ
ส าหรับข้อมูลอุบัติเหตุบนถนนใน
กรุงเทพมหานคร 
๒๓. โครงการจัดท าระบบสารสนเทศด้าน
การจราจร 
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อตัราวา่งงานในกรงุเทพฯ พ.ศ.2544-2552

แหลง่ขอ้มลู:ส านักงานสถติแิหง่ชาติ
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จ ำนวนผู ้เย ีย่มเยอืน กรงุเทพมหำนคร ปี 2549-2552

แหลง่ขอ้มลู:ส ำนกังำนสถติแิหง่ชำติ
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ผู ้เยีย่มเยอืน(คน)  36,172,13  35,953,54  35,110,69  30,037,91

2549 2550 2551 2552

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาศักยภาพกรุงเทพมหานครเพื่อการแ ่ง ันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2 1 สถานการณ์และการประเมิน 

ในปี 2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะด าเนินการค้าขายกันอย่างเสรี อาทิ จะมี    การ
แข่งขันสมัครเข้าท างานต่างๆ ใน 10 ประเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยที่ประชาชนใน 10 ประเทศจะเข้ามาท างาน
หรือประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครมากขึ้น จากข้อมูลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเฉพาะในปี 2554 ในเขต
ต่าง ๆ ทั้ง 50 ส านักงานเขตมีจ านวน 162,022 ราย ซึ่งมีผลต่อการประกอบอาชีพของชาวกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบัน และต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือแรงงานในการแข่งขันมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งต้องใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาราชการ/ท้องถิ่นของ 10 ประเทศในการสื่อสาร  เพ่ือเพ่ิมโอกาสและความได้เปรียบในการ
ประกอบอาชีพหรือเสริมศักยภาพในการแข่งขันท่ีก าลังจะเกิดข้ึนในอีก 3 ปีข้างหน้า ถึงแม้ว่าสถิติอัตราการว่างงาน
ในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาจะมีแนวโน้มลดลง 

   กรุ ง เทพมหานคร เป็ นศู นย์ กล างด้ าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
เป็นรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองที่มี
การเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและภาคประชาชน 
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับ
การพัฒนากระทั่งกลายเป็นฐานเศรษฐกิจหลัก

ของประเทศ  รวมถึงเป็นศูนย์บริหารทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และมุ่งที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง   
ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร
ได้รับการจัดล าดับให้เป็นมหานครที่มีขนาด
ใหญ่อันดับที่ 15 ของโลก อีกทั้งยังเป็น
ศูนย์กลางทางการเงินนานาชาติ และศูนย์กลาง
ทางการบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกรุงเทพมหานคร
ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล 
เ กี่ ย วกับท่ อง เที่ ย วที่ ไ ด้ รั บการ โหวตจาก
นักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 16,000 คน ให้ได้รับ
รางวัล World’s Best City หรือเมืองที่        
น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก ประจ าปี 2554 กรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก 
จากการประกาศผล World’s Best Award ประจ าปี ที่จัดโดยนิตยสาร Travel & Leisure นิตยสารด้านการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในสหรัฐอเมริกาอยู่ในเครือของ American Express ซึ่งกรุงเทพมหานครเคย
ได้รับการคัดเลือกมาแล้วเมื่อปี 2551 และปี 2553 

ดังนั้น ด้วยศักยภาพและความเป็นศูนย์กลางความเจริญในหลาย ๆ  ด้าน ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีบทบาทหรือสัดส่วนในการผลิตถึงร้อยละ 51 ของผลผลิตรวมของประเทศ และในอนาคตกรุงเทพมหานครยังคง
มุ่งม่ันเพื่อการพัฒนาประเทศให้สามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจบนเวทีโลกต่อไป 



๑๗ 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่ารายได้และมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น และการกระจายรายได้ที่ 
เท่าเทียม หรือการลดความยากจนและความ
เหลื่อมล้ าทางรายได้เป็นมาตรการเร่งด่วน
หากต้องการพัฒนาเศรษฐกิจให้ประสบ
ความส าเร็จ  การพัฒนาอาชีพเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการมุ่งพัฒนาฐานะทาง
เศรษฐกิจของบุคคลได้ตามมาตรฐานขั้นต่ าที่
ยอมรับได้ในแต่ละสังคม รายได้เป็นตัวชี้วัด
ถึงความยากจน  โดยเรียกระดับรายได้หรือ
ระดับบริโภคข้ันต่ าว่า เส้นความยากจน 
 

 

 
2.2 พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

พันธกิจ 
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า และส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว การตลาด การบริหารจัดการเชิงเครือข่ายและการบริการบนพ้ืนฐานของความมั่งคง ประชาชนมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นศูนย์กลาง 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมี

เสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและ
บริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์รองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่เมืองที่น่าท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความตกลงการค้าเสรีต่าง  ๆ  

เพ่ือเตรียมพร้อมในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับกฎ  ระเบียบ มาตรฐานต่าง ๆ ในความพร้อม    
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าหมาย 
1. เสริมสร้างศักยภาพด้านฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการลงทุน การผลิตแบบครบวงจร เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง 

และการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ 
2. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ตัวช้ีวัด 
1. สัดส่วนคนจนในกรุงเทพมหานครลดลง 
2. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 



๑๘ 

 

2 3 แนวทางการพัฒนา 
2 3 1 พัฒนาการท่องเที่ยว องกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นศูนย์กลาง องการท่องเที่ยวในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว  และบทบาทการเป็นทางผ่านเข้า/
ออกของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรุงเทพมหานครมีบทบาทสูงต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของประเทศ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการเดินทางของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในภูมิภาคอินโดจีน ด้วยกระแส 
การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ท าให้เกิดการแข่งขันระหว่าง
ประเทศสูงขึ้น กรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น เพ่ือให้         
การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปตามทิศทางที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร  คือ “กรุงเทพมหานคร : เป็นมหานคร
ท่องเที่ยวที่ดีที่สุด (BANGKOK : THE BEST TOURISM DESTINATION FOR ALL)” ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 – 2558 ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 

 1) อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน โดยการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน ภูมิทัศน์ทางการท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร
การท่องเที่ยว  พัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับชาติ
และสากลและพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และมี    
อัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) พัฒนาและส่งเสริมทางการตลาดการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาเครื่องมือ เครือข่ายและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง  สร้างภาพลักษณ์และ     
สื่อความหมายการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้ชัดเจนส าหรับแต่ละกลุ่มเปูาหมาย  ส่งเสริมการตลาดเพ่ือเพ่ิม
การจับจ่ายสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ  ส่งเสริมการใช้กลยุทธ์การตลาดเพ่ือเจาะ
กลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่และส่งเสริมการท่องเที่ยวซ้ า และพัฒนาและด าเนินการส่งเสริมการตลาดผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

3) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเครือข่าย โดยการเสริมสร้างกลไก 
ความร่วมมือเชิงเครือข่ายกับภาคีต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาและบริหารทรัพยากรการท่องเที่ยวและโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวโดยตรง  
ทั้งส่วนกลางและส านักงานเขต และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณด้านการท่องเที่ยว
ของกรุงเทพมหานคร เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ส่งเสริม-
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานและการให้บริการด้านการท่องเที่ยว สร้างและบูรณาการ-
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวระดับส านักงานเขตท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร 

4) พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวในระดับสากล สร้างระบบการเรียนรู้ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ให้กับบุคลากรทางการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครโดยความร่วมมือของภาคีต่าง ๆ ในพ้ืนที่
ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวแก่บุคลากรภาครัฐ เอกชนชุมชนและประชาสังคมและ
ปลูกฝังจิตส านึกของชุมชนและประชาสังคมในการร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน 

5) พัฒนาคุณภาพการบริการทางการท่องเที่ยว โดยการพัฒนากลไกการบริหารคุณภาพ       การ
บริการท่องเที่ยว และจริยธรรมของธุรกิจให้บริการนักท่องเที่ยวพัฒนาระบบจูงใจเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการ
การท่องเที่ยวของผู้ให้บริการและผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยวเสริมสร้างขีดความสามารถการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
แก่ผู้ให้บริการและผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนากลไกความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับบริการการท่องเที่ยว 



๑๙ 

 

2 3 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก องภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนและภาคประชาชนให้มีความ
เ ้มแ ็งและพึ่งพาตนเองได้และให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม  โดยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนและภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ จะเป็นการพัฒนาที่
มุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการรายย่อย และวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งเสริม-
การใช้ความสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือช่วยสร้าง
งานสร้างรายได้ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและการค้า ทั้งในส่วนของ       
การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น  การสนับสนุนให้
ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าและบริการ สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อยเพ่ือให้สามารถกู้ยืมเพ่ือการสร้างอาชีพ ผนวก
กับกลไกของ “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษาโดยมุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมที่จะเป็นกลไกใหม่ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพ่ือให้เกิดระบบเศรษฐกิจฐานรากที่สามารถต่อยอดและพัฒนาเป็นเครือข่ายการผลิต
ขนาดใหญ่ที่ม่ันคงและยั่งยืน ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมผู้มีอาชีพหรือผู้มีความรู้ในด้านอาชีพให้เป็นผู้ประกอบการและพัฒนาไปสู่ธุรกิจ  ขนาด
เล็ก ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน โดยการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
ฐานการผลิต และตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจรและเข้มแข็ง บนพ้ืนฐานการพัฒนาและบริหารองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือให้เกิดระบบเศรษฐกิจฐานรากที่สามารถต่อยอดและพัฒนาเป็น
เครือข่ายการผลิตขนาดใหญ่ที่มั่นคงและยั่งยืน โดยกรุงเทพมหานครท าหน้าที่ให้การสนับสนุนองค์ประกอบที่เป็น
พ้ืนฐาน ทั้งด้านองค์ความรู้และการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพ่ือให้ผู้มีความรู้ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการ
ของตนเองทั้งในลักษณะของการเป็นเจ้าของรายเดียว หรือการรวมตัวกันในรูปของวิสาหกิจชุมชนที่มี  ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษามาตรฐานสินค้าและบริการระดับชุมชน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีคุณภาพ น าไปสู่การให้ตราผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และสนับสนุนเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งภายในและต่างประเทศ โดยการพัฒนาด้านมาตรฐานเพ่ือให้ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล ซึ่งหน่วยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมักจะไม่มีทุนทรัพย์และองค์ความรู้เพียงพอที่จะสร้าง
มาตรฐานให้ได้รับการยอมรับในวงกว้าง กรุงเทพมหานครรับหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริมและประเมินคุณภาพของสินค้า
และบริการ รวมทั้งสร้างตราผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเพ่ือน าไปประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปูาหมายทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศไดร้ับทราบและยอมรับในตราผลิตภัณฑ์ 

3) สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างโอกาสและช่องทางประกอบการค้าหรือการลงทุน
ให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างรายได้ และลดรายจ่าย โดยการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุน
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเพ่ือสร้างฐานข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจในกรุงเทพมหานครโดยข้อมูล
เหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้ผลิตในการจัดหาวัตถุดิบและลูกค้าที่มีความต้องการในตัวสินค้าและ
บริการ ส่วนผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากการมีข้อมูลข่าวสารของผู้ผลิตอย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ท าให้มี
ทางเลือกมากขึ้นในการเลือกสินค้าและบริการ อีกทั้งยังเป็นจุดให้บริการแบบครบวงจรของผู้ที่ต้องการข้อมูล
ข่าวสารได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน สามารถช่วยลดขั้นตอนในการท าธุรกิจลงได้
อย่างมาก สร้างโอกาสและช่องทางประกอบการค้าหรือการลงทุนให้แก่ประชาชนเพ่ือเพ่ิมรายได้ด้วยการให้ความรู้
และข้อมูลข่าวสาร ด้วยกระบวนการส่งเสริมอาชีพแบบครบวงจรและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การเพ่ิม
รายได้ ด้วยการจัดอบรมอาชีพให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป และสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพหรือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง ตลอดจนสร้างโอกาสในรูปแบบที่กรุงเทพมหานครลงทุนเองและแบบที่
กรุงเทพมหานครเป็นตัวกลางเพ่ือเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มลูกค้า สร้างรายได้โดยการส่งเสริมบทบาทให้ 



๒๐ 

 

ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงาน เพ่ือน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้า
อาหารคุณภาพสูง และยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยการขยายช่องการตลาด รวมทั้งดึงดูดนักลงทุน   
เข้ามาลงทุนในการผลิตสินค้าและบริการที่มีเทคโนโลยีสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างอาชีพ  
สร้างรายได้ คลายความเดือดร้อนของประชาชนโดยมอบสินเชื่อสร้างอาชีพเงื่อนไขพิเศษดอกเบี้ยต่ า เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถน าเงินไปลงทุนประกอบอาชีพหรือเพ่ิมทุนหมุนเวียน หรือขยายกิจการ 

2 3 3 พัฒนาการพาณิชย์ องกรุงเทพมหานครเพื่อตอบสนองความต้องการ องประชาชน 
ชาวกรุงเทพมหานคร  พัฒนาสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งเงินทุนในทางเลือกหนึ่งที่จะเข้าถึงได้
ง่ายและทันทีของประชาชนที่ต้องการน าเงินไปลงทุนท าธุรกิจส่วนตัวในการหารายได้ เพ่ือเป็นเงินใช้จ่ายใน
ครัวเรือนในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย หรือจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งเสริมขยายการให้บริการ มุ่งพัฒนาและ
ส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดสร้างหรือจัดให้มีตลาดให้เหมาะสมแก่สภาพของชุมชน  การปรับปรุงตลาดที่มีอยู่แล้วให้  
ถูกสุขลักษณะและทันสมัย การส่งเสริมตลาดเอกชน การก าหนดระเบียบการด าเนินงานของตลาด การจัดการและ
ควบคุมการให้บริการเกี่ยวกับตลาด การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตลาด การควบคุมดูแลราคาสินค้าที่จ าหน่ายใน
ตลาดให้เป็นธรรมและการส่งเสริมการจ าหน่ายโภคภัณฑ์ที่สร้างความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว  
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้มีรายได้น้อย พัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยด้วยการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเพ่ือให้
เช่าในราคาถูก การให้ความช่วยเหลือหนี้สินเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพงานสถานธนานุบาลกรุ งเทพมหานคร  โดยการเพ่ิมสถานธนานุบาล
กรุงเทพมหานครเพ่ือเสริมศักยภาพการบริการ กระตุ้นสภาพคล่องทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึง 
และมีภาพลักษณ์ที่ด ี

2) เพ่ิมประสิทธิภาพงานตลาดของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพชุมชน ด้วย    การ
ปรับปรุงเสริมสร้างภาพลักษณ์ตลาดให้ถูกสุขลักษณะและทันสมัย ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าที่เป็นธรรมและ
ส่งเสริมสนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชนของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย 

3) ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตลาดนัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความประทับใจเพ่ือดึงดูดผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเพ่ิมข้ึน 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการออม บรรเทาภาระค่าครองชีพ และลดรายจ่ายของประชาชน ตลอดจน
ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร เช่น ส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยด้วยการก่อสร้าง
อาคารที่พักอาศัยเพ่ือให้เช่าในราคาถูก การให้ความช่วยเหลือประชาชนของกรุงเทพมหานครที่มีหนี้สินเกี่ยวกับที่
อยู่อาศัยโดยการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ และการหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ตลอดจนการลดภาระหนี้สินอันเกิดจาก
บัตรเครดิตและหนี้นอกระบบให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครด้วยการปรับหนี้ในอัตราดอกเบี้ยที่
ลดลงจากสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

การ ับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๒ สู่เป้าหมายมีแนวทางดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวใน 
                             ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ป ๒.๑) 
 

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

1) อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเท่ียว
อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 

๑. จ านวนแหล่งท่องเท่ียว
และกิจกรรมการท่องเท่ียว
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ท่ีได้รับการพัฒนา/ส่งเสริม 

- ๑๒ แห่ง ๑. โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู        
วิถีชุมชน 
๒. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวตามเทศกาล/ประเพณี 
๓. โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียว 

 ๒. จ านวนทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวท่ีได้รับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนา 

- ๑๒ แห่ง 
 

๑. โครงการจัดท าปูายสื่อความหมายในแหลง่ท่องเท่ียว 
๒. โครงการสร้าง/ปรับปรุงสุขาในแหล่ง-
ท่องเท่ียว 
๓. โครงการจัดการการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ
เพื่อฟื้นฟูการท่องเท่ียวแม่น้ า/ล าคลอง 

 ๓. ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน ภูมิทัศน์
ทางการท่องเท่ียวและ 
การพัฒนาส่ิงอ านวย 
ความสะดวก 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ ๑. โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอ านวย- 
ความสะดวกด้านการท่องเท่ียว 
๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในแหล่ง
ท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
พื้นท่ี 

 ๔. ร้อยละของนักท่องเท่ียว
ท่ีร้องเรียนด้านความ-
ปลอดภัย 

ลดลง 
ร้อยละ ๕ 

ลดลง ร้อยละ ๕ โครงการอบรมบุคลากรด้านการท่องเท่ียว
ท้ังภาครัฐและเอกชน 

2) พัฒนาและส่งเสริม
ทางการตลาดการท่องเท่ียว   
 

จ านวนกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การตลาด 

- ๔๐ กิจกรรม ๑. โครงการส่งเสริมการตลาดในและ
ต่างประเทศ 
๒. โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
การท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
๓. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
กรุงเทพมหานคร 

    ๔. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

3) เพิ่มประสิทธิภาพกลไก
การบริหารจัดการ      
การท่องเท่ียวเชิงเครือข่าย 

ร้อยละโครงการ/กิจกรรม
ด้านการท่องเท่ียวของ
ส านักงานเขตสนับสนุน
แผนพัฒนาการท่องเท่ียว
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียว 
๒. การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมของ
ส านักงานเขต 

4) พัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ด้าน   
การท่องเท่ียว 

จ านวนบุคลากรและภาคี
ด้านการท่องเท่ียวได้รับ
ความรู้และพัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านการท่องเท่ียว 
๒. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการท่องเท่ียวภาคสังคม 

5) พัฒนาคุณภาพ 
การบริการทาง         
การท่องเท่ียว  

ร้อยละความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวต่อ 
การบริการการท่องเท่ียว 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
จุดประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 



๒๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนและภาคประชาชนให้มี
ความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได ้และให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม  (ป ๒.๒) 

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

1) ส่งเสริมผู้มีอาชีพหรือ 
ผู้มีความรู้ในด้านอาชีพให้
เป็นผู้ประกอบการและ
พัฒนาไปสู่ธุรกิจขนาดเล็ก 
ขนาดย่อมและวิสาหกิจ-
ชุมชน  

ผู้ผ่านการอบรมสามารถ
น าความรู้ ไปประกอบ
กิจกรรมธุรกิจขนาดเล็ก  
ขนาดย่อมหรือวิสาหกิจ-
ชุมชนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๒ โครงการหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ 

2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การรักษามาตรฐานสินค้าและ
บริการระดับชุมชน ตลอดจน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
คุณภาพ น าไปสู่การให้ตรา
ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Brand) และสนับสนุน
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จัก
อย่างกว้างขวางท้ังภายในและ
ต่างประเทศ  

๑. มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์-
กรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Brand) ไม่น้อยกว่า  
๕๐ ผลิตภัณฑ์ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ๕๐ ผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์-
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 

๒. ยอดจ าหน่ายสินค้าท่ีมีตรา
ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Brand) เพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ ๕ โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน กทม.  

3) สร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ด้วยการสร้าง
โอกาสและช่องทาง
ประกอบการค้าหรือการ
ลงทุนให้แก่ประชาชนเพื่อ
สร้างรายได้ และลด
รายจ่าย 

๑.ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 ร้อยละ ๕ โครงการฝึกอาชีพครบวงจร 

๒. จ านวนประชากร 
ท่ีผ่านการฝึกอบรมอาชีพ
แล้วสามารถน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพหรอืน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันเพิ่มขึ้น 

รอ้ยละ ๕ ร้อยละ ๕ กิจกรรมติดตามและประเมินผล 
การจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน  
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพครบวงจร 

 ๓. ร้อยละของผู้ผ่าน- 
การอบรมหลักสูตรด้าน
การเกษตรสามารถน าความรู้ไป
พัฒนาการผลิต การประกอบการ
ภาคเกษตรกรรมได้ 

- ร้อยละ ๕ ๑. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร 
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลากร
ด้านการเกษตรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓. โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นท่ี
การเกษตรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ 
4. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีใน
กรุงเทพมหานคร 
5. โครงการจัดอบรมตามหลักสูตรของ
โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ 
6. กิจกรรมเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติท่ีได้รับ
ความช่วยเหลือ  

 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานคร (ป ๒.๓) 

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

1) เพิ่มประสิทธิภาพงาน
สถานธนานุบาล-
กรุงเทพมหานคร  โดยการ
เพิ่มสถานธนานุบาลฯ  
เพื่อเสริมศักยภาพการ-
บริการ เสริมสภาพคล่อง
ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน
ให้ครอบคลุมท่ัวถึง และมี
ภาพลักษณ์ท่ีดี 

1. จ านวนสถานธนานุบาล
กรุงเทพมหานครท่ีเพิ่มขึ้น 

20 แห่ง 25 แห่ง 
 

1. โครงการขยายสถานธนานุบาล     
แห่งใหม่ 
2. โครงการปรับปรุงสถานธนานุบาลฯ 

    

๒. ร้อยละความพึงพอใจ
ในการเข้ามาใช้บริการ 

- ร้อยละ 80  
 

2) เพิ่มประสิทธิภาพงานตลาด
ของกรุงเทพมหานคร  เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพชุมชน   
ด้วยการปรับปรุงเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ตลาดให้ถูก
สุขลักษณะและทันสมัย  
ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้า    
ท่ีเป็นธรรม และส่งเสริม
สนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าท่ี
ผลิตในชุมชนของ
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังสินค้า
ท่ีผลิตในประเทศไทย 

1. ร้อยละตลาดของ
กรุงเทพมหานครท่ีได้รับ     
การปรับปรุง 

 ร้อยละ 100 1. โครงการปรับปรุงตลาดของกรุงเทพมหานคร 
- ตลาดราษฎร์บูรณะ  
- ตลาดบางกะปิ 
- ตลาดเทวราช 
- ตลาดรัชดาภิเษก 
- ตลาดธนบุรี 

2. โครงการประกวดตลาดสดดีเด่น 
3. โครงการตลาดสดน่าซ้ือ 
4. โครงการประชาสัมพันธ์ 
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตลาดของ
กรุงเทพมหานคร 
6. โครงการ Direct Debit 

2. ร้อยละผู้ใช้บริการตลาดของ
กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ 10 

3. ร้อยละความพึงพอใจใน   
การเข้ามาใช้บริการ 

- ร้อยละ 80 

3) ปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานตลาดนัด
กรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ สามารถสร้าง 
ความประทับใจเพื่อดึงดูด
ผู้บริโภค และนักท่องเท่ียว 
มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ในการเข้ามาใช้บริการ 
2. จ านวนประชาชนผู้มา
ใช้บริการเพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ 80 1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาตลาดนัดเมืองมีน
เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด  
2. โครงการปูองกันอัคคีภัยในตลาดนัดฯ 
3. โครงการส่งเสริมและรักษาความปลอดภัยและ
อาชญากรรมภายในตลาดนัดฯ 
4. โครงการสัมมนาพัฒนาองค์กรตลาดนัด
กรุงเทพมหานคร 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ให้บริการ 
6. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

4) ส่งเสริมและสนับสนุน
การออม บรรเทาภาระ   
ค่าครองชีพ และลด
รายจ่ายของประชาชน 
ข้าราชการและลูกจ้างของ
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละความพึงพอใจใน
การเข้ามาใช้บริการ 

- ร้อยละ 80 - โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยในพื้นท่ีเขต
บางแคเพื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 



๒๔ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม  
3 1 สถานการณ์และการประเมิน 

สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างจากเมืองหลวงของประเทศอ่ืน จ านวน -
ประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ความหลากหลายของกิจกรรมเมือง อันเป็นผลจากความเจริญทางเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมและการบริการ ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการก่อมลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ 
ระดับเสียงที่ก่อให้เกิดความร าคาญ น้ าเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่โล่งสาธารณะไม่เพียงพอ 
รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนแหล่งผลิตพลังงานเชื้อเพลิง ปัญหาภัย -
พิบัติต่างๆ ทั้งน้ าท่วม แผ่นดินไหว เกาะความร้อนในพ้ืนที่เมือง 

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาของกรุงเทพมหานครภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี 
(พ.ศ. 2552-2563) เพ่ือมุ่งสู่ “กรุงเทพฯ มหานครแห่งความน่าอยู่อย่างยั่งยืน” โดยในส่วนของการการพัฒนาสู่
มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (Striving for Green Bangkok) ได้ด าเนินการตาม 2 แนวทาง ได้แก่ การจัดให้มี
โครงสร้างพ้ืนฐาน บนฐาน ยั่งยืน เท่าเทียม โปร่งใส (Green) และการสร้างสิ่งแวดล้อมเมืองที่สวยงาม สังคมที่
ปลอดภัย น่าอยู่ เข้มแข็งมีความสุข (Good life)  ด้วยการผลักดันให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ ทั้งใน
ระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และหน่วยกิจกรรมทางธุรกิจและการบริการ โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาภายใต้     
แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552-2555  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักสิ่งแวดล้อมได้ให้
ความส าคัญกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและนักเรียน รวมถึงร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชนในการรณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมของสังคมเมืองให้มุ่งรักษ์สิ่งแวดล้อม  ในขณะที่
ส านักการระบายน้ า ส านักผังเมือง ส านักการโยธา ส านักการจราจรและขนส่ง  และส านักงานเขตต่างผลักดัน
ภารกิจเฉพาะด้านในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองให้เป็นไป        
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้  อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครยังคงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการกิจกรรมต่าง 
ๆ  ในการรักษาสิ่งแวดล้อมของเมือง เนื่องจากกฎหมายส าคัญยังไม่มีผลบังคับใช้ /ยังไม่ได้น ามาใช้อย่างจริงจัง เช่น 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย จึงยังต้องพิจารณาก าหนดแนวทางที่ เหมาะสม เพ่ือเร่งรัดให้
กรุงเทพมหานครมีเครื่องมือส าคัญในการควบคุม ก ากับในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อไป 

ส าหรับสถานการณ์โดยรวมของกรุงเทพมหานครอันเป็นผลจากการด าเนินการตามแผนบริหารราชการ-
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552-2555 สรุปได้ดังนี้ 

ด้านการระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วม  การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร  รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
คนกรุงเทพในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ราคาที่ดิน ความสะดวกในการเดินทาง มีผลต่อการพัฒนากรุงเทพฯ ในเชิงพ้ืนที่
อย่างมาก กล่าวคือมีการกระจุกตัวของที่พักอาศัยและที่ท างานอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เขตชั้นใน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลาง
ธุรกิจของกรุงเทพมหานครและของประเทศ ในขณะเดียวกันมีการกระจายตัวของหมู่บ้านจัดสรรในพ้ืนที่ที่เคย    
ถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม หรือพ้ืนที่เพ่ือการระบายน้ า เมื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารถูกบุกรุก ยาก
แก่การควบคุม  ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของเมือง เกิดการทรุดตัวของดิน ทางระบายน้ าตามธรรมชาติ  
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ร่วมกับระบบระบายน้ าที่กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการไว้  ข้อจ ากัดดังกล่าวส่งผลให้  
การบริหารจัดการน้ าเป็นไปด้วยความยากล าบากเพ่ิมขึ้น ปริมาณและระยะเวลาที่น้ าท่วมขังยาวนานขึ้นในแต่ละปี   
ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์น้ าท่วมที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีน้ าเหนือหลากเข้าพ้ืนที่กรุงเทพฯ ทั้งด้านเหนือ  
ด้านตะวันออก และตะวันตกในปริมาณสูงมาก ระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดถึง + ๒.๕๓ เมตร เหนือระดับน้ าทะเล
ปานกลาง (รทก.) ขณะที่แนวปูองกันน้ าท่วมริมแม่น้ าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ที่
กรุงเทพมหานครก่อสร้างไว้มีระดับ + ๒.๕๐ เมตร รทก. และเสริมแนวปูองกันชั่วคราวถึงระดับความสูง  
๒.๘๐ เมตร รทก. ส่วนพ้ืนที่ด้านเหนือ ด้านตะวันตกและตะวันออกบางพ้ืนที่น้ าท่วมสูงถึง ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร 
ระยะเวลาท่วมขังนานประมาณเกือบสองเดือน ภาวการณ์ดังกล่าวท าให้กรุงเทพมหานครจะต้องเร่งด าเนินการ



๒๕ 

 

ก่อสร้างแนวคันกั้นน้ าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จัดหาพ้ืนที่รองรับน้ า รวมถึงก าหนดแผนรองรับสถานการณ์น้ าท่วม 
ที่สอดคล้องกับแผนระดับประเทศอีกด้วย 

ด้านปัญหาน้ าเสีย องกรุงเทพมหานคร  สาเหตุส าคัญเกิดจากการระบายน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือนและ
ชุมชนที่มีปริมาณสารอินทรีย์ปะปนลงสู่แหล่งน้ าโดยไม่ได้รับการบ าบัดเพียงพอ จากข้อมูลปริมาณการใช้น้ าประปา
ของการประปานครหลวง กรุงเทพมหานครมีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๓ ประมาณ ๒.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน  ในขณะที่สามารถบ าบัดน้ าเสียได้ ๑,๐๑๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้ าเสียเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ    
ความเน่าเสียในคูคลองของกรุงเทพมหานคร จากการติดตามเฝูาระวังสถานการณ์คุณภาพน้ าในคูคลองส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครยังพบว่า ในคูคลองจ านวนมากมีค่าออกซิเจนละลายน้ าต่ ากว่า ๑ มิลลิกรัม/ลิตร มีความ
แตกต่างไปตามพ้ืนที่ ส าหรับคูคลองส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีค่า BOD อยู่ระหว่าง ๔-๑๐ มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนฝั่ง
พระนครในพื้นที่เขตชั้นในและชั้นกลาง มีค่า BOD มากกว่า ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่  แต่คลองบาง
พ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงในเขตชั้นใน มีความสกปรกสูงมาก(ค่า BOD สูงถึง ๓๐ – ๕๐  มิลลิกรัม
ต่อลิตร) อย่างไรก็ตาม พบว่า คูคลองส่วนใหญ่มีค่าออกซิเจนละลายน้ าสูงกว่า ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร 

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่า คุณภาพน้ าคลองส่วนใหญ่ยังประสบปัญหามลภาวะทางน้ าอยู่มาก ขณะที่มี 
คูคลองในเขตชั้นในติดกับแม่น้ าเจ้าพระยามีคุณภาพที่ดี เพราะผลจากการจัดระบบไหลเวียนน้ าในคลองและระบบ-
บ าบัดน้ าเสียรวม ที่เปิดด าเนินการแล้ว แต่ยังมีคูคลองอีกจ านวนมากต้องการแก้ไขปัญหาทั้งฝั่งพระนครและ 
ฝั่งธนบุรี  ดังนั้นเพ่ือเป็นแก้ไขปัญหาน้ าเสียในเขตกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจะก่อสร้างโรงควบคุม -
คุณภาพน้ าเพิ่มเติม รวมถึงการก าหนดมาตรการอ่ืน ๆ ร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ าเสียในคูคลอง 

ด้านมูลฝอย  องเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล  กรุงเทพมหานครมีมูลฝอยที่จัดเก็บได้และน าไปก าจัดเฉลี่ย 
8,929 ตันต่อวัน ในปี 2554 หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของปริมาณมูลฝอยทั้งประเทศ 43,800 ตันต่อวัน ซึ่งต่ า-กว่า
ข้อมูลคาดการณ์ของส านักสิ่งแวดล้อมที่คาดว่ามีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น เฉลี่ย 10,160 ตัน/วัน อย่างไรก็ตาม 
ปริมาณมูลฝอยยังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา โดยในปี 2551-2553  ปริมาณ-มูล
ฝอยที่จัดเก็บได้มีจ านวนเฉลี่ย 8,780 ตันต่อวัน 8,787 ตันต่อวัน และ 8,766 ตันต่อวัน ตามล าดับ 

 

 
 

 



๒๖ 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาขยะในช่วงที่ผ่านมาดีขึ้น  ซึ่งกรุงเทพมหานครจะยังคงยึด 
แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยโดยน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ที่
แหล่งก าเนิดตามหลักการ 3Rs ต่อไป  รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอย (รวมขยะอันตราย) กากไขมัน
และสิ่งปฏิกูล  โดยเฉพาะในส่วนของการเก็บขนมูลฝอย และการน าไปจัดการตามคุณสมบัติของขยะแต่ละประเภท  
และการศึกษาวิจัยเพ่ือน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการมูลฝอยในกรุงเทพมหานครเพ่ิมเติมด้วย 

ด้านพื้นที่สีเ ียว  ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังขาดแคลนพ้ืนที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เมื่อเทียบ
กับเมืองอ่ืนๆ เช่น กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพ้ืนที่สวนสาธารณะต่อประชากร 29.3 ตร.ม. ต่อคน  กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีพื้นท่ีสวนสาธารณะต่อประชากร 26.9 ตารางเมตรต่อคน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุุน มี
พ้ืนที่สวนสาธารณะต่อประชากร 3.0 ตร.ม. ต่อคน1 กรุงเทพมหานครในปี 2552-2554 มีพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบ
สวนสาธารณะต่อประชากร 3.93  4.13  และ 4.44 ตร.ม. ต่อคนตามล าดับ  ซึ่งต่ ากว่ามาตรฐานสากลที่ 15 ตร.ม. ต่อคน2  ท าให้
กรุงเทพมหานครต้องจัดหาพ้ืนที่เพ่ิมสีเขียวให้มากขึ้น โดยการจัดท าสวนสาธารณะ สวนหย่อม ปลูกต้นไม้ ในพ้ืนที่ว่างของเอกชน 
รัฐ รัฐวิสาหกิจ ศาสนสถาน โรงเรียน ริมคลอง เกาะกลาง ทางเท้า เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอดคล้องกับการศึกษาโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองตามแนวพระราชด าริ  (แหล่งข้อมูล: 
ส านักผังเมือง, 2554) ที่ระบุว่า กรุงเทพฯ ต้องการพ้ืนที่โล่งสาธารณะ3 เพ่ิมเติม ซึ่งจ าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
สวนสาธารณะ (Public Park)  และที่โล่งกิจกรรมสาธารณะ  (Public Plaza)  โดยเฉพาะในส่วนของสวนสาธารณะ  
(ซึ่งจ าแนกไว้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ สวนสาธารณะระดับเมือง ระดับย่าน และระดับชุมชน) กรุงเทพฯ ยังขาดแคลน
พ้ืนที่สวนสาธารณะทุกระดับอยู่มาก  ทั้งนี้ ประมาณการความต้องการพ้ืนที่สวนสาธารณะตามร่างผังเมืองรวม -
กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงครั้งที่ 3 เพ่ิมจากที่มีอยู่เดิมในปี 2554 (8,787 ไร่) อีก 16,813 ไร่ ภายในปี 2575 4  การที่
กรุงเทพมหานครจะสามารถจัดหาพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะแต่ละลักษณะเพ่ิมเติมเป็นเรื่องที่ท้าทาย อย่าง
ยิ่ง  ทั้งในเรื่องการก าหนดวิธีการและการบริหารจัดการเพ่ือให้ได้งบประมาณมาด าเนินการ  ซึ่งเป็นกรณีที่พบอยู่เสมอ
ในการจัดบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง 

ด้านการป้องกันการกัดเซาะ องชายฝั่งทะเลบาง ุนเทียน กรุงเทพมหานคร   สถานการณ์โดยรวมยังไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มากนัก  เนื่องจากแผนการก่อสร้างรอดักตะกอนที่ก าหนดไว้ ยังไม่คืบหน้า
เนื่องจากไม่ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่  ส านักการระบายน้ าในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบจึงได้
ศึกษา และเปลี่ยนการใช้วัสดุในการก่อสร้างรอดักตะกอนจากทรายเป็นหินแทน  และคาดว่าจะสามารถด าเนินการได้
                                                           
1
  www.oknation.net/blog/print.php?id=58207)   

2
  Park and Greenery Space Planning in a Large City : Laboratory of Urban Landscape Design, Nobura Masuda, Prefecture, College of Agriculture) 

3 พื้นที่โล่งสาธารณะเป็นองค์ประกอบทางกายภาพที่ส าคัญที่ช่วยให้เมืองโปร่ง ลดความแออัด และเพิ่มพื้นที่ประกอบกิจกรรมอิสระ เพื่อคุณภาพชีวิติที่ดีของประชาชน พื้นที่โล่งสาธารณะ 
4
 ส านักผังเมือง, 2554. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมปรับปรุงฟื้นฟูเมืองตามแนวพระราชด าริ  กรุงเทพฯ. หน้า 5-12 ถึง 5-15 

สดัสว่นพืน้ทีส่เีขยีวของกรงุเทพมหานคร ปี 2545-2554
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ในช่วงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ระยะที่ ๒  ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่พบในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา คือประชาชน
นอกพ้ืนที่ได้ให้ความสนใจกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาชายเลนบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครมากขึ้น  โดย
ร่วมกิจกรรมการปลูกปุา การศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาชายเลน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการต่อเนื่องกับพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงครามด้วย  ดังนั้น ในการฟ้ืนฟู และ
ปูองกันการกัดเซาะของชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานครจึงยังคงด าเนินการตามกลยุทธ์
และมาตรการอ่ืน ๆ เช่นเดียวกับช่วงแผนฯ ที่ผ่านมา ต่อไป 

ด้านคุณภาพอากาศและเสียง  พ้ืนที่หลักที่มีปัญหาคุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
พ้ืนที่ริมถนน คุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครมีปัญหาหลักท่ีพบคือ ฝุุนละอองรวม ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน    10 
ไมครอน และก๊าซโอโซน แต่มีแนวโน้มของปริมาณมลพิษลดลง ส าหรับสารมลพิษชนิดอ่ืนยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากยานพาหนะ ในขณะที่มีระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (ปี ๒๕๕๔) อยู่ในช่วง 54.2-86.8  เดซิ
เบล เอ  ค่ า เ ฉลี่ ย ร ายปี  เ ท่ า กั บ  69 . 2  เ ดซิ เ บล เอจ านวนวั นที่ ร ะดั บ เสี ย ง เ กิ นมาตรฐ าน  คิ ด เป็ น 
ร้อยละ 51 ส่วนพื้นที่ท่ัวไป มีระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง  อยู่ในช่วง 49.5- 79.3  เดซิเบลเอ ค่าเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 
59.3 เดซิเบลเอ (มาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ไม่เกิน ๗๐ เดซิเบลเอ) ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือควบคุมและแก้ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานคร  ส่งผลให้ความรุนแรงของปัญหาได้บรรเทาเบาบางลงไป 

 

ด้านการลดภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์พลังงาน ภาวะโลกร้อนเป็นวิกฤตการณ์ที่มีผลจากปริมาณก๊าซ-
เรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมสูงขึ้นมากเกินสมดุลของธรรมชาติ ส่งผลให้อุณหภูมิของชั้นบรรยากาศเพ่ิมสูงขึ้น 
และมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และเป็นผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องเป็นลูกโซ่ เริ่มจาก
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และก่อให้เกิดผลกระทบต่อไปถึงระบบเศรษฐกิจ สังคม
และความเป็นอยู่ของผู้คนในที่สุด ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นนี้ อาจท าให้ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง บ่อยครั้ง และยาวนานกว่าในอดีตที่ผ่านมา ได้แก่ ปัญหาน้ าท่วมอันเนื่องมาจาก
ปริมาณฝนที่เพ่ิมสูงขึ้น ปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนฯ อุณหภูมิและความชื้นที่เพ่ิมสูงขึ้น อาจน ามาซึ่ง
ปัญหาโรคระบาดซึ่งแพร่ระบาดโดยแมลงและน้ า เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้มาเลเรีย โรคฉี่หนู อหิวาตกโรค เป็นต้น 

ในส่วนของการใช้พลังงาน กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน  
ใช้พลังงานไฟฟูารวมกันประมาณ 29,200 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง (GWh) ต่อปี มีรถยนต์จ านวน 6.7 ล้านคัน  
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังเป็นแหล่งผลิตปริมาณมูลฝอย ประมาณ 8,700 ตันต่อวัน  ผลิตน้ าเสีย วันละ
ประมาณ 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ
ประมาณ 42.65 ล้านตันต่อปี คิดเป็นการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อประชากร 7.1 ตันต่อคนต่อปี ในขณะที่
กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่สีเขียวประมาณ 11,859 ไร่ และเมื่อรวมต้นไม้อ่ืน ๆ ที่ปลูกในพ้ืนที่เอกชนและพ้ืนที่
นอกเหนือการดูแลของกรุงเทพมหานครเข้าด้วยกันแล้ว  คาดว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้ทั้งหมดใน
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กรุงเทพมหานครสามารถดูดซับได้รวมกันเพียง 100,000 ตันต่อปี กรุงเทพมหานครจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ เพ่ือ
ควบคุมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  และมาตรการส่งเสริม การ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากท่ีสุด 

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะ ๔ ปีของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - 2559 
กรุงเทพมหานครจะมุ่งด าเนินการการสร้างเสริมความสามารถของคนกรุงเทพและบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยการเตรียมมาตรการเพ่ือ
รองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปสู่การใช้
ทรัพยากรอย่างรู้ค่า และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มุ่งลดอัตราการใช้พลังงานในภาพรวมของกรุงเทพฯ  
สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ทุกภาคส่วน 
(หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน/องค์กรต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศ) และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครอีกด้วย เพ่ือพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสีเขียว สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่ก าหนดให้กรุงเทพมหานครก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า® 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

3.2 พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
พันธกิจ 

1. ก่อสร้าง/จัดให้มีระบบระบายน้ า พ้ืนที่ชะลอน้ า และแผนการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพ่ือ    การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

2. ควบคุมคุณภาพน้ าในเขตกรุงเทพมหานคร  และวางแผนการใช้ประโยชน์ระบบระบายน้ าเพ่ือสนับสนุน
ระบบบ าบัดน้ าเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เฝูาระวังคุณภาพอากาศและเสียง และควบคุมปริมาณมลพิษทางอากาศและเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และปุาชายเลนของกรุงเทพมหานคร 
5. ก าหนดแนวทางการจัดการมูลฝอยให้เป็นระบบ สนับสนุนและเชื่อมโยงภารกิจกับพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
6. สร้างความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ในทุกภาคส่วน       
บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนและผลประโยชน์ร่วมกัน (Co-benefits) 

7. แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันแบบองค์รวม  เอ้ือต่อการอยู่
อาศัยและการท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย สวยงาม มีชีวิตชีวา และสะดวก 

เป้าหมาย 
1. เพ่ิมขีดความสามารถของระบบระบายน้ าในถนนสายหลัก จุด/พ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วม เพ่ิมประสิทธิภาพ  

ระบบปูองกันน้ าท่วมให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้  และเพ่ิมพ้ืนที่ชะลอน้ า (แก้มลิง) 
2. แผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผล

อย่างเป็นรูปธรรม และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ าของประเทศ 
3. โครงการ/กิจกรรม มาตรการ หรือ แนวทางการด าเนินงานที่เสนอไว้ในแผนแม่บทการจัดการน้ าเสียของ

กรุงเทพมหานครได้มีการน าไปสู่การปฏิบัติ 
4. ควบคุมคุณภาพอากาศและเสียงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 



๒๙ 

 

5. พ้ืนที่สีเขียวตามแผนแม่บทพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 และพ้ืนที่ปุาชายเลนของ
กรุงเทพมหานครได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาเพ่ิมขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

6. การจัดการมูลฝอย ไขมันและสิ่งปฏิกูลได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
7. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร  
8. ผลักดันกรุงเทพมหานครสู่สังคมคาร์บอนต่ า® และมีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
9. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก 
10. ใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคม เป็นเครื่องมือหลักในการ

ควบคุม ติดตามและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 
1. ช่วงเวลาที่น้ าท่วมขังลดลง ในพ้ืนที่จุดอ่อนน้ าท่วมบนถนนสายหลัก/ถนนสายรอง/ซอย และพ้ืนที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
2. มีพ้ืนที่ชะลอน้ าเพิ่มข้ึน 
3. คุณภาพน้ าในคลองเปูาหมายดีขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ 
4. มูลฝอย ไขมันและสิ่งปฏิกูล ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมตามประเภท  
5. คุณภาพอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๖. สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อมต่อประชากรเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปี 2559 (5 ตร.ม./คน) 
๗. ความหนาของพ้ืนที่ปุาชายเลนบางขุนเทียนเพ่ิมขึ้น ตลอดแนวคิดเป็น 130 เมตร 
๘. ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกรุงเทพฯ ลดลงร้อยละ 15 จากปี 25505  
9. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟูาและเชื้อเพลิงของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ 

ภายในปี 2559 
10. ระดับการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของคนกรุงเทพในการเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญที่กรุงเทพมหานคร/

เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมได้จัดขึ้นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการไปสู่สังคมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

3.3 แนวทางการพัฒนา 
3 3 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ าท่วมและการระบายน้ า เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมการปูองกันมิให้เกิดภาวะน้ าท่วมรุนแรง ยาวนาน 
จึงก าหนดมาตรการและกลยุทธ์ ดังนี้ 

1) สร้างและปรับปรุงระบบป้องกันน้ าท่วมครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ด้วยการก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบปูองกันน้ าท่วม เพ่ือแก้ไขน้ าท่วมเนื่องจากน้ าหลากและน้ าทะเลหนุน เช่น ปรับปรุงแนวปูองกั น   
น้ าท่วมริมแม่น้ าเจ้าพระยา คันกั้นน้ าด้านตะวันออกและฝั่งธนบุรี อุโมงค์ขนาดใหญ่ สร้างระบบเตือนภัย 

2) เพ่ิมขีดความสามารถของระบบระบายน้ าในถนนสายหลักให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
เนื่องจากฝนตกในพ้ืนที่จุดอ่อนได้ภายใน 2 ชั่วโมง (กรณีฝนตกต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง มีปริมาณไม่เกิน 60 มม.)    โดย
การก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบระบายน้ า ท่อระบายน้ า บ่อสูบน้ า สถานีสูบน้ า ฯลฯ 

3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า โดยใช้พ้ืนที่ชะลอน้ า (แก้มลิง) ด้วยการจัดหาและพัฒนา
พ้ืนที่ชะลอน้ า (แก้มลิง) ให้สามารถจัดการน้ าได้เพ่ิมข้ึนอีก 0.50 ล้าน ลบ.ม. 

3 3 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพน้ า  เพ่ือจัดการน้ าเสียครัวเรือนให้มีค่าความสะอาดอยู่ใน
ระดับมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ  ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้  

                                                           
5
 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2550 (ปีฐาน) เท่ากับ ๔๒.๗๕ ล้านตัน 



๓๐ 

 

1) เพ่ิมปริมาณการบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่เป้าหมายของกรุงเทพมหานคร ตามแผนแม่บทการจัดการน้ า
เสียของกรุงเทพมหานคร โดยการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนร่วมรับผิดชอบต่อมลพิษทางน้ า ด้วย
การจ่ายค่าบ าบัดน้ าเสีย ก่อสร้างและเดินระบบบ าบัดน้ าเสียตามแผนแม่บทฯ ปรับปรุงและพัฒนาระบบรวบรวม
น้ าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ า 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบไหลเวียนน้ าในคลองเพ่ือการบ าบัดน้ าเสียและป้องกันน้ าท่วม  โดย    การ
ปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ าเพ่ือยกระดับคุณภาพน้ าทิ้ง  ตรวจวัดสภาพน้ าในคลองที่จัดให้มีระบบไหลเวียนและ
ขุด ลอกคลองเปูาหมาย 

3) สนับสนุนการน าผลผลิตจากการบ าบัดน้ าเสียกลับไปใช้ประโยชน์ โดยการจัดการกากตะกอนน้ า
เสียจากการบ าบัดน้ าเสียชุมชนให้เหมาะสมส าหรับใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

4) เข้มงวดการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายด าเนินการแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิด
ปัญหาน้ าเสียในแหล่งน้ าสาธารณะ โดยผลักดันให้มีการปรับปรุง/แก้ไขระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องได้รับการแก้ไข
ให้กรุงเทพมหานครมีอ านาจในพ้ืนที่ จัดกิจกรรมให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ผู้ประกอบการในการดูแล บ ารุงรักษา
ระบบบ าบัดน้ าเสีย และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมตรวจสอบสถานประกอบการที่ท าผิดกฎหมายฯ    
ไม่ติดตั้ง/เดินระบบบ าบัดน้ าเสีย 

3.3.3 ลดปริมาณมูลฝอย และการน ากลับไปใช้ประโยชน์ เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่การประหยัดต้นทุนการผลิตและลดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ 
ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและคัดแยกมูลฝอยโดยน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ 
ที่แหล่งก าเนิดตามหลักการ 3Rs โดยการสร้างการรับรู้และสร้างจิตส านึกในการมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย
อาศัยหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา มุ่งหวังปรับเปลี่ยนทัศนคติและวัฒนธรรมการบริโภคและการทิ้งขยะตามประเภทของ
วัสดุและการน าไปใช้ประโยชน์ตามแนวคิดขยะคือทรัพยากร 

๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอย ด้วยการนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขนมูลฝอย  เก็บขนมูลฝอยแยก
ประเภท และน าไปจัดการตามประเภท รวมทั้งให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมันแยกเป็นการเฉพาะ  

๓) สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและมี 
การน ากลับมาใช้ประโยชน์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ได้แก่ เทคโนโลยีเตาเผามูลฝอย  
เทคโนโลยีการหมักปุ๋ยและการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ การบ าบัดไขมันและแปรรูปไขมัน รวมถึงการสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยความเหมาะสมระบบก าจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการน ามูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลไปก าจัด 

3.3.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือควบคุมและลดมลพิษทางอากาศและเสียงอันเกิดจากกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) เฝ้าระวังฝุ่นละอองและระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในบรรยากาศ  เพ่ือเฝูาระวัง
สถานการณ์ของคุณภาพอากาศและเสียง  โดยตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียงในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่อง 

๒) ควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงจากแหล่งก าเนิดมลพิษจากยานพาหนะและแหล่งก่อมลพิษอ่ืน  
โดยการตรวจวัดควันด าและระดับเสียงของยานพาหนะ การใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมิให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศและเสียงจากแหล่งก่อมลพิษอ่ืน เช่น สถานที่ก่อสร้าง การเผาในที่โล่ง เป็นต้น 

๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในทุกรูปแบบ 
อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน โดยการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์อากาศกรุงเทพมหานคร ร่วมมือกับ 

 



๓๑ 

 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ประชาชน องค์กรสามารถ
เข้ามามีส่วนในการรักษาคุณภาพอากาศและเสียง 

3 3 5 เพิ่มพื้นที่สีเ ียว เพ่ือเป็นแหล่งสร้างอากาศบริสุทธิ์แก่เมือง กรองมลภาวะทางอากาศ สร้างร่มเงา 
ลดอุณหภูมิของเมือง และใช้ประโยชน์เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจรองรับกิจกรรมทางสังคมของประชาชน  
ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

๑) จัดหาที่ดินเพ่ือพัฒนาเป็นพ้ืนที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ด้วยการให้สิทธิกรุงเทพมหานครเข้าด าเนินการ (ซื้อ/เช่าพ้ืนที่ รับบริจาคขอใช้พ้ืนที่
ของหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ และการแลกเปลี่ยน)  หรือเจ้าของที่ดินด าเนินการเอง รวมถึงกรุงเทพมหานครเข้าท า
การปรับปรุงพ้ืนที่ว่าง ทิ้งร้าง ไม่ปรากฏเจ้าของ ฯลฯ (การก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น
สวนสาธารณะ/สวนหย่อม ให้เป็นการขยายผลจากข้อมูลการส ารวจพ้ืนที่สีเขียวตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บท -
พ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546) 

2) อนุรักษ์ ปรับปรุงสภาพพ้ืนที่สีเขียว (พ้ืนที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม และพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือ
สภาพแวดล้อมที่ด)ี เพ่ือเป็นพื้นที่เพ่ือการพักผ่อน เป็นแหล่งกรองมลภาวะของเมือง และรับรองกิจกรรมทางสังคม  
โดยการส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ยืนต้น หลากพันธุ์ การขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ฯลฯ ในการศึกษาและวิจัยระบบนิเวศทางธรรมชาติในกรุงเทพฯ รวมถึงจัดท า
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และก าหนดแนวทาง/มาตรการในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติ การใช้มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางเศรษฐศาสตร์จูงใจให้ภาคเอกชนและ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ของตนเอง 

3 3 6 ฟื้นฟู อนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนชายฝั่งทะเลบาง ุนเทียน เพ่ือเป็นการหยุดยั้งการสูญเสียพ้ืนที่ 
ปุาชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนของกรุงเทพมหานครและฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ปุาให้กลับมามีความสมบูรณ์
เป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้อีกครั้ง  ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

๑) ป้องกันไม่ให้เกิดการกัดเซาะพ้ืนที่ป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ด้วย    
การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการก่อสร้างแนวปูองกันการกัดเซาะแบบชั่วคราว/แบบถาวร การปลูก
ปุาชายเลนเพื่อชะลอความรุนแรงของกระแสคลื่น 

๒) ฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลนให้กลับมามีความสมบูรณ์  ด้วยการก าหนดแนวทางการรักษาระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติบริเวณปุาชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

3 3 7 รับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่มีผลต่อการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมใน      
การรับมือและลดความเสี่ยงของผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยมาตรการ/      
กลยุทธ์ดังนี้ 

1) สร้างความเข้มแข็งให้กรุงเทพมหานครในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   โดย  
การสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้
กรุงเทพมหานครมีกรอบทิศทางการด าเนินการเพ่ือไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า® ที่เป็นรูปธรรม ทั้งในระดับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการปกครอง ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ รวมถึงมีการก าหนด/พัฒนา
กลไก เครื่องมือหรือมาตรการที่สามารถผลักดันให้เปูาหมายการด าเนินการตามนโยบายฯ ประสบความส าเร็จ 
(ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว) 

 



๓๒ 

 

2) สร้างความสามารถในการปรับตัวของคนกรุงเทพเพ่ือรับมือและลดความเสี่ยงของผลกระทบ  
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริม รณรงค์ และสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการสร้างกรุงเทพมหานคร ให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ า® 

3) สร้างเครือข่ายภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครกับหน่วยงาน
ภายในและต่างประเทศในการรับมือและลดความเสี่ยงของผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยการแลกเปลี่ยน/เรียนรู้  องค์ความรู้ เทคโนโลยี ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติรวมถึง          
การสนับสนุนทางด้านวิชาการและงบประมาณ ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  3   อนุรักษ์พลังงาน/การใช้พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก  เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และ    
การเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการผลักดันให้
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรประหยัดพลังงานด้วยความร่วมมือร่วมใจของข้า ราชการและบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ 
ทุกภาคส่วน เพ่ือรณรงค์ให้ปรับ/เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน 

2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 
(๑) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับหน่วยงานของ

กรุงเทพมหานคร 
(๒) ก ากับให้อาคารควบคุมใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

การ ับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 มีแนวทาง ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ าท่วมและการระบายน้ า (ป ๓.๑) 

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) สร้างและปรับปรุง
ระบบปูองกันน้ าท่วม
ครอบคลุมพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบปูองกัน 
น้ าท่วม เน่ืองจากน้ าหลาก
และน้ าทะเลหนุน 

ร้อยละ 
๑๐๐ ของ
พื้นท่ีน้ าท่วม 
เนื่องจาก 
น้ าหลาก  
ริมแม่น้ า
เจ้าพระยา
ได้รับการ
ปูองกัน
ท้ังหมด
ภายในปี 
๒๕๕๕ 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ความส าเร็จเฉลี่ย 
ทุกโครงการ 

๑. โครงการปรับปรุงแนวปูองกันน้ าท่วมริมแม่น้ า
เจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ 
๒. โครงการปรับปรุงแนวปูองกันน้ าท่วมด้าน
ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 
๓. โครงการก่อสร้างแนวปูองกันน้ าท่วมบริเวณ
ฝั่งธนบุรี 
๔. งานสร้างระบบเตือนภัย 
๕. โครงการฟื้นฟูระบบระบายน้ าพื้นท่ีฝั่ง-
ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 
๖. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าขนาดใหญ่
ใต้คลองบางซ่ือ บึงหนองบอน และคลองเปรม
ประชากร 
๗. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ าพระโขนง 
พระราม ๔ และคลองชักพระ 

๒) เพิ่มขีดความสามารถ
ของระบบระบายน้ าใน
ถนนสายหลัก 

    ความสามารถในการ 
 ระบายน้ าจากถนน-  
 สายหลักที่มีปัญหา 
 น้ าท่วมขังเน่ืองจาก 
 ฝนตก (กรณีฝนตก 
 ต่อเนื่อง ๑ ชั่วโมง  
 มีปริมาณฝนไม่เกิน 
๖๐ มม.) 

ในช่วงปี 
๒๕๕๒ - 
๒๕๕๕ 
สามารถ
ระบายน้ า
เกินกว่า 
๒ ชั่วโมง 

สามารถระบายน้ าได้
ภายใน ๒ ชั่วโมง 
(กรณีฝนตกต่อเนื่อง 
๑ ชั่วโมงมีปริมาณ
ฝนไม่เกิน ๖๐ มม.) 

๑. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนพหลโยธิน 
๒. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนลาดพร้าว 
๓. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนศรีนครินทร์ 
๔. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนเย็นอากาศ 
๕. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนแจ้งวัฒนะ 
๖. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนนาคนิวาส 
๗. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนนครไชยศรี 
๘. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนนราธิวาส-
ราชนครินทร์ 
๙. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนรัชดาภิเษก 
๑๐. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนสามเสน 
๑๑. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนฉิมพลี- 
ทุ่งมังกร 
๑๒. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนวิภาวดีรังสิต 
๑๓. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนศรีอยุธยา 
๑๔. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนโชคชัย ๔ 
๑๕. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนเสนานิคม ๑ 
๑๖. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนบางนา-ตราด 
๑๗. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ 
๑๘. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนเพชรเกษม 
๑๙. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนพญาไท 
๒๐. โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนพระรามท่ี ๖ 

๓. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ า โดยใช้
พื้นท่ีชะลอน้ า (แก้มลิง) 

จัดหาและพัฒนาพื้นท่ี
ชะลอน้ าแก้มลิง ให้
สามารถบริหารจัดการน้ า
ได้เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๕ 

เพิ่มขึ้น 
๐.๕๐๑๔ ล้าน 
ลบ.ม.ในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๒ -
๒๕๕๔ 

เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕  
อีก ๐.๕ ล้าน ลบ.ม. 

๑. โครงการก่อสร้างแก้มลิงหมู่บ้านสัมมากรและ
ระบบระบายน้ าถนนรามค าแหง 
๒. โครงการก่อสร้างแก้มลิง คลองหลอแหล บ้าน
เกาะปลายนา 
๓. โครงการก่อสร้างแก้มลิงบึงกุ่มช่วงคลองรหัส
ถึงคลองครุ 

http://203.155.220.107/dailyplans/dailyplans/bma/ChartSumByPolicy2.asp?pid=1300&bid=1300100&Year=2554&dep=00


๓๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการคณุภาพน้ า (ป ๓.๒) 

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑. เพิ่มปริมาณการบ าบัด
น้ าเสียในพื้นท่ีเปูาหมาย
ของกรุงเทพมหานคร ตาม
แผนแม่บทการจัดการ- 
น้ าเสียของ
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละของปริมาณ 
น้ าเสียชุมชนได้รับ      
การบ าบัด 

ร้อยละ ๔๐ 
ในปี พ.ศ.
๒๕๕๒ -
๒๕๕๔ 

ร้อยละ ๔๕ ๑. โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้
ทุกภาคส่วนร่วมรับผิดชอบต่อมลพิษทาง
น้ าด้วยการจ่ายค่าบ าบัดน้ าเสีย 
๒. โครงการบ าบัดน้ าเสียชุมชน  
  - โครงการบ าบัดน้ าเสียมีนบุรี  
๓. โครงการบ าบัดน้ าเสียรวม 

๓.๑ โครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม บางซ่ือกรุงเทพมหานคร 

    ๓.๒ โครงการบ าบัดน้ าเสียธนบุรี  
๓.๓ โครงการบ าบัดน้ าเสียบึงหนองบอน  
๓.๔  โครงการบ าบัดน้ าเสียคลองเตย  

๔. โครงการศึกษาเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาระบบรวบรวมน้ าเสีย 

๔.๑ โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาระบบรวบรวมน้ าเสียของ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ าทุ่งครุ 

๔.๒ โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุง 
และพัฒนาระบบรวบรวมน้ าเสียของ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ าหนองแขม 

๒) เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบไหลเวียนน้ าในคลอง
เพื่อการบ าบัดน้ าเสียและ
ปูองกันน้ าท่วม 

จ านวนคลองท่ีได้รับการ
พัฒนาระบบไหลเวียนน้ า
ให้มีความสามารถใน   
การปูองกันน้ าท่วมและมี
คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการใช้น้ าในคลอง 

- คุณภาพ 
น้ าท้ิง (BOD) 
มีค่าคงที่
ระหว่างปี 
๒๕๕๒ – 
๒๕๕๔ ≤๑๕  

ค่า BOD 
≤ ๗ มิลลิกรัม/ลิตร 

๑. โครงการยกระดับคุณภาพน้ าท้ิง    
(ในรูปของ BOD) ของโรงควบคุม 
คุณภาพน้ า ๗ แห่งให้ดีขึ้น 

-คลองเปูาหมายมี
ค่า DO เพิ่มขึ้น
ระหว่าง ป ี
๒๕๕๒ – 
๒๕๕๔ ≥๑    
≥๑.๒ ≥๑.๓ 
และ ≥๑.๕ 
ตามล าดับ 

ค่าออกซิเจนละลายน้ า : 
DO ในคลอง
เปูาหมาย เป็น  
≥ ๑.๖๐ มิลลิกรัม/
ลิตร 

๒. โครงการตรวจวัดสภาพน้ าในคลอง 
ท่ีจัดให้มีระบบไหลเวียน 

  -ระหว่างปี 
๒๕๕๒-๒๕๕๔ 
สามารถรักษา
ค่า DO ใน
คลองเปูาหมาย  
≥๒ มิลลิกรัม/
ลิตร 

ค่าออกซิเจนละลายน้ า: 
DO ในคลอง
เปูาหมาย เป็น ≥๒ 
มิลลิกรัม/ลิตร 

๓.โครงการขุดลอกคลองเปูาหมาย 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 



๓๕ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๓) สนับสนุนการน า
ผลผลิตจากการบ าบัด 
น้ าเสียกลับไปใช้ประโยชน์ 

1. ร้อยละของปริมาณน้ าท่ี
ผ่านการบ าบัดถูกน า
กลับมาใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ ๖ ๑. การใช้ประโยชน์จากน้ าท้ิง 
   ๑.๑ การน าน้ าท่ีผ่านการบ าบัดกลับมา
ใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร 
   ๑.๒ งานก่อสร้างท่อส่งน้ าท่ีผ่าน 
การบ าบัดแล้วจากโรงควบคุมคุณภาพน้ า
หนองแขม 
   ๑.๓ งานก่อสร้างท่อส่งน้ าท่ีผ่าน 
การบ าบัดแล้วจากโรงควบคุมคุณภาพน้ า
ทุ่งครุ 

 2.ปริมาณปุ๋ยหมักท่ีได้จาก
การน าผลผลิตจาก 
การบ าบัดน้ าเสียกลับไปใช้
ประโยชน์ 

ระหว่างปี 
2552-2555
เฉลี่ยผลิตได้ 
6,500 ลบ.ม. 

เพิ่มขึ้นเป็นปีละ 
ไม่น้อยกว่า 

๑๒,๐๐๐ ลบ.ม. 

2.การจัดการกากตะกอนน้ าเสียจาก 
การบ าบัดน้ าเสียชุมชนให้เหมาะสม
ส าหรับใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

๔) เข้มงวดการบังคับใช้
มาตรการทางกฎหมาย
ด าเนินการแก่
ผู้ประกอบการซึ่งเป็น
ต้นเหตุให้เกิดปัญหา 
น้ าเสียในแหล่งน้ า-
สาธารณะ 

จ านวนผู้ประกอบการ 
ซ่ึงเป็นต้นเหตุให้เกิด
ปัญหาน้ าเสียในแหล่งน้ า 
ท่ีกระท าผิดกฎหมายลดลง 
(รายต่อปี) 

- ก าหนดภายหลัง ๑. ผลักดันให้มีการปรับปรุง/แก้ไข
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้กรุงเทพมหานคร 
มีอ านาจในพื้นท่ี 
๒. กิจกรรมให้ค าปรึกษา แนะน าแก่
ผู้ประกอบการในการดูแล บ ารุงรักษา
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
๓. กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อร่วมตรวจสอบสถานประกอบการ 
ท่ีท าผิดกฎหมายฯ ไม่ติดต้ัง/เดินระบบ 
บ าบัดน้ าเสีย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   ลดปรมิาณมลูฝอย และน าของเสยีกลับไปใช้ประโยชน์ (ป ๓.๓) 

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการลด
และคัดแยกมูลฝอยโดยน า
มูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์ท่ีแหล่งก าเนิด
ตามหลักการ 3Rs 

๑. ปริมาณมูลฝอยท่ีคัดแยก
ท่ีแหล่งก าเนิดและน า
กลับไปใช้ประโยชน์ (Reuse) 

- ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๒๐ ต่อปี 
ภายในปี พ.ศ.
2559 

๑. โครงการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน นักเรียน 
เกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยมูลฝอยอันตราย  และ
ขยะเศษอาหาร  
๒. โครงการสนับสนุนการตั้งถังขยะ- 
แยกประเภทในสถานศึกษา อาคารสูง (ส านักงาน/ท่ี
พักอาศัย) หมู่บ้านจัดสรร ห้างสรรพสินค้า และ
จัดระบบการจัดเก็บมูลฝอยแยกประเภท 
๓. โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอย โดยมีถังแยก
ตามประเภทมูลฝอย 
4. การสร้างความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน   การน ามาตรการทาง
เศรษฐกิจมาส่งเสริมให้     ทุกภาคส่วนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค    (ลด/ใช้ซ้ า/น ากลับมาใช้
ใหม)่ 

 ๒. ปริมาณมูลฝอยอันตราย
ท่ีสามารถคัดแยกท่ี
แหล่งก าเนิด น าไปก าจัด
อย่างถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลเพิ่มขึ้น 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1๐ 
ภายในปี 2559 

๑. จ้างเหมาเอกชนก าจัดมูลฝอยอันตราย 
๒. น ามาตรการทางกฎหมายและทางเศรษฐกิจ   
มาส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยอันตราย 
 
 



๓๖ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

    3. น าระบบการจัดการ มาตรการ กลไก 
และเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ     
การจัดการมูลฝอยมาใช้งาน เช่น ระบบ-
เอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย 
(Manifest System) 

 ๓. ปริมาณกากไขมันท่ี
สามารถคัดแยกท่ี
แหล่งก าเนิด และได้รับการ
ก าจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

- ร้อยละ 100 ๑. อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการก าจัด
ไขมันอย่างถูกต้อง  และการติดตั้ง บ ารุงรักษา 
ถังจัดเก็บไขมัน 
๒.บ ารุงรักษาโรงงานก าจัดไขมันและแปรรูปไขมัน 
พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บไขมัน  และรถดูดไขมัน 

2) เพิ่มประสิทธิภาพ    
การเก็บขนมูลฝอย ด้วย
การนัดเวลาท้ิง เวลาเก็บขน  
มูลฝอย  เก็บขนมูลฝอย-
แยกประเภท และน าไป
จัดการตามประเภท  
รวมท้ังให้บริการสูบถ่าย 
สิ่งปฏิกูลและไขมัน 
แยกเป็นการเฉพาะ 

ร้อยละของความพึง
พอใจในการให้ บริการ
เก็บขนมูลฝอย บริการ
สูบถ่ายสิ่งปฏิกูล และ
บริการจัดเก็บไขมัน 

- ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

1. วิเคราะห์เส้นทางจัดเก็บมูลฝอยและ
ประเภทมูลฝอยท่ีจัดเก็บในแต่ละเส้นทาง/
พื้นท่ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการรถเก็บขนมูลฝอย 
2. เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแยกประเภทท่ีมี
รูปแบบ/ขนาดท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน  
และการจ้างเหมาขนมูลฝอยไปท า 
การฝังกลบ 
 

3) สนับสนุนการน า
เทคโนโลยีมาใช้ใน       
การก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลและมีการน า
กลับมาใช้ประโยชน์ 

1.ปริมาณมูลฝอยได้รับ
การบ าบัดโดยวิธีการ
หมักท าปุ๋ย 

๑๒๖.๓๙ ตัน 
(ปี พ.ศ.๒๕๕๔) 

ไม่น้อยกว่า 
1,000 ตัน/วัน 

๑. ร่วมมือกับเอกชน สถาบันการศึกษา 
เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางการแปรรูปมูลฝอย 
เพื่อน ากลับไปใช้ประโยชน์ 
๒. จ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงานก าจัด
มูลฝอย พร้อมเดินเครื่องจักร 

๒. ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์
จากกากตะกอนของสิ่ง
ปฏิกูลเพิ่มขึ้น 

- ไม่น้อยกว่า 
12,000 ตัน/ปี
ภายในปี 2559 

๓. ศึกษา วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพ    
ปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนของสิ่งปฏิกูล 
๔. ก่อสร้างโรงหมักปุ๋ย เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเพิ่มเติม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคมุมลพิษทางอากาศและเสียง (ป ๓.๔) 

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

1) เฝูาระวังฝุุนละอองและ
ระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานในบรรยากาศ 

อากาศ 
๑. ร้อยละของจ านวน
ครั้งท่ีตรวจวัดฝุุนรวม 
(TSP) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเทียบกับ
จ านวนครั้งท่ีตรวจวัด
ท้ังหมดในรอบปี 

 
ร้อยละ ๙๙.๘๔ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
เฝูาระวังตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง
ในพื้นท่ีเปาูหมาย 
 

 ๒. ร้อยละของจ านวน
ครั้งท่ีตรวจวัดฝุุนขนาด
เล็ก (PM10) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเทียบกับ
จ านวนครั้งท่ีตรวจวัด
ท้ังหมดในรอบปี 

ร้อยละ ๙6.41 ร้อยละ 98  



๓๗ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

 เสียง 
๑. ร้อยละของจ านวน
ครั้งท่ีตรวจวัดเสียงผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานเทียบ
กับจ านวนครั้งท่ีตรวจวัด
ท้ังหมดในรอบปี 

 
ร้อยละ 64.55 

 
ร้อยละ 65 

 

2) ควบคุมมลพิษทางอากาศ
และเสียงจากยานพาหนะและ
แหล่งก่อมลพิษอื่น 

    

  2.1 ควบคุมมลพิษทางอากาศ
จากแหล่งก าเนิดมลพิษจาก
ยานพาหนะและแหล่งก่อ-
มลพิษอื่น 
      - ยานพาหนะ 1. ร้อยละของยานพาหนะ 

ท่ีปล่อยมลพิษทางอากาศ 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อ
เทียบกับยานพาหนะท่ีรับ
การตรวจวัดท้ังหมดในรอบปี 

ร้อยละ ๗๒.๒ (ตรวจวัด 
ท้ังหมด ๑๓๕,๓๘๗ 
คัน ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ๙๗,๗๔๖ 
คัน 

ร้อยละ 75 1. ตรวจวัดการปล่อยมลพิษทางอากาศใน
พื้นท่ีเปูาหมายและกลุ่มเปูาหมาย 
2. ใช้มาตรการทางสังคมและทางกฎหมาย
ในการก ากับ ควบคุมการก่อมลพิษจาก
ยานพาหนะและแหล่งก าเนิดอื่น ได้แก่ 
ยานพาหนะทุกประเภทท่ีปล่อยควันด า  
รถจักรยานยนต์ท่ีมี 
การปรับแต่งท่อไอเสีย เป็นต้น 

    3. เชื่อมโยงผลการตรวจวัดระดับมลพิษกับ
การต่อทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่ง-
ทางบก 

     - แหล่งก่อมลพิษอื่น 2. ร้อยละของสถานท่ี
ก่อสร้างอาคารสูงใน
กรุงเทพฯ ได้รับการ
ติดตามตรวจสอบการ
ควบคุมฝุุนละออง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

- ร้อยละ 80 1. ร่วมมือเพื่อการลดฝุุนละอองจาก 
การก่อสร้าง 
2. ใช้มาตรการทางสังคมและทางกฎหมาย 
ในการก ากับ ควบคุมการก่อมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดอื่น 

 3. ร้อยละของผู้ขาย
อาหารปิ้งย่างเนื้อสัตว์
บนเปลวไฟโดยตรงมี
การควบคุมมลพิษทาง
อากาศ 

- ร้อยละ 25 ของ
ผู้ขายอาหารปิ้ง
ย่างเนื้อสัตว์บน
เปลวไฟโดยตรงท่ี
เข้าร่วมโครงการ 
มีการปรับเปลี่ยน
วิธีการ 

3. รณรงค์การลดมลพิษทางอากาศจากการ
ปิ้งย่างเนื้อสัตว์บนเปลวไฟโดยตรง 

2.๒ ควบคุมมลพิษทาง
เสียงจากแหล่งก าเนิด
มลพิษจากยานพาหนะ 

4. ร้อยละของ
ยานพาหนะฯ ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน เมื่อ
เทียบกับยานพาหนะฯ 
ท่ีตรวจวัดระดับเสียง
ท้ังหมดในรอบปี 

ร้อยละ ๙๗.๔ ของ
ยานพาหนะ  
(จากทุกโครงการ) ท่ี
ปล่อยมลพิษทางเสียง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
เมื่อเทียบกับจ านวนท่ี
ตรวจวัดท้ังหมด  มี
จ านวนยานพาหนะท่ี
เรียกตรวจวัดระดับ - 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ
ยานพาหนะท่ี
ปล่อยมลพิษทาง
เสียงผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเมื่อ
เทียบกับ
ยานพาหนะท่ี
ตรวจวัดท้ังหมด 
ในรอบปี 

กิจกรรมเพื่อควบคุมการก่อมลพิษทางเสียง
จากยานพาหนะ ท้ังท่ีกรุงเทพมหานคร
ด าเนินการเอง และ หรือด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เช่น กรมการขนส่งทางบก 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ห้างหุ้นส่วน-
จ ากัดครอบครัวขนส่ง กรมควบคุมมลพิษ  
เป็นต้น 



๓๘ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

เสยีงท้ังหมด 45,455 
หน่วย ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 44,294 
หน่วย 

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการ
แก้ปัญหามลพิษทาง
อากาศและเสียง 

ผลส ารวจความพึงพอใจของ 
ชาวกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อ
นโยบายการบริหารของ
กรุงเทพมหานคร  
ในส่วนของการเห็นผลงาน
จากโครงการต่าง ๆ  ของ กทม. 
ท่ีได้ด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม โดยโครงการ
เกี่ยวกับการควบคุม การมี
ส่วนร่วมฯ ในการแก้ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศและ
เสียง 

จัดอบรมอาสา 
สมัครพิทักษ์อากาศ
กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรหน่วยแจ้ง
เบาะแส 
รถควันด า จ านวน 
90 ราย 

ค่าคะแนน 
ความพึงพอใจ

เฉลี่ย > ๒ 

1. สนับสนุน/ขยายผลกิจกรรมอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. รายงานระดับมลพิษทางอากาศและเสียง
ในกรุงเทพฯ  
3. สร้างความตระหนักรู้และการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (ป ๓.๕) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม   

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) จัดหาที่ดินเพื่อ
พัฒนาเป็นพ้ืนท่ี
สวนสาธารณะ/
สวนหย่อมโดยสนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นท่ี
สีเขียว ท้ังด้วยการให้
สิทธิกรุงเทพมหานครเข้า
ด าเนินการ หรือเจ้าของ
ที่ดินด าเนินการเอง 

พื้นที่สีเขียวใน
รูปแบบสวน -
สาธารณะต่อ
ประชากร (ตาราง
เมตร/คน) 

จัดหา/เช่าที่ดิน รวม 
๑,๐74 แห่ง 

เป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 
1,771,506.6 ตร.ม. 

พื้นที่สีเขียวในรูปแบบ
สวนสาธารณะ 

ต่อประชากร = ๔.๔๕ 
ตร.ม./คน 

๕ ตร.ม./คน ๑. จัดหาทีด่ิน โดยเจ้าของที่ดินใหส้ิทธิ
กรุงเทพมหานครเข้าด าเนินการ (ขาย/
ให้เช่าพื้นที่ บริจาค  อนุญาตให้ใช้พื้นที่
ของหน่วยงานราชการอื่นๆ และการ
แลกเปลีย่น) 
๒. น ามาตรการทางผังเมืองมาสนบัสนุน
การพัฒนาพ้ืนท่ีที่มีความเหมาะสมให้
เป็นพื้นที่กรองมลภาวะและช่วยลด
อุณหภูมิของเมือง และรองรับกิจกรรม
ทางสังคม 
๓. สนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ใน       
การร่วมมือกับกรุงเทพมหานครใน   
การพัฒนาท่ีดินของภาคส่วนให้
กลายเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ/
สวนหย่อมเพิม่ขึ้น  

๒) อนุรักษ์ ปรับปรุง
สภาพพื้นที่สีเขยีว (พื้นที่
สวนสาธารณะ/สวนหย่อม 
และพื้นที่สีเขยีวเพื่อ
สภาพแวดล้อมท่ีดี)  
เพื่อเป็นพ้ืนท่ีเพื่อการ
พักผ่อนเป็นแหล่งกรอง
มลภาวะของเมือง และ
รับรองกิจกรรม 

ร้อยละของพื้นที-่ 
สีเขียวเพื่อสภาพ 
แวดล้อมของเมือง 
ที่ดีต่อพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

ปี 2554 เท่ากับร้อย
ละ 4.27 พื้นที่
กรุงเทพฯ 
(พื้นที่สีเขียวท้ังหมด
ปี 2554 
จ าแนกเป็นพื้นที่
สวนสาธารณะ/
สวนหย่อม 7 ประเภท 
25,417,146.6 ตร.

> ร้อยละ ๗ 
ของพื้นที่
กรุงเทพฯ 

๑. อนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียวตามที่ก าหนดไว้
ในแผนแม่บทพ้ืนท่ีสีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 และพัฒนา
พื้นที่ท่ีเหมาะสมให้กลายเป็นพ้ืนท่ีให้ร่ม
เงา และปอดของเมือง 
๒. การส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทาง
ชีวภาพของเมืองโดยปลูกพันธุ์ไม้ท่ีมี   
ความหลากหลาย และมีไม้ยืนต้นเป็นหลัก 
๓. การขยายผลโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก



๓๙ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม   

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

ทางสังคม ม. 
-พื้นที่สีเขียวเพื่อ
สภาพแวดล้อมท่ีดี 9 
ประเภท 
44,495,139.2 ตร.
ม. พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
1,568,737,000 ตร.
ม.) 
 

พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
๔. การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม 
ฯลฯ ในการศึกษาและวจิัยระบบนเิวศ
ทางธรรมชาติในกรุงเทพฯ  รวมถงึจัดท า
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่กรุงเทพฯ  และก าหนดแนวทาง/
มาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาต ิ
๕. การใช้มาตรการทางกฎหมาย /
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ จูงใจให้
ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามาม ี  
ส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวใน
พื้นที่ของตนเอง 
6. ส ารวจและจัดท าฐานข้อมลูพื้นที่- 
สีเขียวตามที่ก าหนดไว้ในแผนแมบ่ท
พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2546 ให้ครอบคลุมพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ รักษา ฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร  (ป ๓.๖)  

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม   

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) ปูองกันการกัดเซาะ
พื้นที่ปุาชายเลนชายฝั่ง
ทะเลบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละของแนว-
ปูองกันคลื่นถาวร
ได้รับการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

ปี ๒๕๕๓ ก่อสร้าง
แนวคันกั้นคลื่นแบบ
ช่ัวคราว  
(ไม้ไผ่) ระยะทาง 
๔.๑ กิโลเมตร 
(ต่อเนื่องกับแนวไม้
ไผ่ที่คนในพื้นที่ได้
ก่อสร้างไว้เดิม)  
ปี ๒๕๕๔ ก่อสร้าง
เพิ่ม ระยะทาง ๔.๙ 
กิโลเมตร  

ร้อยละ 100 ๑. สร้างแนวปูองกันถาวรเพื่อลดความรุนแรง
จากกระแสคลื่นน้ าทะเล [คันหินรอดักตะกอน
รูปตัวที (T-Groins)  
๒. บ ารุงรักษา และซ่อมแซมแนวปูองกัน
ช่ัวคราว (แนวคัน ไม้ไผ่) ให้อยู่ในสภาพดี อย่าง
สม่ าเสมอ 
๓. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ในและ
นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร) รวมถึงจังหวัด
สมุทรสาครเพื่อร่วมมือด าเนินโครงการ/
กิจกรรมเพื่อปูองกันหรือชะลอการกัดเซาะของ
ปุาชายเลนฯ แบบครบวงจร 

๒) ฟื้นฟูสภาพ         
ปุาชายเลนให้กลับมามี
ความสมบรูณ ์

ฟื้นฟูสภาพความหนา
ของปุาชายเลน (เมตร) 

- >๑๓๐ เมตร ๔. หารือและด าเนินการร่วมกับภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และหน่วยราชการเพื่อลดการ
กัดเซาะของพื้นที่ชายฝั่งทะเล –บางขุนเทียน 
และส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูพ้ืนที่          
ปุาชายเลน 
 

 
 
 



๔๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ รับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ป ๓.๗) 
 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม   

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

1)  สร้างความเข้มแข็ง
ให้กรุงเทพมหานครใน
การรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยการ
สนับสนุนให้มีการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง
ความเข้าใจต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีกรอบ
ทิศทางเพื่อมุ่งสู่สังคม
คาร์บอนต่ า® รวมถึง
ก าหนด/พัฒนากลไก 
เครื่องมือหรือมาตรการ
ที่สามารถผลักดันให้
เปูาหมายการด าเนินการ
ตามนโยบายฯ ประสบ
ความส าเร็จ (ระยะสั้น 
ระยะกลาง ระยะยาว) 

1.แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมภายใต้แผน
แม่บทด้วยการ
เปลี่ยน แปลงสภาพ
ภูมิอากาศของ
กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖6 ถูกน าไป
ด าเนินการ 

ลดการปลดปล่อย
ก๊าซ CO2   
ระหว่างปี 2551-
2554 รวม 3.67 
ล้านตัน คิดเป็น
ร้อยละ 48.67 
ของเปูาหมาย  
 

ร้อยละ 80 ๑. จัดท าแผนแม่บทว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๖ 
2. ด าเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้
แผนแม่บทฯ เพื่อสนับสนุนการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คา่ เช่น การจัดซือ้ 
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ภาครัฐ 
 

2.ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 80 ของ
เปูาหมาย 

โครงการที่ก าหนดไว ้
(รายโครงการ) 

๑. ติดตามและการประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วย 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศฯ 
รวมถึงติดตามผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง เพื่อค านวณ
ปริมาณคาดการณ์การปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทีส่ามารถลดลงได ้
๒. ใช้มาตรการทางผังเมืองในการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการ
ส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของเมือง 
๓. ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน 
และจัดระบบเครือข่ายการคมนาคม 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
๔. ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับภารกิจ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
กรุงเทพมหานครในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้
พลังงานทดแทน 

2) สร้างความสามารถใน
การปรับตัวของคน
กรุงเทพมหานครเพื่อ
รับมือและลดความเสี่ยง
ของผลกระทบอัน
เนื่องมาจากการ 

ผลส ารวจความ- 
พึงพอใจของชาว-
กรุงเทพมหานครที่มี
ต่อนโยบายการ
บริหารของ
กรุงเทพมหานคร 

- ค่าคะแนน 
ความพึงพอใจ

เฉลี่ย > ๒ 

1. ร่วมกับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
และหน่วยงานภายนอกรณรงคส์รา้ง
ความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนมสีว่น
ร่วมในการสร้างกรุงเทพมหานครให้
เป็นสังคมคาร์บอนต่ า ใช้ทรัพยากร
อย่างรู้ค่า (Low Carbon Society)  
 



๔๑ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม   

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยการ
ส่งเสริม รณรงค์ และ
สร้างความตระหนักรู ้

ในส่วนของการเห็น
ผลงานโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ของ 
กรุงเทพมหานครที่
ได้ด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม ใน
โครงการ/กิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง 

  2. จัดประชุมเชิงวิชาการ เวทีเสวนา 
การจัดฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน  
เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ 
ต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนในวงกว้าง เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปญัหา/
ผลกระทบ และการสนับสนุนให้
กรุงเทพฯ เป็นสังคมคาร์บอนต่ า® 

    4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อการ
พัฒนางานและบุคลากรบนฐานความรู้ 
ทักษะ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ 
๕. ศึกษามาตรการในการจัดการ
คุณภาพอากาศในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครทีส่ัมพันธ์กับ
มาตรการในการลดผลกระทบจาก 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ  
(Co-benefit) 
6. ประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบตัิ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Disaster Risk 
Assessment) 
7. ศึกษาเพื่อวางแผนการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมอันเนื่องมาจาก
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 
8. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ประเมินผลการด าเนินการด้าน 
9. จัดท าเอกสารเพื่อบูรณาการ 
องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

3. สร้างเครือข่ายภายใต้
กรอบความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครกับ
หน่วยงานภายในและ
ต่างประเทศในการ
รับมือและลดความเสี่ยง
ของผลกระทบ 
อันเนื่องมาจากการ

ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม
ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร 
กับหน่วยงานภายใน
และต่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยน 

- ร้อยละ 80 ของ
เปูาหมาย 

โครงการที่ก าหนดไว ้
(รายโครงการ) 

1. แสวงหาความร่วมมือ ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการและเงินทุนจาก
หน่วยงานภายในและต่างประเทศ 
เพื่อลงทุนในโครงการการก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐาน จัดหาเทคโนโลยี
ด้านพลังงาน/พลังงานทดแทน 
2. ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศสร้างเครือข่ายการศึกษา- 
วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม/เทคโนโลยี



๔๒ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม   

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

แปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ด้านพลังงานและพลังงานทดแทน 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การด าเนินมาตรการ
ที่ประสบความส าเร็จ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 อนุรักษ์พลังงาน/การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (ป ๓.8) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม   

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน การใช้พลังงาน
ทดแทน และการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพให ้
ทุกภาคส่วน  

1. ความส าเร็จของ
กิจกรรมหรือโครงการ
รณรงค์และส่งเสริม
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้
พลังงาน 

- ร้อยละ 80 
 

1. ส่งเสริมและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน 
และการใช้พลังงานทดแทน  
2. รณรงค์สร้างจิตส านึกของประชาชนด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน 

 2. ผลส ารวจความ 
พึงพอใจของชาวกรุงเทพฯ 
ท่ีมีต่อนโยบายการบริหาร
ของกรุงเทพมหานคร  
ในส่วนของการเห็นผลงาน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  
ของ กทม. ท่ีได้ด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม ใน
โครงการ/กิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง   

- ค่าคะแนน 
ความพึงพอใจ

เฉลี่ย > ๒ 

3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ เป็นต้น 
๔. พัฒนากลไกและเครื่องมือหลักเพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ความรู้ 
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการน าพลังงานทดแทน
ไปใช้ในกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติของแต่ละภาคส่วน 
๕.พัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน  และการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรตามสายงาน
เพื่อให้บุคลากรกรุงเทพมหานครได้
พัฒนาสรรถนะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร  

การลดอตัราการเพิ่ม
การใช้พลังงานไฟฟูา
และเช้ือเพลิงใน
หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร 

- ร้อยละ 10  

๒.๑ ส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับ
หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร  

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ
บุคลากรใน
หน่วยงานฯ ท่ีมีการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมไปสู่การ
ประหยดัพลังงาน 
การปรับใช้พลังงาน
ทดแทน หรือ
พลังงานทางเลือก 

- ร้อยละ 15 ภายในปี 
2559 

จัดการฝึกอบรม ประชุม สมัมนา 
ศึกษา ดูงาน เพื่อเผยแพรค่วามรู้และ
สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของ
กรุงเทพมหานคร 

http://203.155.220.107/dailyplans/dailyplans/bma/ChartSumByPolicy2.asp?pid=1300&bid=1300700&Year=2554&dep=00


๔๓ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม   

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๒.๒ ก ากับให้อาคาร
ควบคุมใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพตาม
กฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการจดั
การพลังงาน ในโรงงาน
ควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ง
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.
๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ร้อยละของอาคาร-
ควบคุมใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพตาม
กฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการจัด
การพลังงาน สามารถ 
ลดการใช้พลังงานไฟฟูา
ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

- ร้อยละ 100 1. จัดท าฐานข้อมูลการใช้พลังงาน
ไฟฟูาในอาคาร และการใช้เชื้อเพลิง 
ของกรุงเทพมหานคร 
2. ปรับปรุงระบบไฟฟูาและระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของอาคาร/ 
สิ่งก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร   
3. ก าหนดแผนด าเนินการ/มาตรการ
ต่าง ๆ เพือ่สนับสนุนให้
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรประหยัด
พลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที่   พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
    สถานการณ์และการประเมิน 

สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของโลกที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้ประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร
ประสบปัญหา ทั้งเรื่องสภาพแวดล้อม ความเหลื่อมล้ าในสังคม โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเด็ก
และผู้สูงอายุที่มีมากกว่าวัยท างาน สังคมครอบครัวที่เคยเข้มแข็งในอดีตต้องเปลี่ยนสภาพเป็นสังคมที่ขาดความ 
เอ้ืออาทรต่อกัน ผู้สูงวัยถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยว พ่อแม่ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการท างานเพ่ือหารายได้ ไม่มีเวลา
ใกล้ชิดและอบรมบุตรหลานท าให้เด็กเกิดความโดดเดี่ยวหันไปคบหาเด็กวัยเดียวกัน มั่วสุมติดยาเสพติด ไม่สนใจ
การเรียน อีกทั้งเยาวชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญกับการอ่านและการใช้เวลาว่างให้เ กิดประโยชน์อย่าง
สร้างสรรค ์ และแหล่งการเรียนรู้มีจ านวนไม่เพียงพอ ส่งผลต่อคุณภาพของเยาวชนไทย ท าให้เกิดปัญหาของสังคม
และปัญหาด้านสุขภาพ นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ด้านสังคมส่งผลกระทบน าไปสู่ความ
เสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ดีงามส่งผลให้
สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยมมากขึ้น โดยให้ความส าคัญกับหน้าที่และศีลธรรมทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
ลดลง 
 ดังนั้น ในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ กรุงเทพมหานครจึงมุ่งเน้นการวางกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนให้เกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน และการสร้างความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ รวมทั้ง
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะท าให้การเข้าถึงบริการสาธารณะ บริการทาง
การศึกษาและการพัฒนาเยาวชนของกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม 
 
  ๒ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของประชาชนในทุกระดับการศึกษา 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย 
๓. สร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพมหานครให้สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ 
๔. สร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มทางสังคม  
๖. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒. พัฒนาศักยภาพ/คุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือการแข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
๓. เพ่ือให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
๔. เพ่ือให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความปลอดภัย 
๕. เพ่ือให้กลุ่มทางสังคมมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๖. เพ่ือให้ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครด ารงคงอยู่สืบไป 
เป้าหมาย 
๑. ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒. ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการด ารงชีวิตตามมาตรฐานสากล 
๓. ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีวัฒนธรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้น 
๔. ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน 
๕. กลุ่มทางสังคมมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้เพ่ิมข้ึน 



๔๕ 

 

๖. ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกรุงเทพมหานครได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนาทั้งเชิงอนุรักษ์และสร้าง
มูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ 

ตัวช้ีวัด 
๑. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระบบการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
๒. อัตราการอ่านหนังสือของคนกรุงเทพมหานครเฉลี่ย (นาท/ีวัน) เพ่ิมข้ึน  
๓. อัตราการตายของผู้ปุวยด้วยโรคส าคัญที่ปูองกันได้ลดลง (ต่อประชากรแสนคน) 
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีเครือข่ายเฝูาระวังปูองกันปัญหายา/สารเสพติดทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
๕. ร้อยละของประชาชนที่ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา 
๖. อัตราการเกิดอาชญากรรมลดลง 
๗. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 
๘. ผลสัมฤทธิ์ของชุมชนที่มีการรวมกลุ่มทางสังคมอย่างน้อย ๑ กลุ่มและกลุ่มทางสังคมร่วมกันจัดกิจกรรม

หรือชุมชมร่วมกันจัดกิจกรรม 
๙. ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่  

    แนวทางการพัฒนา 
       พัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสร้างกรุงเทพมหานคร 
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพประชากร ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัยเพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานที่
แข็งแรงมั่นคง เพียงพอต่อการด ารงชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข สามารถประกอบการงานอาชีพเพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และสามารถพัฒนาตนเองให้เจริญ 
ก้าวหน้า ตลอดจนมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนให้มีมาตรฐานเดียวกันอย่างทั่วถึง และการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ 
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง  

๒) พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาเฉพาะทางสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเป็น
ศูนย์การศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมหานครด้วยการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้อง
กับการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร โดยมีรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๓) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบเพ่ือจัดการศึกษาในสาขาอาชีพต่างๆ  โดยผู้เข้าศึกษา
สามารถน าไปพัฒนางานหรือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานคร การพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านอาชีพของชุมชน  การส่งเสริมโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
สถานศึกษาในระยะใกล้และมีรูปแบบการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

๔) พัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการและเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น โดยการเพ่ิมและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ให้มีความทันสมัย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครมากขึ้น 
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมการอ่านที่หลากหลาย สร้างวัฒนธรรมรักการอ่านในสังคมไทย 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านบริการแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการแหล่งการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่านและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

๕) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากทุก
ภาคส่วนทั้งสถาบันการศึกษาของกรุงเทพมหานคร รัฐบาล และเอกชน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีต่างๆ  



๔๖ 

 

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา เช่น ครู ผู้ปกครอง สถาบันศาสนา และชุมชน ให้มีการประสานงานกัน
เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับต่างๆ  

ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในทุกระดับและประเภทข้างต้น กรุงเทพมหานครจะมุ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
โอกาสในการเข้าถึงและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 

     ๒ สร้างเสริมความเ ้มแ ็ง องครอบครัว สังคม และสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เพ่ือสร้างคนที่มี
คุณภาพ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดและชุมชนซึ่งมีความใกล้ชิด
กับประชาชนมากที่สุด และมีการจัดหาสวัสดิการให้อย่างเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะและข้อจ ากัดของแต่ละกลุ่ม
บุคคล ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมและพัฒนาผู้น าชุมชน และประชาชนรวมทั้งภาคีด้านการพัฒนาชุมชน โดยการสร้างและ
พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า การฝึกฝนทักษะความเป็นผู้น าอย่างยั่งยืน เพ่ือเร่งขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งด้วยตนเอง 

๒) ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวโดยเพ่ิมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายครอบครัว รวมทั้งพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่พ่อแม่และผู้ปกครองรู้จักใช้
ประโยชน์อย่างรู้เท่าทันเพ่ือลดช่องว่างระหว่างสมาชิกในครอบครัว  ส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรม    
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๓) ส่งเสริมระบบและการจัดบริการสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์  เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมการจัดบริการ ขจัดการ
ละเมิดสิทธิ เด็ก สตรี และเยาวชนทุกรูปแบบ  รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ าในสังคมในการเข้าถึงบริการของกรุงเทพมหานคร  

๔) ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน โดยพัฒนาความรู้
ความสามารถและปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรมให้แก่อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ของกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงด้านกายภาพของศูนย์ให้ได้มาตรฐาน เพ่ิมจ านวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้
เพียงพอต่อความต้องการ 

      พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ เพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลังกายและมีทักษะทางกีฬา       
ที่เหมาะสมกับวัยซึ่งส่งผลให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานบริการด้านการกีฬาและนันทนาการ  โดยเพ่ิมสถานบริการ
ด้านกีฬาและนันทนาการ เร่งด าเนินการโครงการก่อสร้างที่เป็นโครงการต่อเนื่อง  ปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์ด้าน
กีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน 

๒) ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพให้กับประชาชน โดยการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุก
อาชีพและบุคคลกลุ่มพิเศษ เช่น คนด้อยโอกาส คนพิการ สามารถออกก าลังกายและเล่นกีฬาได้  ดูกีฬาเป็น โดยมี
ครูผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬา เช่น อาสาสมัครลานกีฬา เป็นผู้ให้ค าแนะน าให้ความรู้ที่ถูกต้องตาม
หลักการฝึกสอนและการฝึกกีฬา โดยการน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬามาใช้อย่าง
กว้างขวาง รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเล่นกีฬา ออกก าลังกายและนันทนาการแก่ประชาชน 

๓) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ  โดยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ทางการกีฬาและนันทนาการ ให้มีความรู้ และทักษะ สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น
ที่พึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ 

๔) พัฒนาการบริหารจัดการด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดย
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งสร้าง



๔๗ 

 

กระแสความนิยมของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ โดยส่งเสริมและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ด้านการกีฬาและนันทนาการอย่างท่ัวถึง 

๕) ส่งเสริมและพัฒนาบริการด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยจัดกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานและกิจกรรม
พิเศษแก่สมาชิก และประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมายให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เพ่ิมขึ้น เห็นความส าคัญของ
การใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์อย่างมีคุณค่า เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจ าจนเป็นวิถีชีวิต        
ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายและจิตใจของตนเองและครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาหรือ
ส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและอาชีพอย่างต่อเนื่อง  
       พัฒนาภาวะสุ ภาพ  

 ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บที่ส าคัญ ได้แก่ โรคติดต่ออุบัติใหม่เป็นปัญหา
ทางสาธารณสุขที่คุกคามต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนอย่างมาก  ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม 
การเมือง ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนในบริเวณที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคนั้นๆ โรคติดเชื้อชนิดใหม่ที่ค้นพบการระบาดในมนุษย์รวมทั้งเชื้อโรคที่กลายพันธุ์  โรคติดเชื้อที่
พบในพ้ืนที่ใหม่และรวมทั้งโรคติดต่ออุบัติซ้ า ได้แก่ โรคติดต่อจากเชื้อโรคที่เคยแพร่ระบาดในอดีตและสงบไปนาน
หลายปีแล้วกลับมาระบาดขึ้นใหม่ ปัจจัยส าคัญท่ีมีส่วนส่งเสริมให้เกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงใน
วิถีชีวิตและพฤติกรรม เช่น เสพยาเสพติด พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ 
โรคส าคัญที่ปูองกันได้ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยสาเหตุมาจากปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนที่เป็นปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรค จากข้อมูลสถิติ โรคเอดส์พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 
๕ แสนราย ในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๔ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 
๑๐,๐๙๗ คน หรือเฉลี่ยวันละ ๒๗ คน ผู้ปุวยโรคเบาหวานใน ปี ๒๕๕๒ ทั้งประเทศ จ านวน ๕๕๘,๑๕๖ คน 
กรุงเทพมหานคร ๕๓,๙๖๗ คน โรคความดันโลหิตสูง ทั้งประเทศ จ านวน ๗๘๐,๖๒๙ คน กรุงเทพมหานคร 
จ านวน ๘๘,๘๕๕ คน  

 จากสถิติดังกล่าวเห็นได้ว่า โรคที่ปูองกันได้ยังคงมีแนวโน้มสูง นอกจากนี้ แนวโน้มภัยพิบัติที่ทวีความ
รุนแรงขึ้น ทั้งอุบัติภัยจากธรรมชาติ ภัยที่มนุษย์ก่อขึ้น ภัยจากเทคโนโลยี และภัยโรคระบาดมีแนวโน้มทวีมากขึ้น
ในขอบเขตทั่วประเทศ ทั้งในด้านความรุนแรง ความถี่ ซึ่งส่งผลให้กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบท าให้
กรุงเทพมหานครต้องเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพ่ือรับมือภัยพิบัติเหล่านี้ทั้งในด้านการ
เตรียมระบบบริการและการกู้ภัยฉุกเฉิน รวมทั้งการส่งต่อความช่วยเหลือที่ต้องรวดเร็วทันการณ์และมีการจัดการ 
ที่ดี จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงได้ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาเพ่ือผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่ง
สุขภาพที่ดี (Healthy Bangkok) ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมให้ประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคส าคัญที่ปูองกันได้ 4 โรคส าคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน           
โรคความดันโลหิตสูง โรคเอดส์ และโรควัณโรค โดยการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ด้วยการ
ส่งเสริม เฝูาระวัง การเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก พฤติกรรมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน การตรวจคัดกรอง
สุขภาพแก่ประชาชนเพื่อเป็นการปูองกันโรคท่ีปูองกันได้ รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือในการปูองกันและเฝูาระวังโรค  

๒) พัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคโดยการเฝูาระวังและ
ควบคุมชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบัดสารเสพติด การเฝูาระวังโรคไข้หวัดใหญ่ 
2009 การรณรงค์ให้ประชาชนปูองกันโรคไข้เลือดออก การปฏิบัติการเชิงรุกให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ การควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแล
ผู้ปุวย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 

 



๔๘ 

 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย โดยการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองอาหารปลอดภัย ควบคุมการสุขาภิบาลอาหาร การตรวจหาสารมีพิษปนเปื้อนในอาหาร การเฝูาระวังและ
ปูองปรามการตกค้างของสารต้านจุลชีพในเนื้อสัตว์ที่จ าหน่ายในสถานจ าหน่ายเนื้อสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และ
การปูองกันควบคุมโรคอุจจาระร่วง 

๔) พัฒนาความเป็นเลิศและเพ่ิมการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโรคเฉพาะทางในสถานพยาบาลสังกัด 
กรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทาง      
การแพทย์ ส านักการแพทย์ และการจัดตั้งโรงพยาบาลบางขุนเทียนเพ่ือให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป และศูนย์ -
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแบบครบวงจร  

๕) เร่งรัดการพัฒนาโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้บริการ            
ประชาชนแบบครบวงจร และมีคุณภาพเทียบได้กับมาตรฐานสากล ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข โดยการพัฒนาโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่าน
การรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และการขยายช่องทางให้บริการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมายอย่างท่ัวถึง  

๖) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและสถานการณ์ 
วิกฤตหรือภัยพิบัติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการให้ความช่วยเหลือ และ
การให้บริการทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือให้ผู้เจ็บปุวยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับความปลอดภัยสูงสุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็วตามมาตรฐานทางการแพทย์  

๗) เร่ งรัดการส่ง เสริมสุขภาพกายของเด็กและเยาวช นในโรงเรียนทั้ ง ในและนอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยาเสพติดและภาวะโรคอ้วนในสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
โดยการปูองกันการเฝูาระวังภาวะทุพโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด  

    ๕ พัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย องเมือง เพ่ือปูองกันและบรรเทา สาธารณ
ภัย อุบัติภัยและภัยทางสังคม ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

 
 



๔๙ 

 

๑) เฝ้าระวังและลดพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดยการจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจตรา
พ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงภัย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือลดพ้ืนที่เสี่ยง การติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างและการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการเฝูาระวังเหตุและการปูองกันตนเอง 

๒) สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการด้านความปลอดภัยตามท่ีได้รับการร้องขอจากหน่วยงานเมื่อเกิด
เหตุภัยพิบัติและภัยด้านความม่ันคง 

๓) เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนเพ่ือลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กนักเรียนจาก
เหตุอุบัติภัยและเหตุความรุนแรงต่างๆ ภายในโรงเรียน โดยด าเนินมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน ตลอดจนการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินของโรงเรียน รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และการฝึกซ้อมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ให้แก่เด็กนักเรียน 

๔) เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการจัดเตรียมความพร้อมทั้งอาคาร
สถานที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เทคโนโลยี ระบบการสื่อสารและฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน  การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเข้าถึงจุดเกิดเหตุและการบัญชาการและควบคุมสถานการณ์เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การจัดท าแผนและซักซ้อมแผนรองรับสาธารณภัย การ
สร้างกลไกการจัดการ/ระบบการปฏิบัติการรองรับสาธารณภัย การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างความปลอดภัย
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการควบคุมความปลอดภัยของอาคาร สิ่งก่อสร้าง ปูายโฆษณา การจัดเก็บและขนย้ายสารเคมี 
เป็นต้น ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  

๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยการรณรงค์และ
ส่งเสริมความรู้ในการปูองกันสาธารณภัยแก่ทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านความ
ปลอดภัยทั้งภาครัฐและเอกชน การพัฒนาสมรรถนะให้แก่อาสาสมัครด้านความปลอดภัย การเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการด าเนินมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในการ
ควบคุมความปลอดภัยในอาคารและสถานประกอบการต่าง ๆ    

๖) เพ่ิมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนหลังเกิดเหตุสาธารณภัยทั้งการบริการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  การสงเคราะห์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในด้านเครื่องอุปโภคบริโภคอย่าง
ทันท่วงที  การเร่งรัดจ่ายเงินสงเคราะห์ต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงการฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและ
ติดตามประเมินผลกระทบจากสาธารณภัย   

๗) ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาดสวยงามและปลอดภัย
โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  .    เสริมสร้างเสน่ห์กรุงเทพมหานครเพื่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งให้กรุงเทพมหานคร เป็น 
มหานครที่มีเอกลักษณ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ควรแก่การด ารง
รักษาไว้ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานครได้รับการบ ารุงรักษาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับศาสนาเพ่ือการสร้างเสน่ห์กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งศาสนา ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) พัฒนาพื้นที่ลักษณะพิเศษต่างๆ ด้วยการฟ้ืนฟูอนุรักษ์พ้ืนที่ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม โดย
การอนุรักษ์ และพัฒนา รวมถึงการสร้างคุณค่าให้กับพ้ืนที่พิเศษต่างๆเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับกรุงเทพมหานคร   
ทั้งในเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

๒) บูรณะฟ้ืนฟูเมืองและเสริมสร้างภูมิทัศน์เมือง โดยการบูรณะฟ้ืนฟูโบราณสถาน โบราณวัตถุให้   
อยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องกับวีถีของเมืองในปัจจุบัน เพื่อรักษาและฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

๓) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรม ศิลปะการดนตรี และภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน พัฒนาศักยภาพของ



๕๐ 

 

บุคลากรให้มีความพร้อมในการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพ่ือสร้างแรงดึงดูดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครทั้งระดับเมือง ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ   

๔) เสริมสร้างเสน่ห์กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งศาสนา โดยการส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กร 
ทางศาสนาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส าคัญต่างๆ เกี่ยวกับศาสนา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ตลอดจนการจัดท า รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา  

การ ับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่   สู่เป้าหมายมีแนวทางดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสร้าง
   กรุงเทพมหานครให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ป ๔.๑) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและปฐมวัย 
 

๑. ร้อยละของโรงเรียนท่ี
ได้รับการรับรองคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ๑. โครงการค่ายพัฒนา  
กระบวนการคดิ  
๒. โครงการสอนภาษาจีน 
๓. โครงการสอนภาษาสเปน 
๔. โครงการกรุงเทพมหานครสู่
ความเป็นเลิศ 
๕. โครงการสอนภาษาอาหรับ 
๖. โครงการสอนภาษาญี่ปุุน 
๗. โครงการโรงเรียนสองภาษา 
๘. โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้
ในโรงเรียนจดัการเรียนร่วม
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
๙. โครงการประเมินคณุภาพ
มาตรฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
๑๐. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพของเด็กและเยาวชน
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
๑๑. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
๑๒. แผนงานสนับสนุนเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อ
การศึกษาโครงการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
 
 



๕๑ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑๓. โครงการการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการอ่านของนักเรียนให้
เต็มศักยภาพ 
๑๔. โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหารงาน
วิชาการระดับมัธยมศึกษา 
๑๕. โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน
รักการอ่าน 
๑๖. โครงการพัฒนาการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม  
SCIENCE  SHOW 
๑๗. โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
๑๘. โครงการประกวดแข่งขัน
ความสามารถด้านภาษาไทย 
๑๙. โครงการสัมมนาจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักการศึกษา 
๒๐. โครงการประเมิน
แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๕) ส านักการศึกษา 
๒๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
(เรียนร่วม) 
๒๒. โครงการสนับสนุนการสอน
ศึกษาพิเศษกรุงเทพมหานคร 
๒๓. โครงการเช่าระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีนรู ้ 
๒๔. โครงการสนับสนุนการสอน
ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย์  
๒๕. โครงการประเมินมาตรฐาน
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
๒๖. โครงการส่งเสริมระบบ
ประกันคณุภาพให้เข้มแข็ง 
๒๗. โครงการการจัดท ารายงาน
ประจ าปีของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครแบบออนไลน ์



๕๒ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

 ๒. ร้อยละของครู 
บุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้กี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และปฐมวัยไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ๑. โครงการพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนหลักสตูรเฉพาะ-
ทาง 
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้คณิตศาสตร ์
๓. โครงการการพัฒนาเทคนคิ
การสอนนวัตกรรมและสื่อการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ระดับมัธยมศึกษา 
๔. โครงการการพัฒนาเทคนคิ
การสอนนวัตกรรมและสื่อการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร ์
ระดับมัธยมศึกษา 
๕. โครงการการพัฒนาเทคนคิ
การสอนนวัตกรรมและสื่อการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร ์
ระดับมัธยมศึกษา 
๖. โครงการส่งเสรมิความรู้
เกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ 
การเงินและพสัดุ ผู้บริหารและ
บุคลากรในสถานศึกษา 
๗. โครงการพัฒนาข้าราชการครู
กรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษและวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ 
๘. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
๙. โครงการวิจยัเพื่อพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ผ่าน
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือข่าย 

2) พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
และบณัฑิตศึกษาเฉพาะ
ทางสู่ความเป็นเลิศ  
 

1. หลักสูตรที่เปิดสอน
ผ่านมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
(TQF:HED.Thai 
Qualifications 
Framework For 
Higher Education) 

- 2 หลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสตูรที่เปดิ
สอนผ่านมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF:HED.Thai 
Qualifications Framework 
For Higher Education) 
 

  -   



๕๓ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

2. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัจาก
ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

≥3.51 โครงการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

 3. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบสามจาก
ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน):สมศ 

- ≥3.51 โครงการสร้างเสรมิความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายนอก 

 4. บัณฑิตปรญิญาตรมีี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 

 ร้อยละ 80 โครงการผลติแพทย์ พยาบาลเพิ่ม
ของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาตามความต้องการของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 

 5. บัณฑิตปรญิญาตรีที่
ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

- ร้อยละ 80 

๓) พัฒนาคุณภาพ
การศึกษานอกระบบ 
 
 

๑. ร้อยละของผู้จบการ
อบรมอาชีพและวิชาชีพ
จากโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร
สามารถน าไปพัฒนา
งานหรือน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 

- ร้อยละ ๘๕ ๑. โครงการพัฒนาครผูู้สอนให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลย ี
๒. โครงการยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 
๓. โครงการอบรมการนิเทศการ
เรียนการสอนของโรงเรียนฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานคร 
๔. โครงการอบรมให้ความรู้ ICT 
แก่ผู้บริหารบุคลากรทาง
การศึกษาและครผูู้สอนโรงเรยีน
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
๕. โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ 
๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างระบบประกันคณุภาพ
ภายในโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร 
๗. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชา
อาชีพสมรรถนะ 
๘. โครงการ e-learning ใน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ- 
มหานคร 
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๕๔ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๙. กิจกรรมตดิตามและ
ประเมินผลการจดัฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ประชาชน  

๔) พัฒนาการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต         

๑. จ านวนแหล่งการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตของ
กรุงเทพมหานครไดร้ับ
การพัฒนาต่อป ี

๒ แหล่ง 
 

๘ แหล่ง ๑.โครงการก่อสร้างห้องสมุด 
สายไหม 
๒.โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์
ห้องสมุดเพื่อการเรยีนรู้
กรุงเทพมหานคร 
๓.โครงการพัฒนาเครือข่าย
ห้องสมุดเพื่อการเรยีนรู้เพื่อการ
สืบค้นสารสนเทศแบบออนไลน์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ 
๔.โครงการตดิตั้งระบบกล้อง
วงจรปิด (CCTV) 
๕.โครงการตดิตั้งระบบเทคโน - 
โลยสีารสนเทศห้องสมุด สเีขียว 
๖.โครงการตดิตั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมดุ 
ทีปังกรรัศมีโชต ิ          

 ๒. จ านวนกิจกรรมซึ่ง
กรุงเทพมหานครจดัขึ้น
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของ
ประชาชน 

๕ กิจกรรม/
เดือน 

 

๒๒๐ กิจกรรม โครงการส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดเพื่อการเรยีนรู ้

 ๓. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย ท่ีใช้
บริการแหล่งการเรียนรู้
กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น
ต่อปี   

- ร้อยละ ๔ ๑. โครงการรณรงค์ให้
กรุงเทพมหานครเป็นมหานคร
แห่งการอ่าน 
๒. โครงการพัฒนาระบบ
ประชาสมัพันธ์ห้องสมุดเพื่อ  
การเรยีนรู้กรุงเทพมหานคร 

 ๔. ร้อยละของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านห้อง -
สมุดไดร้ับการพัฒนา
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

- ร้อยละ ๘๐ ๑. โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของห้องสมุดเพื่อ  
การเรยีนรู้กรุงเทพมหานคร 
2. โครงการส่งเสรมิพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของห้องสมุด 

๕) สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจดัการ 
ศึกษาจากทุกภาคส่วน 
 
 

๑. จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

๑๕ เครือข่าย ๓๒ เครือข่าย ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือข่ายโรงเรียน 
๒. โครงการความร่วมมือทาง
การศึกษาระหว่างโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวันกับโรงเรยีนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 



๕๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว สังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ (ป ๔.๒) 

กลยุทธ์หลัก 
 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก 
 

ตัวเลขฐาน 
 

ค่าเปูาหมายรวม 
ปี ๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

๑) ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนรวมทั้งภาคี
ด้านการพัฒนาชุมชน  

๑. ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายทีไ่ด้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

- ร้อยละ ๗๕ ๑. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าชุมชน 
๒. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการ     
มีส่วนร่วมเครือข่ายชุมชน 
๓. โครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ที่ได้
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได ้

- ร้อยละ ๓๐ 

๒) ส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันครอบครัว    

๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การสร้างสัมพันธภาพ  
ที่ดีในครอบครัว 

- ร้อยละ ๗๕ โครงการรถสวัสดิการเคลื่อนที่
กรุงเทพมหานคร 

๓) ส่งเสริมระบบและ
การจัดบริการ
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์เด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

๑. ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมีความ     
พึงพอใจผลของการรับ
บริการ 

- ร้อยละ ๗๕ ๑. โครงการการจดัสวสัดิการและ
สงเคราะห์ครอบครัว สตร ีคนพิการ 
และผูด้้อยโอกาส 
๒. โครงการการจดัสวสัดิการการ
สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 
๓. โครงการค่าใช้จ่ายจัดสวสัดิการและ
สงเคราะห์ผูสู้งอาย ุ
๔. โครงการศูนย์ประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร 
๕. โครงการศูนย์บริการทางสังคมผูสู้งอายุ   
ดินแดง 
๖. โครงการสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
บางแค ๒ 

๔) ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
วัยเรียนและสถานรับ
เลี้ยงเด็กกลางวัน 

ร้อยละของศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรยีนที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของ
กรุงเทพมหานคร 

- ร้อยละ ๘๕ โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนกรุงเทพมหานคร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ (ป ๔.๓) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของสถาน
บริการดา้นการกีฬา
และนันทนาการ  
 

๑. ร้อยละของศูนย์กีฬา
ได้รับการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน
ตามมาตรฐานกองการ
กีฬา 
 

ร้อยละ ๑๐๐- 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการกีฬา 
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๕๖ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๒. ร้อยละของลานกีฬา
กรุงเทพมหานครไดร้ับ
การรับรองคณุภาพและ
มาตรฐานตามมาตรฐาน
กองการกีฬา 
 
๓. ร้อยละของความ 
ส าเรจ็เฉลีย่ในการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถาน
บริการกีฬาและ
นันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. โครงการส่งเสริมกจิกรรมสโมสรกีฬาและ 
ลานกีฬา 
๒. โครงการพัฒนาลานกีฬา กทม. 
 
 
 
๑. โครงการก่อสรา้งศูนย์เยาวชนคลองสามวา 
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์
เยาวชนสะพานพระราม ๙ 
๓.. โครงการพฒันาศกัยภาพศูนยเ์ยาวชน      
บางขุนเทียน 
๔.โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชน
บางเขน 
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพ          
ศูนย์เยาวชนบางนา 
๖. โครงการพัฒนาศักยภาพ          
ศูนย์เยาวชนชัยพฤกษ์มาลา 
๗. โครงการพัฒนาศักยภาพศนูยเ์ยาวชน          
เตชะวณิช 
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพศนูยเ์ยาวชน     
คลองกุ่ม 
๙. โครงการพัฒนาศักยภาพ          
ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) 
๑๐. โครงการพัฒนาศักยภาพ        
ศูนย์เยาวชนลมุพินี  
๑๑. โครงการพัฒนาศักยภาพศนูยเ์ยาวชน
คลองเตย 
๑๒. โครงการพัฒนาศักยภาพศนูยเ์ยาวชน
เทเวศร ์
๑๓. โครงการพัฒนาศักยภาพศนูยเ์ยาวชน    
สวนอ้อย 
๑๔. โครงการพัฒนาศักยภาพ        
ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณ ี
๑๕. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชนหนองจอก 
๑๖. โครงการพัฒนาศักยภาพศนูยเ์ยาวชน
สะพานสูง 
๑๗. โครงการก่อสร้างศูนยเ์ยาวชน     
โรตารีธนบุร ี
๑๘.โครงการพัฒนาศักยภาพ         
ศูนย์เยาวชนมีนบุร ี
๑๙. โครงการพัฒนาศักยภาพศนูยเ์ยาวชน
จตุจักร 



๕๗ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ร้อยละของสถานท่ี
จัดนันทนาการมี
อุปกรณ์สถานท่ีและสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ได้รับการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๗๐ 
 
 

๒๐. โครงการพัฒนาศักยภาพศนูยเ์ยาวชน
จอมทอง 
๒๑. โครงการพัฒนาศักยภาพศนูยเ์ยาวชน   
บ่อนไก ่
๒๒. โครงการพัฒนาศักยภาพศนูยเ์ยาวชน      
วัดธาตุทอง 
๒๓. โครงการพัฒนาศักยภาพศนูยเ์ยาวชน      
วัดดอกไม ้
๒๔. โครงการก่อสรา้งศูนย์เยาวชนสะพาน
พระราม ๘ 
๒๕. โครงการพัฒนาศักยภาพศนูยเ์ยาวชน    
ดอนเมือง 
๒๖. โครงการพัฒนาศักยภาพศนูยเ์ยาวชน     
ทวีวัฒนา 
๒๗. โครงการพัฒนาศักยภาพศนูยเ์ยาวชน    
บางกะป ิ
๒๘.โครงการพัฒนาศักยภาพ         
ศูนย์เยาวชนหลักสี ่
๒๙. โครงการพัฒนาศักยภาพศนูยเ์ยาวชน     
เวฬรุาชิณ 
๓๐. โครงการพัฒนาศักยภาพศนูยเ์ยาวชน      
วัดหัวล าโพง 
๓๑. โครงการพัฒนาศักยภาพศนูยเ์ยาวชน      
วัดมหาธาต ุ
๓๒.โครงการก่อสร้างศูนยเ์ยาวชน    
วชิรเบญจทัศ 
 
๑. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
ด้านกีฬา นันทนาการ ในศูนย์เยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุุน)           
๒. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิ
พัฒนาด้านนันทนาการ การกีฬา และ
ห้องสมุดประชาชน 

๒) สง่เสริมการเล่น
กีฬาเพื่อสุขภาพให้กับ
ประชาชน 

๑. ร้อยละของผู้ใช้ 
บริการในสถานท่ีบริการ
ด้านกีฬาของกรุงเทพ- 
มหานครมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

ร้อยละ ๗๖.๖๔ 
 

 

ร้อยละ ๘๓ 
 

 

โครงการบริหารจัดการด้านการกีฬา   
 



๕๘ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

 ๒. ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการในสถาน
บริการดา้นกีฬาของ
กรุงเทพมหานครที่ออก
ก าลังกายตามเกณฑ์
เมืองไทยแข็งแรง 

- 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 

๑. โครงการส่งเสรมิกีฬาเพื่อมวลชน                             
๒. โครงการสถาบันสอนฟตุบอล
กรุงเทพมหานคร  
 

๓) ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการ  

ร้อยละของบุคลากร
ด้านกีฬาและ
นันทนาการทั้งหมด
ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ/ความ
ช านาญในการ
ปฏิบัติงาน/ปี 

- ร้อยละ ๑๐ ๑. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิ
กิจกรรมในศูนยเ์ยาวชน 
๒. โครงการส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพ 
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร       
(ไทย-ญี่ปุุน)    
 

๔) พัฒนาการบริหาร
จัดการดา้นการกีฬา
และนันทนาการใหม้ี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

๑. ร้อยละของบุคลากร
ด้านการกีฬาและ
นันทนาการมีความ   
พึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการดา้นการกีฬาและ
นันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
๒. จ านวนครั้งในการ
ประชาสมัพันธ์การ
ให้บริการกีฬาและ
นันทนาการของ
กรุงเทพมหานครต่อป ี

ร้อยละ ๗๖.๓๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ร้อยละ ๘๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า   
๓๒ ครั้ง/ปี 

 

๑. โครงการบริหารจัดการนันทนาการ 
การศึกษา การแลกเปลีย่นเรยีนรู้     
การบริหารจดัการศนูยเ์ยาวชนมิติใหม ่   
(ศูนยเ์ยาวชนดอนเมอืง) 
๒. โครงการบริหารจัดการนันทนาการ
การศึกษา การแลกเปลีย่นเรยีนรู้     
การบริหารจัดการศูนยเ์ยาวชนมิตใิหม่
(ศูนย์เยาวชนคลองสามวา) 
๓. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิ
กิจกรรมในศูนยเ์ยาวชน  
๔. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจต่อ 
การบริหารจัดการด้านกีฬาและ
นันทนาการ 
๑. โครงการส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพ 
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร       
(ไทย-ญี่ปุุน)   
๒.โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิ
พัฒนาด้านนันทนาการ กีฬา และ
ห้องสมุดประชาชน 
๓.โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิ
กิจกรรมในศูนยเ์ยาวชน  
๔.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลอง
วันเด็กแห่งชาติ       

๕) ส่งเสริมพัฒนา
บริการกีฬาและ
นันทนาการ   
 

๑. ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการมีความ     
พึงพอใจจากการรับ
บริการในสถานบริการ
ด้านการกีฬาและ

- 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 

๑. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิ
กิจกรรมในศูนยเ์ยาวชน  
๒. โครงการบริหารจัดการนันทนาการ 
การศึกษา การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
การบริหารจัดการศูนยเ์ยาวชนมิตใิหม่ 



๕๙ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

นันทนาการ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. จ านวนครั้งในการ
จัดการแข่งขันกีฬาหรือ
ส่งนักกีฬาตัวแทน
กรุงเทพมหานครเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศและ/หรือ
อาชีพต่อปี  
๓. จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการ
ของกรุงเทพมหานคร
เพิ่มขึ้น/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐  
คน/ปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๒ ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
คน/ปี 

 

(ศูนย์เยาวชนดอนเมือง) 
๓. โครงการบริหารจัดการนันทนาการ
การศึกษา การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้าร
บริหารจดัการศูนย์เยาวชนมติิใหม ่ 
(ศูนย์เยาวชนคลองสามวา) 
๔. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจจาก
การรับบริการในสถานบริการด้านการ
กีฬาและนันทนาการกรุงเทพมหานคร 
๕. โครงการส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพ 
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร        
(ไทย-ญี่ปุุน)    
๖. โครงการส่งเสรมิกีฬาขั้นพื้นฐานใน
ศูนย์กีฬา 
๗. โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมความ
สามัคค ี
๑. โครงการส่งเสรมิกีฬาเพื่อความ-  
เป็นเลิศ                                                           
๒. โครงการส่งเสรมิกีฬาเพื่ออาชีพ 
 
 
 
 
๑. โครงการบริหารจัดการนันทนาการ 
การศึกษา การแลกเปลีย่นเรยีนรู้     
การบริหารจัดการศูนยเ์ยาวชนมิตใิหม่  
(ศูนย์เยาวชนดอนเมือง) 
๒. โครงการบริหารจัดการนันทนาการ
การศึกษา การแลกเปลีย่นเรยีนรู้     
การบริหารจัดการศูนยเ์ยาวชนมิตใิหม่
(ศูนย์เยาวชนคลองสามวา) 
๓. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิ
กิจกรรมในศูนยเ์ยาวชน  
๔. โครงการค่าใช้จ่ายในการจดังาน
ฉลองวันเด็กแห่งชาต ิ
๕. โครงการส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพ 
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร       
(ไทย-ญี่ปุุน) 

 

 

 



๖๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาภาวะสุขภาพ (ป ๔.๔) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) ส่งเสริมให้
ประชาชนลด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคส าคัญ    
ที่ปูองกันได้  

๑. อัตราการตายด้วย
โรคความดันโลหิต 
โรคเบาหวาน          
โรควัณโรค โรคเอดส์
ลดลง (โรควัณโรควดัที่
ความส าเร็จของการ
รักษาผู้ปุวยวณัโรคที่ขึ้น
ทะเบียนรักษา) 

๑. อัตราตาย
ผู้ปุวยโรคความ
ดันโลหติ 
< ร้อยละ ๓.๔๐ 
 
๒. อัตราตาย
ผู้ปุวย
โรคเบาหวาน 
< ร้อยละ ๕ 
 
 
๓. ความส าเรจ็
ของการรักษา
ผู้ปุวยวัณโรคที่
ขึ้นทะเบียน
รักษา 
> ร้อยละ ๘๕ 

ร้อยละ ๓.๑๗ 
 
 
 
 

ร้อยละ ๕ 
 

 
 
 
 
 > ร้อยละ ๘๕ 
 
  
 
 

๑. โครงการคัดกรองโรคที่ส าคัญให้กับ
ประชาชน 
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ประชาชนท่ีเป็นโรคความดันโลหติสูง                 
 
๑. โครงการพัฒนาระบบบริการ
ประชาชนท่ีเป็นโรคเบาหวาน 
๒. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ประชาชนท่ีมีน้ าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
โครงการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาวณัโรค 
 

๒) พัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในการส่งเสรมิ
สุขภาพ การปูองกัน
และควบคมุโรค  

๑. อัตราการปุวยด้วย
โรคไขเ้ลือดออกลดลง
จากปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ ๘๐ 
(ของชุมชนที่ข้ึน

ทะเบียน) 

ร้อยละ ๘๕ 
(ของชุมชนที่ข้ึน
ทะเบียน) 

โครงการกรุงเทพเขตปลอดยุงลาย 
 

๓) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนได้บริโภค
อาหารปลอดภัย      

๑. อัตราการเกิดโรค
ท้องร่วงเฉียบพลันลดลง
จากปทีีผ่่านมา 

๑,๐๐๐ ต่อ 
แสนประชากร 

๑,๐๐๐ ต่อแสน
ประชากร 
 

โครงการปูองกันควบคมุโรคอุจจาระรว่ง 

๒. ร้อยละของตัวอย่าง
อาหารที่ไดร้ับการสุ่ม
ตรวจไม่พบการปนเปื้อน
เชื้อโรคหรือสารพิษ 

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 

๑. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
๒. กิจกรรมตรวจเฝูาระวังสารต้านจุลชีพ
ตกค้างในเนื้อสตัว ์
๓. โครงการมหกรรมอาหารเพื่อสขุภาพ 

๔) พัฒนาความเป็น
เลิศและเพิ่มการ
เข้าถึงการรักษา 
พยาบาลโรคเฉพาะ
ทางในสถานพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหา- 
นคร     

๑. ร้อยละของความ  
พึงพอใจในบริการ
รักษาพยาบาลของศูนย์
ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ของ
กรุงเทพมหานคร 
๒. จ านวนศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านโรคเฉพาะทางที่มี
คุณภาพเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล 

- 
 
 

 
 
 

๖ แห่ง 

≥ ร้อยละ ๘๕ 
 
 
    
 
 

๙ แหง่ 
 
 

๑. กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ 
๒. โครงการพัฒนาและขยายศูนย์ความเป็น
เลิศทางการแพทย์ 
๓. โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การ
กีฬา และเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอพักพยาบาล 
พร้อมท่ีจอดรถ 
๓. โครงการศูนย์นมแม่ 
๔. โครงการจัดต้ังศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma 
Center) และศูนย์ล้างสารเคมีและอาวุธ
ชีวภาพ 



๖๑ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๕) เร่งรดัการพัฒนา
โรงพยาบาลและ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขสังกัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ให้บริการประชาชน
แบบครบวงจรและมี
คุณภาพเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล  
 

ร้อยละของจ านวน
โรงพยาบาลและ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ให้บริการครบทั้งการ
รักษาพยาบาล ปูองกัน
โรค ส่งเสรมิสุขภาพและ
ฟื้นฟูสภาพ โดยแต่ละ
ด้านมีคณุภาพเทียบได้
กับมาตรฐานสากล 

๑. โรงพยาบาล 
๕ แห่ง 

 
 
 

๒. ร้อยละ ๘๐ 
ของศูนย์บริการ

สาธารณสุข
พัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

โรงพยาบาล 
จ านวน ๘ แห่ง 

 
 
 

ร้อยละ ๙๐ ของ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

พัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
๒. โครงการประชุมวิชาการเครือข่าย
โรงพยาบาลคุณภาพ 
 
 
กิจกรรมพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข 

๖) เพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบการแพทย์
ฉุกเฉินในการ
ช่วยเหลือผูเ้จ็บปุวย
ฉุกเฉินและ
สถานการณ์วิกฤตหรือ
ภัยพิบัติในเขต
กรุงเทพมหานคร     

๑. ระดับความส าเร็จ
ของการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข 
 
 
 
๒. ร้อยละของผู้เจ็บปุวย
วิกฤติฉุกเฉินท่ีขอรับ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ขั้นสูง(Advanced) 
ได้รับบริการภายใน ๑๐ 
นาที ส่วนข้ันพ้ืนฐาน
(Basic) ภายใน ๑๕ 
นาที 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

ก าหนดภายหลัง 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 
 
 

๑. โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนรับ
อุบัติภัยหมู ่
๒. กิจกรรมการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลอื
ผู้บาดเจ็บ/เจ็บปุวยฉุกเฉินในระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร 
 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง
เพื่อช่วยเหลือผูเ้จ็บปุวยฉุกเฉินในระบบ
บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร 
๒. โครงการศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉินเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 
5 ธันวาคม 2554 

๗) เร่งรดัการส่งเสริม
สุขภาพกายของเด็ก
และเยาวชนใน
โรงเรียนทั้งในและ
นอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร      

ร้อยละของเด็กและ   
เยาชนในโรงเรยีนสังกัด
กรุงเทพมหานครและ
นอกสังกัดกรุงเทพมหา- 
นครมีสุขภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  
 

ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๕ ๑. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๒. โครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจสขุภาพ 
๓. โครงการคนกรุงเทพฯรักฟัน ฟันดี    
มีสุขภาพ 
๔. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกล    
ยาเสพตดิ 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง (ป ๔.๕) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) เฝูาระวังและลด
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม         

๑. จ านวนพื้นที่เสีย่งต่อ
การเกิดอาชญากรรม
ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลดลงร้อยละ ๑ 
ต่อป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. โครงการจัดหาพร้อมติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ
สถานศึกษาในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 
๒. โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่
สถานีต ารวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
๓. โครงการจัดหาพร้อมติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เชื่อมโยง
สัญญาณภาพบริเวณสวนสาธารณะ   
ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุด
ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
๔. โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตพระนคร
และดุสิต 
๕. โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) เพื่อการบริหารจัดการ
จราจรของกรุงเทพมหานคร 
๖. โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหา- 
นคร 
๗. โครงการปรับปรุงระบบการบันทึกภาพ
และบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) 
๘. โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่
ส านักงานเขตและสถานีต ารวจในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
๙. โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ
สถานศึกษาและชุมชน ไปที่ส านกังานเขต
และสถานีต ารวจในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 
๑๐. โครงการจัดหาพร้อมติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่
กลุ่มกรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก 
และกรุงเทพเหนือ 
๑๑. โครงการจัดหาพร้อมติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นท่ี
กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ 
12. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง 
โครงการความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 



๖๓ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๒. ร้อยละของประชาชน
มีความพึงพอใจในระดับ
มากต่อการออกตรวจ
พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกดิ
อาชญากรรม 

- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 

๒) สนบัสนุน
ทรัพยากรในการ
จัดการดา้นความ
ปลอดภัย  

ร้อยละความส าเรจ็ใน
การให้การสนับสนุน
ทรัพยากรด้านความ
ปลอดภัย กรณเีกิดเหตุ
ภัยด้านความมั่นคง/  
ภัยจากธรรมชาตติามที่
ได้รับการร้องขอ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ การสนับสนุนก าลังพล วสัดุอุปกรณ์ 
ยานพาหนะ กรณีเกิดเหตภุัยด้านความ
มั่นคง/ภัยจากธรรมชาติตามที่ไดร้บัการ
ร้องขอ 

๓) เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในโรงเรยีน   

ร้อยละของนักเรียนท่ี
บาดเจ็บและเสียชีวิต
จากเหตุอุบัตภิัยและ
ความรุนแรงในโรงเรียน
ลดลงเมื่อเปรยีบเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ ๐.๑๘ 
 
 
 
 

ร้อยละ ๐.๑ ๑. โครงการจ้างเหมายามดูแลทรพัย์สิน
และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน 
๒. การด าเนินการ ๙ มาตรการด้าน
ความปลอดภัย 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั          

๑. เวลาเฉลีย่ในการ
เข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคภีัย 
(นาที)  

๑๐ นาที 
 

๑๐ นาที 
 

1. การรวบรวมสถิติการเข้าระงับเหตุ
อัคคีภัย 
2. การเตรยีมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี 
วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะตลอด ๒๔ 
ช่ัวโมง 

๒. ระดับสมรรถนะที่
เพิ่มขึ้นของเจ้าหน้าท่ี
ปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยัขั้นพ้ืนฐาน 

๓. ร้อยละของอุบัติภัย
จากสารเคมลีดลง 

ร้อยละ ๐.๐๘ ร้อยละ ๒ โครงการส ารวจและประเมินความเสี่ยง
ภัยเพื่อก าหนดมาตรการจดัการสารเคมี
และวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ 

๔. ร้อยละของอาคาร/
ปูายโฆษณาและ
สิ่งก่อสร้างอื่นๆผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ การเข้มงวดตรวจสอบอาคาร/ปูาย
โฆษณาและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 

๕) ส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของประชาชนใน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั    
 

๑. ระดับสมรรถนะท่ีเพิ่ม- 
ขึ้นของอาสาสมัครปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) ท่ี
ผ่านการอบรมในการ
ปฏิบัติงานด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 

 โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสตูร
ต่างๆ 



๖๔ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๒. ร้อยละของชุมชนที่มี
ความเสีย่งมีสมรรถนะ
เพิ่มขึ้นในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 

ร้อยละ ๘๐  การให้ความรูเ้บื้องต้นในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยัแก่ประชาชน/
ชุมชนในพื้นที่ 

 
 

๓. ร้อยละของอาคาร
เสี่ยงภัยมีระบบและ
อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย
เป็นไปตามกฎหมาย 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ การร่วมตรวจอาคารเสี่ยงภัยใหม้ีระบบ
ความปลอดภัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

๔. ร้อยละของกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ที่มีความเสี่ยงสูงได้รับ
การรับรองมาตรฐาน 
การจัดการสารเคมีของ
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ ๔๕.๗๐ ร้อยละ ๖๐  โครงการส ารวจและประเมินความเสี่ยง
ภัยเพื่อก าหนดมาตรการจดัการสารเคมี
และวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ 

๕. ระดับความร่วมมือใน
การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยระหว่าง
กรุงเทพมหานครและ
หน่วยงานภายนอกมี
เพิ่มขึ้นทุกป ี

ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ การฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนตลอดจนประชาชน 

๖) เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการช่วยเหลือและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนหลังเกิดเหตุ
สาธารณภัย  

๑. ระดับความส าเร็จของ
การให้ความชว่ยเหลือ
สงเคราะห์ด้านเคร่ือง
อุปโภคบริโภคแก่
ผู้ประสบภัยได้ภายใน   
๑ วันนับแต่รับแจ้ง 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ การช่วยเหลอืด้านเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่
ผู้ประสบสาธารณภัย 

๒. ผู้ประสบภัยที่ขอรับ
เงินสงเคราะห์ได้รับเงิน
ภายใน ๒ วัน นับจากวัน
ย่ืนเอกสารครบถ้วน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
และปัญหาเฉพาะหน้า 

๗) ควบคุมความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย     

๑. ผู้กระท าผิดถกูจับ-
ปรับผู้ทิ้งขยะมูลฝอยใน
พื้นที่สาธารณะลดลงไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ๕ ต่อป ี
๒. ร้อยละของประชาชน
มีความพึงพอใจในระดับ
มากต่อการออกตรวจจุด
กวดขันทิ้งจับ – ปรับของ
ส านักงานเขต 
๓. ร้อยละของความ – 
ส าเร็จในการจัดระเบียบ 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ – ปรับ   
ผู้ทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดระเบียบตู้โทรศัพทส์าธารณะ 
 
 



๖๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างเสน่ห์กรุงเทพมหานครเพ่ือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (ป ๔.๖) 

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) พัฒนาพื้นท่ีลักษณะ
พิเศษต่าง ๆ เช่นพื้นท่ี
อนุรักษ์ประวัติศาสตร์
และสถาปัตยกรรม    

จ านวนพื้นท่ี/บริเวณที่
ได้รับการวางผังเพื่อการ
อนุรักษห์รือฟื้นฟู 

- ไม่น้อยกว่า 
๕ บริเวณ 

โครงการจ้างที่ปรึกษาประจ าเพ่ือส ารวจวาง
ผังออกแบบรายละเอียด ประมาณราคา
ส าหรับงานปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและส่วนของ
เมือง  

๒) บูรณะฟื้นฟูเมือง
และเสริมสร้างภูมิทัศน์
เมือง          

จ านวนพื้นท่ี/บริเวณที่
ได้รับการออกแบบและ
บูรณะปรับปรุง 

- ได้แผนการ
ปรับปรุง ๑ แผน 

 โครงการวางแผนการปรับปรุงชุมชนเมือง
และพื้นท่ีเกี่ยวเน่ืองริมคลองในกรุง
รัตนโกสินทร์   

๓) อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิ-
ปัญญาท้องถิ่น    

๑. จ านวนแหล่งเรียนรู้
ทางด้านวัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์และฟื้นฟู   
ต่อปี 

๕  แหล่ง ๒๐ แหล่ง ๑. โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร 
๒. โครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
แห่งท่ี ๑ (จตุจักร) 
๓. โครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
แห่งท่ี ๒ (ทุ่งครุ) 

 ๒. จ านวนผู้เข้าชมแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้นต่อปี 

ร้อยละ  ๕ ร้อยละ ๕ โครงการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

 ๓. จ านวนกิจกรรม/
โครงการท่ีจัดท าขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมต่อปี 

๑๕ กิจกรรม/ 
โครงการ 

๗๕ กิจกรรม/ 
โครงการ 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาด้าน-
ศิลปวัฒนธรรม 

 ๔. จ านวนศิลปะการดนตรี
ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และส่งเสริม เพ่ือเด็ก 
เยาวชน และประชาชน
กรุงเทพมหานคร 

๑๒๐  ครั้ง ๔๘๐  ครั้ง ๑. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่
ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชน
กรุงเทพมหานคร 
๒. โครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรี
กรุงเทพมหานคร 

 ๕. จ านวนบุคลากรได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาในด้าน
การสังคีต 

- ๑๕ คน ๑. โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้าน
การสังคีตท้ังในและต่างประเทศ 
๒. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะด้านดนตรี 

๔) ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
องค์กรทางศาสนาใน
การสร้างเสน่ห์
กรุงเทพมหานครให้เป็น
เมืองแห่งศาสนา   

๑. จ านวนชุมชนและ
องค์กรทางศาสนาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนวันส าคัญของ
ไทย/วันส าคัญทางศาสนา 
และวันส าคัญทาง
ประเพณีต่อปี 

๕  หน่วยงาน ๑๕  หน่วยงาน กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวันส าคัญของ
ไทย วันส าคัญทางศาสนา  และวันส าคัญ
ตามประเพณี 

 ๒. ร้อยละของความพึง
พอใจที่มีต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนวันส าคัญของ
ไทย/วันส าคัญทางศาสนา 
และวันส าคัญทาง
ประเพณี 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐  กิจกรรมเนื่องในเทศกาลงานวันส าคัญทาง
ศาสนา และวันส าคัญทางประเพณี 



๖๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร  
๕   สถานการณ์และการประเมิน 
 ปัจจุบันองค์กรและประชาชนทั่วโลกใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีเ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร-
จัดการ การเพิ่มผลผลิต รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน นอกจากนั้นยังได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพ่ิม
คุณภาพและสร้างความประทับใจหรือความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ อาทิ การก าหนดเกณฑ์หรือคุณลักษณะพิเศษ
ของผลิตภัณฑ์/บริการซึ่งแสดงความมีเอกลักษณ์ท่ีดีกว่า การส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการที่รวดเร็วหรือเพ่ิมคุณค่าโดย
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ /ยุทธศาสตร์บนพ้ืนฐานของการมีหลักบริหาร-
จัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยผ่านนโยบายและแผนขององค์กร การด าเนินการดังกล่าว
ต้องอาศัยการวิเคราะห์และการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิง
กว้างและลึก  
 กรุงเทพมหานครได้มุ่งเน้นการ “พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร” 
ตามวิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานครปี ๒๕๖๓ “มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน” (Sustainable Metropolis)” 
โดยใช้ระบบการบริหารงานและประเมินผลทั้งองค์กร (Balance Scorecard) แต่การก าหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงานยังไม่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวเท่าท่ีควร และยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือ
ประเมินผลสถานะความน่าอยู่อย่างยั่งยืนของกรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินผลการ
พัฒนาเมืองตามแนวทางกรอบตัวชี้วัดเมืองตามแผนการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์แห่งสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ในขณะทีก่รุงเทพมหานครยังมีภารกิจประจ าซึ่งต้องด าเนินการจ านวนมากแต่มีบุคลากรที่ด าเนินการจ านวน
น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดพ้ืนที่ของเมืองและจ านวนประชากร ประกอบกับกรุงเทพมหานครมีจุดมุ่งหมายใน
การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยการก าหนดภารกิจต่าง ๆ ซึ่งต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนดังกล่าวข้างต้น สิ่งส าคัญที่จะท าให้กรุงเทพมหานครด าเนินการทั้ง
ภารกิจประจ าและภารกิจการพัฒนาเมืองควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ได้แก่ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานคร การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการบริหาร การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนเพ่ิมขึ้น และการเปิดโอกาสให้
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนหรือบุคคลภายนอกด าเนินการงานต่าง ๆ  (Outsource) ของกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้นเพ่ือลด
ภารกิจในการด าเนินงานของบุคลากรกรุงเทพมหานครและเป็นการส่งเสริมการจ้างงานในกรุงเทพมหานคร  
   ดังนั้น ในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ กรุงเทพมหานครจึงมุ่งพัฒนาด้านบริหารจัดการโดยให้ความส าคัญในเรื่อง
การเรียนรู้และพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี การจัดการข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
รวมทั้งการเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานและรองรับสถานการณ์

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนพัฒนาบริการสู่
ความเป็นเลิศด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และการจ้าง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ห รื อ บุ คคลภายนอกให้
ด า เ นิ น ก า ร ง า น ต่ า ง   ๆ
(Outsource) เพ่ิมขึ้น เพ่ือ
ส่งมอบแก่ประชาชนและ

ก้าวสู่ความเป็นมหานครต้นแบบแห่งการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 



๖๗ 

 

0

1,000

2,000

3,000 โครงกำร/กจิกรรมของกรงุเทพมหำนคร ปี 2552-2554
แหลง่ขอ้มลู: DailyPlans

2552 788 1,478 795 2,002 1,106

2553 778 1,579 705 1,918 1,518

2554 800 1,476 1,005 1,884 1,751

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน
เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม คณุภาพชวีติ บรหิารจัดการ

๕ ๒ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
พันธกิจ  
๑. ให้บริการประชาชนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม        
๒. พัฒนาบุคลากรให้

เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและ
สังคมส่วนรวม 

๓. บริหารจัดการ
ระบบงานให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับ
องค์ประกอบในการ
ปฏิบัติงานของ
กรุงเทพมหานคร 

๔. เสริมศักยภาพ
กลไกในการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

๕. เสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติ 
วัตถุประสงค์ 
๑. ให้บริการพื้นฐานต่างๆ ที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๓. พัฒนาคุณภาพของบริการและการบริหารจัดการภายในโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔. พัฒนาบุคลากรทางด้านความรู้และคุณธรรม 
เป้าหมาย 
๑. กรุงเทพมหานครเป็นต้นแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๒.  กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการ 
๓. กรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการที่ดีเพ่ิมข้ึน  
๔. กรุงเทพมหานครมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารและ

ปฏิบัติงานเพื่อศักยภาพในการให้บริการประชาชนและการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ 
๒. ข้าราชการและลูกจ้างมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคล 
๓. จ านวนรายได้ที่จัดเก็บเพียงพอหักงบประมาณรายจ่าย 
๔. ร้อยละของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

 
๕   แนวทางการพัฒนา 

๕     สร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม องทุกภาคส่วนในการพัฒนา
ภาคมหานคร เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมีการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์  
แผนงบประมาณ และแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกัน และเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทั้งชาวกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงมีส่วนร่วม เป็นศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนาที่สนับสนุนการ
บริหาร 

 



๖๘ 

 

มหานครในเชิงสหวิทยาการ และส่งเสริมทุกภาคส่วนในการพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน
และเป็นศนูย์กลางภูมิภาคให้ประชาชนได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาภาคมหานคร  เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

๒) จัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะยาว บูรณาการผังเมืองรวมกับแผนงานด้านต่าง ๆ ในการ
พัฒนากรุงเทพมหานครให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 

๓) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการบริหารมหานคร 
๕   ๒ ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

กรุงเทพมหานครและการให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนหรือบุคคลภายนอกด าเนินการงานต่าง ๆ (Outsource) 
เพ่ิมขึ้น เพ่ือมุ่งสนองความต้องการประชาชนในสังคมยุคใหม่และและมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านการบริการ 
(Best Service Organization) ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) ด าเนินการให้บริการทุกรูปแบบอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม        
๒) ขยายช่องทางการบริการให้มีความหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการที่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน 
๓) ติดตามและประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของกรุงเทพมหานคร 

๕     เสริมสร้างให้บุคลากร องกรุงเทพมหานคร มีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และ
ความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน  เพ่ิมศักยภาพบุคลากรโดยการยกระดับขีด
ความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดความรู้ด้านข้อมูลและการบริหารจัดการ
เฉพาะด้านของหน่วยงานให้เกิดความช านาญ พร้อมด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็น ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
๒) พัฒนาทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีแก่บุคลากรในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม     
๓) พัฒนาผู้บริหารกรุงเทพมหานครตามแผนการพัฒนาผู้บริหารตามระดับขั้น (Training Roadmap 

for Metropolis Executive) 
๔) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานครด้วยการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม 
๕) เสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครให้บุคลากรมีความรักผูกพันและภูมิใจในองค์กร 

๕     บริหารจัดการระบบงาน เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบงานที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคต ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) มุ่งเน้นการถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางให้กับกรุงเทพมหานคร/องค์การระดับภาคมหานครอย่าง
จริงจัง ทั้งในด้านการก าหนดประเภทรายได้ อัตราภาษี งบประมาณและภารกิจอื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ 

๒) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้มีความคล่องตัวต่อการพัฒนาเมืองและ
บริการประชาชน 

๓) ศึกษาเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการเพ่ือน ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร 
๔) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
๕) พัฒนาระบบตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 

๕   ๕ บริหารจัดการการเงนิการคลัง องกรุงเทพมหานครในภาพรวม ด้วยการบริหารการจัดเก็บรายได้ 
การงบประมาณ องกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดหารายได้และลดรายจ่าย 
รวมทั้งก ากับให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างคุ้มค่า การรักษาเสถียรภาพทางการคลังและการเพ่ิมประสิทธิภาพของการ- 
 
 



๖๙ 

 

 
ด าเนินนโยบายการคลังโดยมีฐานะการคลังที่แข็งแกร่ง มีเครื่องมือทางการคลังทั้งการจัดเก็บภาษีและการจัดสรร
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) จัดหาและจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นธรรม ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษี ยกร่างและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว ความเป็นธรรม  
ความรัดกุม และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท  

๒) พัฒนาช่องทางในการรับช าระภาษีเพ่ิมเติมพร้อมปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการจัดหารายได้ค่าธรรมเนียมที่หลากหลาย 

๓) บริหารงบประมาณเชิงรุก ด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือกระจายเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจโดยรวมของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งบริหารจัดการ
งบประมาณและรายจ่ายของกรุงเทพมหานครอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  

๕     พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผน องกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงแนวทางและกลไกการ
บริหารงานแก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีแผนด าเนินงานก ากับที่ชัดเจนโดยมีระบบติดตามประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือเปูาหมายในการพัฒนามุ่งสู่มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) ปรับการบริหารราชการประจ าสู่การบริหารเชิงยุทธศาสตร์   
๒) ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน   

ด้วยการรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน ก่อนจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ และใช้แผนดังกล่าวไปเป็นกรอบ
ในการจัดท างบประมาณในปีถัดไป 

๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร   
  ๕     เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและพัฒนามหานคร เพ่ือ
สนับสนุนกรุงเทพมหานครให้มีการบริหารจัดการและบริการเป็นเลิศ ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหาร
จัดการภายในองค์กรในด้านต่าง ๆ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนเพ่ือสนับสนุนกรุงเทพมหานครให้มีการบริหารจัดการและบริการเป็นเลิศ 
ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติราชการ 
๒) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กรชั้นเลิศด้านการบริการ (Best Service 

Organization) ด้วยบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
๓) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร 

  ๕      พัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานภายใน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการ ด้วยการพัฒนาปรับปรุงข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ วัสดุอุปกรณ์ ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) เสริมศักยภาพงานด้านกฎหมายของกรุงเทพมหานคร ด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย 
อุปกรณ ์เทคโนโลยี และระบบงาน เพื่อสนับสนุนงานด้านกฎหมาย 

๒) เสริมศักยภาพงานด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
๓) จัดให้มีระบบร้องเรียนหรือรับเรื่องราวร้องทุกข์และการแจ้งกลับแก่ผู้ร้องเรียน  

 ๕   ๙ ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติ เพ่ือให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่มี
ภาพลักษณ์ที่ดีและมีบทบาทที่ส าคัญในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขยายความร่วมมือกับนานาชาติใน
รูปแบบภาคีสมาชิกและความสัมพันธ์ในระหว่างเมือง ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้ 



๗๐ 

 

๑) เสริมสร้างภาพลักษณ์และเพ่ิมบทบาทของกรุงเทพมหานครในเวทีโลก 
๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเพ่ือสร้างความร่วมมือส าหรับการพัฒนาในมิติต่าง ๆ 
๓) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานคร  และการเยี่ยมเยือนในประเทศ

เครือข่ายเมืองพ่ีเมืองน้อง และเครือข่ายอื่น ๆ 
 

การ ับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๕ สู่เป้าหมายมีแนวทางดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ  
                            พัฒนาภาคมหานคร  (ป ๕.๑) 
 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมาย

รวม 

ปี  ๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

๑) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาภาคมหานครเพื่อ
เสรมิสร้างความรูส้ึกเป็นเจ้าของ
ร่วมในการพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการก าหนด
นโยบาย 

 

- มากกว่า ๑ 
กระบวนการ 

 

กิจกรรมกระบวนการก าหนด
นโยบาย 

 

๒) จัดท าแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะยาว
บูรณาการผังเมืองรวมกับ
แผนงานด้านต่าง ๆ ในการ
พัฒนากรุงเทพมหานครให้มี
ความเท่าเทียมกัน 

 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะยาว 

- ร้อยละ ๑๐๐ โครงการจดัท าแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 

๓) สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาการบริหารมหานคร 

 

จ านวนผลงานวิจัยทีส่นับสนุน
การบริหารมหานคร 

 
 

๒๐ ผลงาน กิจกรรมจดัท าผลงานการวิจยัที่
สนับสนุนการบริหารมหานคร 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน (ป ๕.๒) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมาย

รวม 

ปี  ๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

๑) ด าเนนิการเพื่อให้บริการทุก
รูปแบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ท่ัวถึง
และเป็นธรรม 

 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มตี่อการบริการ
ของกรุงเทพมหานคร 

- ร้อยละ ๘๕ กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
 

๒) ขยายช่องทางการบริการ   
ให้มีความหลากหลาย เพื่อ    
เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ    
ที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

จ านวนช่องทางการบริการ
ประชาชนท่ีเพิ่มขึ้น 

 

- มากกว่า ๑ 
ช่องทาง 

กิจกรรมขยายช่องทางการ
บริการให้ประชาชน 

 



๗๑ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมาย

รวม 

ปี  ๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

๓) ติดตามและประเมินความ  
พึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ 
การบริการของกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละของข้อเสนอแนะส าคญั 
จากผลการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ด าเนนิงานตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร ได้น าไปสู่การ
แก้ไข 

- ร้อยละ ๘๕ 

 

โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนชาวกรุงเทพมหา- 
นครที่มีต่อการบริหารตาม
นโยบายของกรุงเทพมหานคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต  
                             และความภาคภูมิใจเพ่ือร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน (ป ๕.๓) 
 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี  ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู้ได้
น าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- ร้อยละ ๘๐ ๑. โครงการพัฒนาบุคลากรการให้
น าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ
เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์      
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2560 – 
2563)  
๓. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานของภาครัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(Lean Government)   
๔. โครงการอบรมเพื่อตรวจสอบและ
ประเมินเบื้องต้นเกี่ ยวกับสารเคมี
อันตราย 
๕. โครงการอบรมและศึกษาดูงานการ
จัดการมูลฝอยอันตราย 
๖. โครงการสัมมนาการจัดการมูลฝอย
อันตราย  มูลฝอยติดเช้ือและของเสีย
อันตรายอย่างยั่งยืน 

๒) พัฒนาทัศนคติและจิตส านึก 
ที่ดีแก่บุคลากรในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม 

ร้อยละของความส าเร็จ
การด าเนินการสร้างเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรมแก่
บุคลากรในหน่วยงาน 

- ร้อยละ ๙๐ กิจกรรมสร้างเสรมิคณุธรรมและ
จริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน 

๓) พัฒนาผู้บริหารกรุงเทพ -   
มหานครตามแผนการพัฒนา
ผู้บริหารตามระดับขั้น (Training 
Roadmap for Metropolis 

ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครตาม
แผนการพัฒนาผู้บริหาร

- ร้อยละ ๑๐๐ ๑. โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ผู้บริหารตามระดับชั้น 
๒. โครงการฝึกอบรมการก าหนด
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน



๗๒ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี  ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

Executive)   ตามระดับขั้นตาม
เปูาหมาย 

อาชีพ 

๔) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร 

๑. ร้อยละบุคลากร
กรุงเทพมหานครทีไ่ด้รบั
การบริการด้านสุขภาพ 
และสวสัดิการต่าง ๆ เช่น 
ด้านที่อยู่อาศัย ด้านเงินกู ้
๒. ร้อยละความส าเร็จ
ของผลการด าเนินการ 
กิจกรรม ๕ ส 

- 
 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

กิจกรรมบริการด้านสุขภาพและ
สวัสดิการบุคลากรกรุงเทพ – 
มหานคร 
 
 
กิจกรรม ๕ ส ของกรุงเทพ -   
มหานคร 

๕) เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
กรุงเทพมหานครให้บุคลากร    
มีความรักผูกพันและภูมิใจใน
องค์กร 

ระดับความรักผูกพันและ
ภูมิใจบุคลากรที่มตี่อ
องค์กรกรุงเทพมหานคร 

- ระดับปานกลาง 
ขึ้นไป 

๑. โครงการอบรมก่อนประจ าการ 
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานตามสายงานต่างๆ 
๓. โครงการอบรมนักบริหารระดับ
ต่าง ๆ  
๔. โครงการอบรมความรูเ้กี่ยวกับ
การเสริมสร้างให้บุคลากรมีความ
รัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ
ต่อองค์กร 
๕. โครงการส ารวจทัศนคติ   
ความรักความผูกพัน และความ
ภูมิใจของบุคลากรทีม่ีต่อองค์กร
กรุงเทพมหานคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการระบบงาน (ป ๕.๔) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี  ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) มุ่งเน้นการถ่ายโอนอ านาจจาก
ส่วนกลางให้กับกรุงเทพมหานคร
อย่างจริงจัง 

จ านวนภารกิจท่ีไดร้ับ
การถ่ายโอนแล้วเสร็จ
เพิ่มขึ้น 

- เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
๑ ภารกจิ 

กิจกรรมประสานงานการถ่ายโอน
อ านาจจากส่วนกลางให้กับ
กรุงเทพมหานคร 

๒) ปรับปรุงโครงสร้างการบรหิาร
ราชการกรุงเทพมหานคร 
(หน่วยงาน) ให้มีความคล่องตัว 
ต่อการพัฒนาเมืองและบริการ
ประชาชน 

จ านวนหน่วยงานท่ี
ได้รับการปรับ
โครงสร้างการบรหิาร
ราชการ 

- ๔ หน่วยงาน กระบวนการปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารราชการกรุงเทพ -  
มหานคร (หน่วยงาน)        

๓) ศึกษาเทคนิคและวิธีการบริหาร
จัดการเพื่อน ามาปรับใช้ในการ-
บริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดบริการ
สาธารณะ 

- อย่างน้อย ๔ 
ผลงาน 

โครงการการศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดบริการสาธารณะ 



๗๓ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี  ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๔) พัฒนาระบบการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการทั้งในระดับ
หน่วยงานและระดับบคุคล 
 

๑. ค่าเฉลี่ยการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับ
หน่วยงาน 
๒. ความพึงพอใจของ
ผู้รับการประเมินต่อ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับ
บุคคล 

- 
 
 
 
- 

ร้อยละ ๙๕ 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ 

การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ
ในระดับหน่วยงาน 
 
 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับ
การประเมินต่อการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการระดับบคุคล 

๕) พัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยง 

- เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ โครงการเพิม่ศักยภาพระบบ
บริหารความเสี่ยง 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวม ด้วยการบริหาร 

         การจัดเก็บรายได้ การงบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ (ป 5.5) 
 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี  ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) จัดหาและจัดเก็บรายได้ของ
กรุงเทพมหานครอย่างเป็นธรรม 
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส           
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษี ยกร่างและปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัว ความเป็นธรรม 
ความรัดกุม และประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท  

จ านวนรายได้ที่
จัดเก็บเพียงพอหัก
งบประมาณรายจ่าย
คงเหลือเก็บเป็นเงิน
สะสม 
 
 

- ด ารงเงินสดเป็น 
เงินสะสมในบัญชี
ไม่ต่ ากว่า 
๒๐,๐๐๐ ล้าน
บาท 

กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท 

๒) พัฒนาช่องทางในการรับช าระ
ภาษีเพิ่มเติมพร้อมปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดหา
รายได้ค่าธรรมเนียมที่หลากหลาย 

จ านวนช่องทางใน
การรับช าระภาษี
เพิ่มเตมิจากที่มีอยู่
เดิม 

- อย่างน้อย ๑ 
ช่องทาง 

๑. กิจกรรมพัฒนาช่องทางในการ
รับช าระภาษี 
๒. กิจกรรมปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การจัดหารายได้ 

๓) บริหารงบประมาณเชิงรุกด้วย
การเร่งรดัการก่อหนี้ การเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนด เพื่อกระจาย
เม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจโดยรวม 
ของกรุงเทพมหานคร บริหาร-
จัดการงบประมาณและรายจ่าย

อัตราการขยายตัว
ของงบประมาณ
รายจ่าย  
 
 
 
 

- ร้อยละ ๓ 
 

๑. กิจกรรมเร่งรัดการก่อหนี้และ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  
๒. กระบวนการบริหารจดัการ
งบประมาณ  



๗๔ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี  ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

ของกรุงเทพมหานครอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบไดด้้วยการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจดัสรร
งบประมาณ 

 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนของกรุงเทพมหานคร (ป ๕.๖) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี  ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) ปรับการบริหารราชการประจ า
สู่การบริหารเชิงยุทธศาสตร์   

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ความส าเร็จของ
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 

ร้อยละ ๙๘ 
 
 

ร้อยละ ๙๘ การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ
ประจ าปี (ภาพรวม) 

๒) ส่งเสริมใหบุ้คลากร/ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

ค่าเฉลี่ยคะแนน    
การบริหารจัดการ
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 

- ๔.๐๐  
(คะแนนเต็ม

๕.๐๐) 

การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าป ี(เฉพาะประเด็น
กระบวนการจดัท าแผน) 
 

๓) เพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิราชการตามแผน- 
ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  
 

ระดับการยอมรับผล
การประเมินของ
หน่วยงาน 

- ระดับปานกลาง
ขึ้นไป 

การส ารวจความคดิเห็นของ
หน่วยงานเกี่ยวกับผลการประเมิน
การปฏิบัตริาชการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการกรุงเทพมหานคร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารและ 

       พัฒนามหานคร (ป ๕.๗) 
 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี  ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

ร้อยละการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ 

- ร้อยละ ๖๐ ๑. โครงการพัฒนาระบบศูนย์   
สั่งการกรุงเทพมหานคร  
๒. โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. โครงการขยายระบบเครือข่าย
สื่อสารไรส้าย 
๔. โครงการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บและสืบค้นเอกสารด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์



๗๕ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี  ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๕. โครงการโปรแกรมบริหาร
ผลงานแบบ Portfolio        
(แฟูมสะสมผลงาน) ระยะที่ 2  
๖. โครงการจดัเก็บคา่ธรรมเนียมเก็บขน
มูลฝอยด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 
๗.  โครงการจา้งเหมาพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

๒) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นเลิศ
ด้านการบริการ (Best Service 
Organization) ด้วยบริการ
อิเล็กทรอนิกส ์

กรุงเทพมหานครเป็น
หน่วยราชการ
อิเล็กทรอนิกส์       
(e-Government)  
 

- ภายใน 
ปี ๒๕๕๙ 

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบอินเทอร์เนต็ 
๒. โครงการศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ
(Data Center) 
๓. โครงการแผนแม่บทสารสนเทศ 

๓) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร 

จ านวนบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครที่
ได้รับการพัฒนาด้าน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ร้อยละ ๗๐ 
ของทุกหน่วยงาน 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ พัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร (ป ๕.๘) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตวัเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี  ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) เสริมศักยภาพงานด้าน
กฎหมายของกรุงเทพมหานคร 
ด้วยการพัฒนาบุคลากรด้าน
กฎหมาย อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
และระบบงาน เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านกฎหมาย 

จ านวนบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร  
ที่ได้รับการพัฒนาด้าน
กฎหมาย 

- ร้อยละ ๑๐  
ของทุกหน่วยงาน 

๑. โครงการอบรมความรู้ทาง
กฎหมายให้แก่บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร 
๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอุทธรณ์การร้องทุกข์
และการคุ้มครองระบบคณุธรรม 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
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๒) เสริมศักยภาพงานด้านการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 

ระดับการรับรู้ของ
บุคลากร/ประชาชน
เกี่ยวกับนโยบาย/แผน 
ซึ่งได้ด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์   

- ระดับมากขึ้นไป การประชาสัมพันธ์กิจการของ
กรุงเทพมหานครผ่านสื่อต่าง ๆ 



๗๖ 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตวัเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี  ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๓) จัดให้มรีะบบร้องเรียนหรือ  
รับเรื่องราวร้องทุกข์และการแจ้ง
กลับแก่ผูร้้องเรียน  

ร้อยละของเรื่องร้อง
ทุกข์ท่ีสามารถแจ้ง    
ผู้ร้องเรยีนกลับได้ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ร้อยละ ๘๐ การตรวจสอบการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์และการแจ้งผู้ร้องเรยีนกลับ
แก่ผู้ร้องเรียน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาชาติ (ป ๕.๙) 

กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัดกลยุทธ์หลัก ตัวเลขฐาน 
ค่าเปูาหมายรวม 

ปี  ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม 

๑) เสรมิสรา้งภาพลักษณ์และเพิม่
บทบาท  ของกรุงเทพมหานครในเวทีโลก 

จ านวนครั้งของผู้แทน
กรุงเทพมหานครที่
ร่วมการประชุม
นานาชาติ 

- ๕ ครั้งต่อป ี การประสานงานการประชุม
นานาชาติ 

๒) ส่งเสริมความสมัพันธ์ระหว่าง
เมืองเพื่อสร้างความร่วมมือส าหรบั
การพัฒนาในมิติต่างๆ 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
กรุงเทพมหานครและ
เมืองต่าง ๆ 

- ไม่น้อยกว่า  
๓ ครั้งต่อป ี

กิจกรรมสร้างความสมัพันธ์
ระหว่างกรุงเทพมหานครและเมือง
ต่าง ๆ 

๓) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่
สนับสนุนภารกิจของ
กรุงเทพมหานคร และการเยี่ยม
เยือนในประเทศเครือข่ายเมืองพี่
เมืองน้อง และเครือข่ายอื่นๆ 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยน 
ความรู้ฯ และการ
เยี่ยมเยือนในประเทศ
เครือข่ายเมืองพีเ่มือง
น้อง 

- ไม่น้อยกว่า       
๔ ครั้งต่อป ี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ฯ  และ
การเยี่ยมเยือนในประเทศ
เครือข่ายเมืองพี่เมืองน้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

บทท่ี   การบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
หลักการ 

การบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) หมายถึงสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระของแผนฯ และการผลักดันเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครน าพันธกิจที่
ปรากฏในแผนฯ นี้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับประชาชน และองค์กร เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสู่
เปูาหมายในแต่ละระดับที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ จะเกิดจาก
การปฏิบัติงานที่ประสานกันของทุกหน่วยงาน ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น การบริหารจัดการแผนฯ จึงจะต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีและ     
จัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบกับคณะ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุกระดับต้องให้ความส าคัญต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามแผนฯ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินโครงการ/แผนงาน อย่างต่อเนื่อง  
 
แนวทางการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  ๒ ปี ระยะที ่๒  พ ศ  ๒๕๕ -๒๕๕๙  สู่การปฏิบัติ 

๑. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) เป็นพื้นฐาน 

๒. การสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครทุกระดับ ตั้งแต่คณะผู้บริหาร กระทั่งถึงลูกจ้าง
ของทุกหน่วยงานเพ่ือการน าพันธกิจในความรับผิดชอบที่ปรากฏในแผนฯ กระจายไปสู่การปฏิบัติตามสัดส่วนของ
ความเกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามและรายงานผล อาจด าเนินการโดยการจัดประชุมชี้แจง/จัดฝึกอบรม/สัมมนา/
ประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย 

๓. การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้จัดท าผังแสดงความเชื่อมโยงของ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) กับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๖ และหน่วยงานจัดท าแสดงความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน 

๔. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการน าแผนฯไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือผู้บริหารหน่วยงาน
ต้องให้ความส าคัญในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน รวมทั้งติดตามผลสัมฤทธิ์และ
ประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ ตลอดจนให้ผลตอบแทนในการปฏิบัติงานระดับบุคคลตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคลและหน่วยงานอย่างเข้มแข็ง 

๕. การเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงานในการน าแผนฯ ไปปฏิบัติ อาจด าเนินการโดยการให้รางวัลพิเศษแก่
หน่วยงานที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเปูาหมายสูงสุดตามเงื่อนไขที่ก าหนดเพ่ือท้าทายให้เกิดการแข่งขัน ในการ
พัฒนางาน 

๖. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) โดยมี
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ระยะครึ่ง
แผนและสิ้นสุดแผน 



 


