
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

โดย

นายกอบชยั พงษ์เสริม

รองผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล



     กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นราชการการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติ ระ เบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
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พื้นที่ 1,568.767 ตร.กม.
แบ่งออกเป็น 50 เขต
จัดกลุ่มเพื่อบริหารเขต
เป็น 6 โซน 



ประชากร  ๕,๖๘๖,๒๕๒ คน

• ชาย ๒,๖๙๔,๙๒๑ คน

• หญิง ๒,๙๙๑,๓๓๑ คน

• จ านวนบ้าน ๒,๕๙๓,๘๒๗ หลัง

• ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน ๑ ต.ค. ๒๔๙๖     

   จ านวน ๘๑๔,๔๔๒ คน

• จ านวนแรงงานต่างด้าวที่

   จดทะเบียน ๖๔๒,๕๑๓ คน

• จ านวนนักท่องเที่ยว ๑๕,๘๒๒,๖๑๖ คน

   (ชาวต่างชาติ) 4



• อ านาจหน้าที่ตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2528 มีทั้งสิ้น 27 ประการ

•  อ านาจหน้าที่ตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มีทั้งสิ้น 17 ประการ 
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อ านาจหน้าที่ของ กทม.



การบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร

(กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง)

• รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

• พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร

   พ.ศ. 2554

• พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

• กฎหมายอื่นๆ ที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ กทม.
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•  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

•  สภากรุงเทพมหานคร

โครงสรา้งการบริหารกรุงเทพมหานคร

โครงสรา้งการบริหารในระดับเขต
• เขต – ผู้อ านวยการเขต

• สภาเขต – ประธานสภาเขต - สมาชกิสภาเขต
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รูปแบบทีใ่ช้ในการบริหารงาน

• ระบบราชการ

      - หน่วยงาน/ส่วนราชการตา่ง ๆ

• วิสาหกิจของท้องถ่ิน

      - บริษัท กรงุเทพธนาคม จ ากัด

      - การพาณิชย์ 

         - ส านักงานตลาด               - กองอ านวยการตลาดนัด

กรุงเทพมหานคร

         - ส านักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร     - สถานีวิทยุกระจายเสียง

กรุงเทพมหานคร 

         - ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย    (ปชส.7)

• มหาวิทยาลยัในก ากับ   

     - มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช

17 ส านัก

50 ส านักงานเขต
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กรอบอัตราก าลังของกรุงเทพมหานคร
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จ านวนคน จ านวน 96,875 คน

0
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16,087

39,835

 ท่ีมา : หนังสือสถิต ิ2556 กรุงเทพมหานคร
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      งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร

* งบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 65,000 ล้านบาท

* เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน 15,068 ล้านบาท

     งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 ของกรุงเทพมหานคร
จ าแนกได้ ดังนี ้
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ที่มา : กวง. 4 ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร



เมืองต่าง ๆ ในโลกมียุทธศาสตร์ที่จะใช้การพัฒนาในเมือง  
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BANGKOK 2020

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี

(พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๓)
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แนวคิดการก าหนดยุทธศาสตร์หลัก
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แผนพฒันากรงุเทพมหานคร 12 ปี

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2559)

“ กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางใน

ภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ

มุ่งสู่มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน ”
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสูก่ารเปน็

ศูนย์กลางภูมิภาค

พัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม

พัฒนาศักยภาพกรุงเทพมหานครเพื่อการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พัฒนาระบบบรหิารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการ

บริหารมหานคร

พัฒนากรุงเทพฯ ให้เปน็มหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมี

เอกลักษณ์ทางวฒันธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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การพัฒนาการใช้ประโยชนท์ี่ดินพัฒนาระบบจราจร/ขนส่งมวลชน

- พัฒนาเชื่อมโยงระบบขนส่ง

  สาธารณะ

- พัฒนาโครงข่ายถนน

- พัฒนาระบบจราจรให้

  คล่องตัวปลอดภัย

- พัฒนาพื้นที่ศูนย์กลางหลัก

  และศูนย์กลางรอง

- จัดรูปที่ดินในพื้นที่ที่มี

  ศักยภาพ

- ส่งเสริมสนับสนนุการใช้

  ประโยชน์ที่ดิน

- บูรณาการแผนพัฒนา 

  สาธารณปูโภค

การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐาน
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พัฒนาเศรษฐกิจฐาน

ราก

-ส่งเสริมอาชีพ

-สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น

-ธุรกิจเกษตรและอาหาร

-ส่งเสริมให้เป็น

ผู้ประกอบการพัฒนาสู่ 

SMEs ‟ วิสาหกจิชุมชน

-รักษามาตรฐานสินคา้/

บริการ

-BANGKOK BRAND

-สร้างโอกาส-ช่องทาง

ประกอบการคา้การลงทุน

พัฒนาการพาณิชย์

ของ กทม.

- เพิ่มประสิทธิภาพ

  สถานธนานุบาล

- เพิ่มประสิทธิภาพงาน

  ตลาด

- พัฒนาตลาดนัด

- ส่งเสริมการออม

พัฒนาศักยภาพเพื่อการแข่งขัน

ศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยว

-อนุรักษ/์พัฒนา 

ทรัพยากรท่องเที่ยว

-พัฒนาส่งเสริมตลาด

-เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ

-เพิ่มศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ด้านการท่องเที่ยว

-พัฒนาคุณภาพการ

บริการ
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พัฒนาให้เป็นมหานคร

แห่งสิ่งแวดล้อม

เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันน้ าท่วมและ

การระบายน้ า

- สร้าง/ปรับปรุงระบบป้องกันน้ าท่วม

- เพ่ิมขีดความสามารถของระบบระบายน้ า

- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า (แก้มลิง)

การลดปริมาณมูลฝอยและน ากลับมาใชใ้หม่

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

- เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ

- น าเทคโนโลยีมาใช้

เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษทาง

อากาศและเสียง

- เฝ้าระวังสถานการณ์

- ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคณุภาพน้ า

- การบ าบัดน้ าเสีย

- ระบบไหลเวียนน้ าในคลอง

- น าผลผลิตจากการบ าบัดน้ าเสียมาใช้ประโยชน์

- การบังคับใช้กฎหมาย
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พัฒนาให้เป็นมหานคร

แห่งสิ่งแวดล้อม

เพิ่มพื้นที่สีเขียว

- จัดหาพัฒนา

- อนุรักษ์ ปรับปรุง

- สร้างการมีส่วนร่วม

รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

- สร้างความเข้มแข็งด้วยการศึกษา วิจัยและ

พัฒนา

- สร้างความสามารถในการปรับตัว

- สร้าง กทม. ให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ า

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

อนุรักษ/์ใช้พลังงานทดแทน - ทางเลือก

- ส่งเสริม

- เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

- สร้างจิตส านึก

- ควบคุมอาคารประหยัดพลังงาน

ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลนบางขุนเทียน

- ป้องกันการกัดเซาะ

- ฟื้นฟูสภาพป่า

- สร้างการมีส่วนร่วม
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พัฒนาให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีมีเอกลักษณ์

พัฒนาด้านกีฬาและ

นันทนาการ

- พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน

- กีฬาเพื่อสุขภาพ

- พัฒนาบุคลากร

- พัฒนาการบริหารจัดการ

- พัฒนาบริการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

และแหล่งเรียนรู้

- พัฒนาคุณภาพการศึกษา

- สร้างเครือข่ายความรว่มมือ

สร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครัวสังคม

- พัฒนาผู้น าชุมชน

- พัฒนาสถาบันครอบครัว

- จัดระบบบริการสวัสดิการ

  สังคมและสังคมสงเคราะห์

20



พัฒนาให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีมีเอกลักษณ์

ความปลอดภัยและความเปน็

ระเบียบเรียบร้อย

- เฝ้าระวัง/ลดพื้นที่เสี่ยง

- ไฟฟ้าแสงสว่าง

- CCTV

- ความปลอดภัยในโรงเรียน

- การป้องกันและบรรเทา

  สาธารณภัย

- ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อย

- การมีส่วนร่วม

พัฒนาภาวะสุขภาพ

-ลดปัจจัยเสี่ยงโรคที่ป้องกันได้

- สุขภาพชุมชน

- อาหารปลอดภัย

- โรคเฉพาะทาง

- พัฒนาโรงพยาบาลและ

  ศูนย์บริการสาธารณสุข

- ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

- สุขภาพเด็กในโรงเรียน

เสรมิสร้างเสน่หก์รุงเทพฯ

- อนุรักษ์พื้นท่ีประวัติศาสตร์/

  สถาปัตฯ

- ฟื้นฟูสร้างภูมิทัศน์เมิอง

- ศิลปะ วัฒนธรรม 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

- เมืองแห่งศาสนา
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พัฒนา

ระบบ

บริหาร

จัดการ

พัฒนาการบรหิารจัดการภายใน

ความร่วมมือกับนานาชาติ

สร้างกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนเนน้การมสี่วนร่วม

พัฒนาบุคลากร

ส่งมอบบริการทีด่ีที่สุด

เพิ่มประสิทธิภาพด้าน IT

การบริหารจัดการแผน

บริหารจัดการระบบงาน

บริหารจัดการดา้นการเงนิ - การคลัง

- กฎหมาย

- การสื่อสาร

- ระบบร้องทุกข์
- สรา้งภาพลักษณ์

- สรา้งความสัมพันธ์

- แลกเปลี่ยนความรู้

- รวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม

- หลากหลาย

- ประสิทธิภาพ

- ทัศนคติ

- คุณภาพชีวิต

- โครงสร้าง

-เทคนิค

-ประเมินผล

-การตรวจสอบภายใน

- เป็นธรรม ถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส

- บริหารเชิงกลยุทธ์

- การมีส่วนร่วม

- พัฒนาระบบ

- พัฒนาทักษะ
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คนกรุงเทพฯ มีสิทธิก าหนด

อนาคตของตนเอง
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วิสัยทัศนก์รุงเทพฯ 2575: กรุงเทพฯ มหานครแห่งเอเชีย

(Bangkok: Vibrant of Asia)

ภาพในฝันของเมืองกรงุเทพฯใน ๒๐ ปีข้างหนา้ ในมุมมองของชาวกรุงเทพฯ ก็คือ

“ใน ๒๐ ปีข้างหน้า เมืองกรุงเทพมหานครของเราจะก้าวขึน้เป็น “มหานครแห่งเอเชีย” 

กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองหลวงของเอเชีย เป็นพลังส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมในทวีป

เอเชีย และในภูมิภาคอาเซยีน คนทั่วโลก เมื่อนึกถึงทวปีเอเชีย จะนกึถึงเมืองกรุงเทพฯ ของเรา 

ในฐานะเป็นเมืองชัน้น าในด้านเศรษฐกิจภาคบรกิาร ความปลอดภัย ความสวยงาม สะดวกสบาย 

น่าอยู่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกนั เมืองกรุงเทพฯ มีเอกลักษณ์เฉพาะ ในด้าน

ความเรยีบง่าย มเีสน่ห์ และมีชีวิตชวีา”
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มหานครแห่งเศรษฐกิจ

และการเรียนรู้

มหานครปลอดภัย

มหานครสีเขียว : 

สะดวกสบาย

มหานครส าหรับทุกคน

มหานครกะทัดรัด

มหานครแห่ง

ประชาธิปไตย

มหานคร

แห่ง

เอเชีย

25
25
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การบริหารจัดการ

มหานครปลอดภัย

มหานครสีเขียว : 

สะดวกสบาย

มหานครส าหรับทุกคนมหานครกะทัดรัด

มหานครแห่ง

ประชาธิปไตย

มหานครแห่งเศรษฐกิจ

และการเรียนรู้

มหานคร

แห่งเอเชยี

7 ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
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มหานครความปลอดภัย

เมืองกรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่ง

ความปลอดภัย หมายถึง เมืองมหานคร

ที่ปลอดมลพิษ ปลอดอาชญากรรมและ

ยาเสพติด ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัย

พิบัติ สิ่งก่อสรา้งปลอดภัย ปลอดโรค

คนเมืองและอาหารปลอดภัย
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มหานครความปลอดภัย

เมืองกรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่ง

ความปลอดภัย หมายถึง เมืองมหานครที่

ปลอดมลพิษ ปลอดอาชญากรรมและ     

ยาเสพติด ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติ 

สิ่งก่อสร้างปลอดภัย ปลอดโรคคนเมือง

และอาหารปลอดภัย

ปลอดมลพิษ

ปลอดอาชญากรรม/ยาเสพติด

ปลอดอุบัติเหตุ

ปลอดภัยพิบัติ

สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย
29



การจัดการคุณภาพน า้
ค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biological Oxygen Demand) BOD
        ฝั่งธน =  ๔-๑๐   มิลลิกรัม/ลิตร
        ฝั่งพระนคร  > ๑๐ มิลลิกรัม/ลิตร
        ชั้นใน =  ๓๐-๕๐ มิลลิกรัม/ลิตร
ค่าออกซิเจนละลายน้ า (Dissolved Oxygen) OD > ๑ มิลลิกรัม/ลิตร

ปลอดมลพิษ : คุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติดีขึ้น
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                          น้ าเสีย
ปริมาณน้ าเสีย ป ี๒๕๕๖ ประมาณ ๒,๔๘๕,๗๗๑  ลบ.ม./วนั
บ าบดัน้ าเสียได ้ ๑,๑๓๖,๐๐๐  ลบ.ม./วนั คดิเปน็ร้อยละ 4๕.๗๔
%

ปลอดมลพิษ : คุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติดีขึ้น

31

ที่มา : ส านักการระบายน้ า



• เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพน้ า

- เพิ่มปริมาณการบ าบัดน้ าเสีย

- เพิ่มประสิทธิภาพระบบไหลเวียนในคลอง

- น าผลผลิตจากการบ าบัดน้ าเสีย

  กลับมาใช้ประโยชน์

- เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย

ปลอดมลพิษ : คุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติดีขึ้น
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คุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติดีขึ้น

การก าจัดน้ าเสีย

- โรงควบคุมคุณภาพน้ าขนาดเล็ก 3 แห่ง

- โรงควบคุมคุณภาพน้ าขนาดชุมชน 12 แห่ง

  ขีดความสามารถ 24,800 ลบ.ม./วัน

- โรงควบคุมคุณภาพน้ าขนาดใหญ่ 8 แห่ง

  ขีดความสามารถ 1,112,000 ลบ.ม./วัน

- โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างและใน

  อนาคต 4 แห่ง

- ขีดความสามารถ 795,000 ลบ.ม./วัน
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ที่มา: JICA 2554
      ส านักการระบายน  า

รตันโกสินทร์

1. เดินระบบ พ.ศ. 2543

2. พ้ืนท่ี 4.1 ตร.กม.

3. ประชากร 70,000 คน

4. Two-stage Activated Sludge 

5. 40,000 ลบ.ม./วนั

หนองแขม

1. เดินระบบ พ.ศ. 2545

2. พ้ืนท่ี 44 ตร.กม.

3. ประชากร 520,000 คน

4. Vertical Loop Reactor AS 

5. 157,000 ลบ.ม./วนั

ท ุ่งคร ุ

1. เดินระบบ พ.ศ. 2545

2. พ้ืนท่ี 42 ตร.กม.

3. ประชากร 177,000 คน

4. Vertical Loop Reactor AS 

5. 65,000 ลบ.ม./วนั

ดินแดง

1. เดินระบบ พ.ศ. 2547

2. พ้ืนท่ี 37 ตร.กม.

3. ประชากร 1,080,000 คน

4. Activated Sludge with 
Nitrients removal 
5. 350,000 ลบ.ม./วนั

จตจุกัร

1. เดินระบบ พ.ศ. 2548

2. พ้ืนท่ี 33.4 ตร.กม.

3. ประชากร 432,000 คน

4. Cyclic Activated Sludge System 
(CASS) 
5. 150,000 ลบ.ม./วนั

ส่ีพระยา

1. เดินระบบ พ.ศ. 2537

2. พ้ืนท่ี 2.7 ตร.กม.

3. ประชากร 120,000 คน

4. Contact Stabilization AS 

5. 30,000 ลบ.ม./วนั

ช่องนนทรี

1. เดินระบบ พ.ศ. 2542

2. พ้ืนท่ี 28.5 ตร.กม.

3. ประชากร 580,000 คน

4. Cyclic Activated Sludge System 
(CASS) 
5. 200,000 ลบ.ม./วนั

ศนูยก์ารศึกษาฯบางซ่ือ

                                              1. เดินระบบ ก.ค. 2556

                                              2. พ้ืนท่ี 20.7 ตร.กม.

                                              3. ประขากร 145,000คน

                  4. Activated Sludge    

System in Underground

                                              5. 120,000 ลบ.ม./วนั

โครงการบ าบดัน า้เสยีรวมปจัจบุนัของกทม.



คลองเตย

พ้ืนท่ีบรกิาร:  71 ตร.กม.

ขนาดบ าบดั : 360,000 ลบ.ม./วนั

งบฯ : 12,165 ลา้นบาท

ธนบรุี

พ้ืนท่ีบรกิาร:  36.44 ตร.กม.

ขนาดบ าบดั : 160,000 ลบ.ม./วนั

งบฯ : 10,987.50 ลา้นบาท

บึงหนองบอน

พ้ืนท่ีบรกิาร:  63.85 ตร.กม.

ขนาดบ าบดั : 135,000 ลบ.ม./วนั

งบฯ : 7,939 ลา้นบาท

มีนบรุี

ขนาดบ าบดั : 140,000 ลบ.ม./วนั

งบฯ : 5,760 ลา้นบาท

หมายเหต ุ : ขณะน้ีอย ูร่ะหว่าง

ด าเนินการระยะท่ี 1 (ขีดความสามารถ

ในการบ าบดั 10,000 ลบ.ม. และงบฯ 

: 556 ลา้นบาท)

รวมขนาดบ าบดั : 795,000 ลบ.ม./วนั

งบฯ รวม : 36,840 ลา้นบาท

โครงการบ าบดัน า้เสยีระยะส ัน้ทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ          
(ถงึ ปี พ.ศ. 2565)

ที่มา : ส านักการระบายน  า



ปลอดมลพิษ : คุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติดีขึ้น
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ขยะมูลฝอย

 ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บ-น าไปจ ากัด ๙,๙38 ตัน/วัน
     ศูนย์ก าจัดขยะ  ๓  แห่ง
    - หนองแขม  ๓,574  ตัน/วัน
    - สายไหม     ๒,317  ตัน/วัน
    - อ่อนนุช      4,047  ตัน/วัน

ปลอดมลพิษ : มีการบริหารจัดการมูลฝอยและของเสยีอันตราย

                  ที่มีประสิทธิผล
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ที่มา : ระบบงานจัดเก็บขอ้มูลปรมิาณขยะมูลฝอย กองนโยบายและแผนงาน ส านักสิ่งแวดล้อม



การจัดการมูลฝอยครบวงจร

1. การเกิดมูลฝอย - ลด

2. การล าเลียงและการเก็บ

3. การรวบรวม

4. การจัดเก็บและการขนส่ง

5. การคัดแยก

6. การแปรรปูเพ่ือน ากลับมาใชใ้หม่

7. การก าจัด  

ปลอดมลพิษ : มีการบริหารจัดการมูลฝอยและของเสยีอันตราย

                  ที่มีประสิทธิผล
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• ลดปริมาณมูลฝอยและการน ากลับมาใช้ประโยชน์

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลด/

  คัดแยกมูลฝอย

- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

- สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้

ปลอดมลพิษ : มีการบริหารจัดการมูลฝอยและของเสยีอันตราย

                  ที่มีประสิทธิผล
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    รณรงค์คัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง       
โครงการจัดการมูลฝอยชุมชน 

(Community Based Solid Waste Management : CBM)
CBM :  แนวคิดในการจัดการขยะแบบผสมผสาน ประกอบด้วย 

1) การใช้หลัก 3Rs คือ Reduce (ลดการใช)้ 
Reuse (การใช้ซ้ า) Recycle (การน ากลับมาใช้ใหม่)

2) แนวคิดของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste)

ปลอดมลพิษ : มีการบริหารจัดการมูลฝอยและของเสยีอันตราย

                  ที่มีประสิทธิผล

 เครือข่ายชุมชน CBM ๓๑๔ ชุมชน
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สร้างเตาเผาขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟา้อกี 2 แห่งๆละ 300 ตัน
 โครงการจ้างเหมาเอกชนก าจัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตัน

ต่อวัน ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม อยู่ระหว่างด าเนินการ

  

ปลอดมลพิษ : มีการบริหารจัดการมูลฝอยและของเสยีอันตราย

                  ที่มีประสิทธิผล
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โรงงานขยะติดเชื้อด้วยระบบความรอ้นสูง

1. จัดหาเตาเผาขยะติดเชื้อด้วยระบบความร้อนสูง (หนองแขม)

2. จัดหาเตาเผาขยะติดเชื้อด้วยระบบความร้อนสูง (อ่อนนุช)

เตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันต่อเตา จ านวน 2 เตา

ปลอดมลพิษ : มีการบริหารจัดการมูลฝอยและของเสยีอันตราย

                  ที่มีประสิทธิผล
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   เปิดโรงงานก าจัดและแปรรูปไขมันเพือ่ผลิตเชื้อเพลิงที่อ่อนนุช/หนองแขม

กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างโรงงานก าจัดและแปรรปูไขมนัจ านวน  2 โรงงาน 

ตั้งอยู่ทีศู่นยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช และศูนยก์ าจัดมูลฝอยหนองแขม

ปลอดมลพิษ : มีการบริหารจัดการมูลฝอยและของเสยีอันตราย

                  ที่มีประสิทธิผล
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โรงงานก าจดัมูลฝอย 
(Compost) ขนาดไม่น้อย

กว่า 600 ตันต่อวัน

ปลอดมลพิษ : มีการบริหารจัดการมูลฝอยและของเสยีอันตราย

                  ที่มีประสิทธิผล
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จัดสร้างสถานีขนถ่ายย่อยให้ครบ 6 โซน

 ปี 2556 จัดท าโครงการจัดหาสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อยพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ตันต่อวัน เป็นระบบปิดอยู่ใตด้ินลึกประมาณ 6 เมตร ไม่ส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างด าเนินการ

สถานีขนถา่ยมูลฝอยย่อย

ปลอดมลพิษ : มีการบริหารจัดการมูลฝอยและของเสยีอันตราย

                  ที่มีประสิทธิผล
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      แผนสร้างโรงงานขยะแปรรูปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้เปน็พลังงาน

ทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เพื่อให้ปริมาณขยะเหลือน้อยที่สุด)

โครงการจัดหาเทคโนโลยีเชิงกลชวีภาพ (Mechanical Biological Treatment : MBT) 

หรือ เทคโนโลยี MYT (Maximum Yield Technology) มีขีดความสามารถในการก าจัดมูลฝอย

ได้ไม่น้อยกว่า 600  ตันต่อวนั ซึ่งการก าจัดมูลฝอยท าให้เกิด ผลผลิตประกอบด้วยเชื้อเพลิง

แข็ง RDF,   ปุ๋ยอนิทรีย์ (Compost) และพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ สามารถน า

ทรัพยากรธรรมชาติจากขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถึงร้อยละ 90 - 95  โดยจะสร้างทีศู่นย์ก าจัด

มูลฝอยอ่อนนชุ ซึ่งอยูใ่นชุมชนเมอืงมีชมุชนล้อมรอบอยู่และมกีิจกรรมตา่งๆ ภายในศนูย์ก าจัด

มูลฝอยที่หลากหลาย เทคโนโลยีนี้  ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ซี่งอยูใ่น

ระหว่างการศึกษา

ปลอดมลพิษ : มีการบริหารจัดการมูลฝอยและของเสยีอันตราย

                  ที่มีประสิทธิผล
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ปัจจุบันได้จ้างเหมาเอกชนด าเนินการเดินระบบโรงงานก าจัดมูลฝอย 

โดยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช

ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี

ขณะนี้เปิดใช้แล้ว โดยโครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรก าจัด 

มูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 600 ตันต่อวันที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช เป็น

โรงงานก าจัดมูลฝอยโดยการหมักท าปุ๋ยอินทรีย์ (Compost) ที่เป็นระบบปิด

ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

สร้างโรงผลติปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ขนาด 1,000 ตนั

ปลอดมลพิษ : มีการบริหารจัดการมูลฝอยและของเสยีอันตราย

                  ที่มีประสิทธิผล
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ปลอดมลพิษ : มีคุณภาพอากาศที่เหมาะสม/ระดับเสียงไม่เกิน

                  มาตรฐาน

 มีการเฝ้าระวังติดตาม

 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง 21

      - กทม. 4 แห่ง ได้แก่ สนข.ราชเทวี สนข.พระโขนง สนข.ราษฎ์บูรณะ 

        และสวนป่าวิภาวดีรังสิต (ดินแดง) 

      - กรมควบคุมมลพิษ 17
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หมายเหตุ : กทม.มีแผนการด าเนินการเพ่ิมจ านวนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขตในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) 
มีเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศ 46 ชุด รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 4 คัน งบประมาณ 390 ล้านบาท



ปลอดมลพิษ : มีคุณภาพอากาศที่เหมาะสม/ระดับเสียงไม่เกิน

                  มาตรฐาน

 สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM 10

  ดีขึ้น แต่ยังเกินมาตรฐาน

       - การปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน

       - การปรับปรุงผิวจราจร

       - การใช้รถและเชื้อเพลิงที่เป็นมิตร

         กับสิ่งแวดล้อม

 PM 2.5 ส่งผลต่อสุขภาพมากกว่า

      - ยานพาหนะ

      - การเผาไหม้ในลักษณะต่าง ๆ  
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ปลอดมลพิษ : มีคุณภาพอากาศที่เหมาะสม/ระดับเสียงไม่เกิน

                  มาตรฐาน

o ค่าเฉลี่ยของระดับเสียง (Leg) 24 ชม. ปี 2556

    ริมถนน = 69.1 เดซิเบล เอ     ค่ามาตรฐาน = 70 เดซิเบล เอ 

    พื้นที่ทั่วไป = 58.9 เดซิเบล เอ 

50

ที่มา : รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2556 กรมควบคุมมลพิษ



ปลอดมลพิษ : สถานการณ์ปัญหามลพิษทางเสียง

51

บริเวณที่ระดับเสียงเกิน

มาตรฐานทุกวัน

บริเวณริมถนนที่ระดับเสียงเกิน

มาตรฐานทุกจุด

1. พาหุรัด ถ.ตรีเพชร (74.4)

2. สน.โชคชัย ลาดพร้าว (72.6)

3. การเคหะชุมชน ดินแดง (72.1)

ค่ามาตรฐาน 70 เดซิเบล เอ

1. ถนนตากสิน = 78.4

2. ถนนอรุณอมัรินทร-์พรานนก = 77.8

3. ถนนสุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ = 77.4

4. ถนนสุขุมวิท = 77.3

5. ถนนบ ารุงเมือง = 77.0

ที่มา : รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2556 กรมควบคุมมลพิษ



เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม

มลพิษทางอากาศ/เสียง

- เฝ้าระวังให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

- ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด

- ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของทกุภาคส่วน

ปลอดมลพิษ : มีคุณภาพอากาศที่เหมาะสม/ระดับเสียงไม่เกนิ

                  มาตรฐาน
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  โครงการสร้างภาคีเครือข่ายภาคชุมชนในการดูแลรักษาแหล่งน้ า

  โครงการฟื้นฟูคุณภาพน้ าในคลอง

  โครงการส่งเสริมและร่วมมือกับภาคเอกชน ในการจัดการมูลฝอยที่แหล่งก าเนิด

  โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการมลพิษ

     ทางอากาศและเสียง

  โครงการจัดตั้งศูนย์รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์

ปลอดมลพิษ : โครงการส าคัญ
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ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

 เป็นเมืองที่สามารถควบคุม

การเกิดอาชญากรรมได้

    - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

    - ติดตั้งกลอ้ง CCTV

    - การสร้างความมีส่วน

      ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ
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ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

    - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่เสี่ยงภัย จ านวนทั้งสิ้น 14,067 ดวง 
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ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด : โครงการส าคัญ

CCTV ติดตั้งในพื้นที่ชุมชน จุดเสี่ยง และสถานที่ราชการ
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กล้องโทรทศัน์วงจรปิด(CCTV)
ของกรุงเทพมหานคร

จ านวน 58,614  กล้อง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด         
ที่ติดตั้งและใช้งาน

จ านวน  47,068 กล้อง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ที่ติดตั้งตามงบประมาณ ปี 2557 

จ านวน  11,546 กล้อง
คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี  2559

อยู่ในความรับผิดชอบ สจส.
จ านวน  41,084 กล้อง

- ส านักการศึกษา  4,022 กล้อง
- หน่วยงานอื่นๆ ของ กทม. 623 กล้อง
- โครงการ BTS และ BRT  1,339 กล้อง

กล้องเชื่อมโยงเข้าสู่ศูนย์ควบคุม        
ส านักงานเขต 50 เขต   สถานีต ารวจ 88 แหง่ 

จ านวน  14,103 กล้อง

กล้องแบบ Stand alone
จ านวน  26,981 กล้อง

สรุปการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

ของกรุงเทพมหานคร
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  โครงการติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างทั่วกทม.

  โครงการติดตัง้กล้อง CCTV ทั่วกทม.

  โครงการจัดท าห้องควบคุมและเชื่อมโยงระบบ CCTV

  โครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด

  โครงการจัดท าฐานข้อมูลผู้ติดยาเสพติด

ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด : โครงการส าคัญ
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ปลอดอุบัติเหตุ : ปลอดภัยในการจราจร

 การไม่เคารพกฎหมาย

 การไม่มีวินัยในการขับขี่

 รณรงค์วินัยจราจร

 น าเทคโนโลยมีาใช้

     - CCTV

 ป้ายเตือนต่าง ๆ

     - การบังคับใช้กฎหมาย
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ปลอดอุบัติเหตุ : ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบ

                     ขนส่งมวลชน

 ระบบราง

     - ตัวระบบ + ผู้ขับขี่

     - ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล

 รถ/เรือโดยสาร

     - ยานพาหนะ/ผู้ขับขี่ ผ่านการตรวจสอบ

     - มีระบบควบคุมการปฏิบัติหน้าที่เคร่งครัด
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  การตรวจสอบโครงสร้างพืน้ฐานและระบบปฏิบัติการ

  ติดตั้งกล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ

  ติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว

  ติดตั้งกล้องตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟคนข้ามที่จุดข้ามทางม้าลายหลัก

  แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายทางถนน

     - ติดตั้งป้ายเตือน

     - ไฟฟ้าส่องสว่าง

     - ปรับปรุงเส้นทาง

ปลอดอุบัติเหต:ุ โครงการส าคัญ
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ปลอดภัยพิบัติ : ความพร้อมในการรับมือกับน้ าท่วม

• เพิ่มประสิทธภิาพระบบป้องกันน้ าท่วม/ระบายน้ า

- สร้าง/ปรับปรุงระบบป้องกนัน้ าท่วม

- เพิ่มขีดความสามารถของ

  ระบบระบายน้ าในถนนสายหลัก

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า

- สร้างอุโมงค์ระบายน้ าขนาดใหญ่

- ปรับปรุงท่อระบายน้ า

- ปรับปรุงคลองสายหลัก

- แก้มลิง
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ปลอดภัยพิบัติ : ความพร้อมในการรับมือกับน้ าท่วม

• คันกั้นน้ าท่วมริมแม่น้ าเจ้าพระยา 

  คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ 

  ความยาว ๘๖ กม. ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๗๗ กม.

  ที่เหลืออยู่ระหว่างด าเนินการ

• แนวป้องกันน้ าปิดล้อมรอบพื้นที่ปิดล้อม

  กรุงเทพฯ ยาว ๗๗ กม. ครอบคลุมพื้นที่ 

  ๑๙ เขต

• สถานีสูบน้ าและประตูระบายน้ า

   - ฝั่งพระนคร ๓๘ แห่ง

   - ฝั่งธนบุรี ๗๕ แห่ง
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64

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ ายักษ์



1. อุโมงค์บางซ่ือ 5.00 ม.  ยาว 6.4 กม.  ก าลงัสูบ 60 ลบ.ม./วินาท ี ครอบคลุมพืน้ที ่      
56 ตร.กม. แก้ไขปัญหาน า้ท่วมเขตห้วยขวาง ดนิแดง พญาไท จตุจักร  บางซ่ือ ดุสิต 
ลาดพร้าว ประกวดราคาได้ผู้รับจ้างแล้ว เร่ิมก่อสร้างปี 2556   แล้วเสร็จปี 2559
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2. อุโมงค์บึงรับน า้หนองบอน 5.00  ม.  ยาว 9.40 กม. ก าลงัสูบน ้า 60 ลบ.ม./วนิาที
    ครอบคลุมพืน้ที่ 85 ตร.กม แก้ไขปัญหาน า้ท่วม เขตประเวศ บางนา พระโขนง 

    สวนหลวง อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาล เร่ิมก่อสร้างปี 2556 แล้วเสร็จปี 2560
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3.อุโมงค์คลองเปรมประชากร

5.70 ตร.กม. ยาว 13.50 กม.

  ก าลงัสูบน า้  60 ลบ.ม./วนิาที 

  ครอบคลุมพืน้ที่ 109 ตร.กม. 

  แก้ไขปัญหาน า้ท่วม เขตดอน-

  เมอืง  สายไหม บางเขน หลกัส่ี

  จตุจักร อยู่ระหว่างจัดท าแบบ

  รายละเอยีด คาดว่าจะเร่ิม

  ก่อสร้างปี 2557 แล้วเสร็จ

  ปี 2561
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ปลอดภัยพิบัติ : ความพร้อมในการรับมือกับน้ าท่วม
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4. โครงการก่อสรา้งอุโมงค์ระบายน้ าคลองทวีวฒันาบริเวณคอขวด วตัถุประสงค์

เพื่อ เพิ่มประสทิธิภาพการระบายน้ าในคลองทวีวัฒนาให้สามารถระบายน้ าหลาก

จากพ้ืนทีต่อนบนผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝัง่ธนบุรี เพื่อระบายลงสู่แม่น้ า

เจ้าพระยา โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย - คลองสนามชัย แม่น้ าท่าจีนและลงสู่

อ่าวไทย โดยจะต้องระบายน้ าผ่านคลองทวีวฒันาประมาณ 40 ลูกบาศก์เมตรต่อ

วินาที เพือ่ปอ้งกันและแก้ไขปัญหา น้ าทว่มพื้นที่กรุงเทพมหานครฝ่ังธนบุรี โดยท า

การก่อสรา้งอุโมงค์ระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.50 ม. ความ

ยาวประมาณ  2,000 เมตร 



ปลอดภัยพิบัติ : ความพร้อมในการรับมือกับน้ าท่วม
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5. โครงการก่อสรา้งอุโมงค์ระบายน้ าคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญ

ถึงคลองสนามชัย วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการระบายน้ าในพื้นที่

      ฝั่งธนบุรี และรับน้ าโครงการก่อสรา้งอุโมงค์ระบายน้ าคลองทวีวัฒนาผ่านคลอง

ภาษีเจรญิ และระบายน้ าลงสู่โครงการแก้มลงิ คลองมหาชัย - คลองสนามชัย 

เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหา น้ าท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยท าการ

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.70 ม. และ 5.00 ม.  

ความยาวประมาณ  8,300 เมตร



งบที่ได้แล้ว

15 10 10

ค.มอญ

40

ส.คลองชักพระ

ส.คลองบางกอกใหญ่

ค.บางเชือกหนัง

ค.บางไผ่

ค.บางแวก

ค.บางขีแ้ก้ง

ค.บางจาก

ค.บางแค

ค.บางจาก

ค.บางแวก
ค.บางเชือกหนังค.บางไผ่

ส.คลองขุนราชพินิจใจ

ส.คลองสนามชัย

ส.คลองดาวคะนอง

ค. สน
าม

ชัย

ค.บ้านไทร

ค.บางระมาด

ค.บางพรม

ค.ควาย
ค.ขุนศรีฯ

ค.ซอย

P32

P10

P10
P10

P42

ไปอีก 15 กม.

P45

P57

P24

P48

P21

P45

P30
P9

P6

P9

งบยัง่ยืนระยะท่ี 1

สัญญา
ลักษณ์

งบยัง่ยืนระยะท่ี 2

งบที่จะ
ขอ

เคร่ืองสบูน า้เดิมขนาด
 42 ลบ.ม./วินาที

งบกทม. 53
งบกทม.เพ่ิมเติม 55

P42

P21 เคร่ืองสบูน า้ใหมข่นาด
 21 ลบ.ม./วินาที

40 รับปริมาณน า้หลาก 40 ลบ.ม./วินาที

งบเยียวยา 55

ประตรูะบายน า้ใหม่

ประตรูะบายน า้เดิม

P30

ส.คลองพระยา
ราชมนตรีงบกทม. 50

P15

P36 ส.คลองมหาชัย

ส.กระทุ่มแบน

ส.คลองมอญ

รับน า้จากพุทธมณฑล 
สาย 4

5.ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน า้คลอง
พระยาราชมนตรี จากคลองภาษี
เจริญ  ถงึคลองสนามชัย 
ระยะทาง 8.3 กม.

4.ก่อสร้างอุโมงค์ระบาย
น า้
 คลองทวีวัฒนาบริเวณ
ขอขวดระยะทาง 2 กม.

แผนที่โครงการก่อสร้างอุโมงค์เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน า้ พืน้ที่ฝ่ัง
ตะวันตก กทม.
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ปลอดภัยพิบัติ : ความพร้อมในการรับมือกับน้ าท่วม

แก้มลิง

• ๒๕ แห่ง รองรับน้ าได้ ๑๓.๐๔ ล้านลบ.ม.

71

ที่มา : กองพัฒนาระบบหลัก ส านักการระบายน  า
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ปลอดภัยพิบัติ : ป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง

• เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน

• สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

• จัดตั้งศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์ป่าชายเลน

• เสริมเสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

   ของประชาชน
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  สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

 โครงสร้างพื้นฐานของเมือง

     - ถนน

      - สะพาน

      - อุโมงค์

 อาคารสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่

 ต้องมีการตรวจสอบ – รับรอง

     ตามมาตรฐาน
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  ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าขนาดใหญ่

  จัดสร้าง/ปรับปรุง/เสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ าท่วมริมแม่น้ าเจ้าพระยา

  สร้างเขื่อน T-GROINS/ปลูกป่าชายเลนแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเขต

     บางขุนเทียน

 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอาคารสาธารณะ/โครงสร้างพื้นฐาน

  โครงการประกันภัย CITY INTFASTRUCTURE INSURANCE

 โครงการติดตัง้ระบบตรวจสอบสุขภาพโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อ

     ประชาชนสูง ( STRUCTURAL HEALTH MONITORING )

  ปลอดภัยพิบัต/ิสิ่งก่อสร้างปลอดภัย : 

โครงการส าคัญ
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ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

- พัฒนาความเป็นเลศิ/เพิ่มการเข้าถึง

  การรักษาพยาบาล

- พัฒนาโรงพยาบาล/ศูนยบ์ริการสาธารณสุข

- เพิ่มประสิทธภิาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

- ส่งเสริมสุขภาพเด็ก/เยาวชนในโรงเรยีน
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พัฒนาภาวะสุขภาพ

- ส่งเสริมให้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคที่ป้องกนัได้

- พัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ

  การป้องกนั/ควบคุมโรค

- ส่งเสริม/สนับสนุนให้ได้บริโภคอาหาปลอดภัย

ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
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ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

 พัฒนาด้านกีฬา/นันทนาการ

- พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานของสถานบริการ

- ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ

- ส่งเสริม/พัฒนาบุคลากร

- พัฒนาการบริหารจัดการ

- ส่งเสริม/พัฒนาบริการ
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  เพิ่มการบริการดูแล ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรค โดยร่วมมือและประสาน 

     เครือข่ายบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชน และชุมชน

  โครงการส่งเสริมสุขภาพของคนกรุงเทพฯ ให้ดีถ้วนหน้า

  โครงการกรุงเทพ เมืองแห่งอาหารปลอดภัย

  โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ

  ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อในเขตเมือง

  โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย : โครงการส าคัญ
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มหานครสีเขียว

เมืองกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สาธารณะ 

พื้นที่สีเขียวในสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาด

พื้นที่และจ านวนประชากร ชาวกรุงเทพฯ มี

วิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีจิตส านึกใน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นมหานครที่มีสิ่ง

อ านวยความสะดวกพื้นฐาน ที่ประหยัด

พลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม มีระบบบริการคมนาคมขนส่งที่

หลากหลาย สะดวก คล่องตัว มีทัศนียภาพ

ที่สวยงาม ปราศจากสิ่งกีดขวางเป็นระเบียบ 

ไม่รกรุงรัง ไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้าและ

สายโทรศัพท์

สะดวกสบาย
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มหานครสีเขียวสะดวกสบาย

เมืองกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สาธารณะ 

พื้นที่สีเขียวในสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาด

พื้นที่และจ านวนประชากร ชาวกรุงเทพฯ มี

วิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีจิตส านึกใน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นมหานครที่มีสิ่ง

อ านวยความสะดวกพื้นฐาน ที่ประหยัด

พลังงาน ใช้พลงังานสะอาดที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม มีระบบบริการคมนาคมขนส่งที่

หลากหลาย สะดวก คล่องตัว มีทัศนียภาพ

ที่สวยงาม ปราศจากสิ่งกีดขวางเป็นระเบียบ 

ไม่รกรุงรงั ไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้าและ

สายโทรศัพท์

ภูมิทัศน์สวยงาม

พื้นที่สาธารณะ/พื้นที่สีเขียว

กระจายทั่วพื้นที่

ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง/สะดวก

ประหยัด/จราจรคล่องตัว/               

มีทางเลือก
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ภูมิทัศน์สวยงามไม่มีสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์รงุรัง

วางระบบในการติดตัง้สายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
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  โครงการปทุมวัน จิตรลดา และพญาไท (เพิ่มเติม)

  โครงการพระราม 3 

  โครงการนนทรี

  โครงการรัชดาภิเษก ‟ อโศก - พระราม9

  โครงการลุมพินี

  โครงการสาทร

  โครงการทองหล่อ

  โครงการสุรวงศ์ เจริญกรุง มเหสักข์

  โครงการพระราม 4

ภูมิทัศน์สวยงามไมม่ีสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์รุงรัง

: โครงการส าคัญ
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พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

 การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

     - จัดหาที่ดิน/ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

     - อนุรักษ์/ปรับปรุงสภาพ
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 มีพื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะ ๓๐,๙๔๒,๕๘๐.๗๘ ตร.ม. เท่ากับ ๑๙,๓๓๙ ไร่

 สวนสาธารณะ ๖,๓๔๐ แห่ง สวนสาธารณะหลัก ๓๑ แห่ง

86

ที่มา : ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดล้อม ข้อมูล ณ ธันวาคม 2557



อุทยานจตุจักร
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1. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส          

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน)
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พื้นที่โครงการ 100 ไร่ 
งบประมาณการก่อสร้าง  368,000,000.- (สามร้อยหกสิบแปดล้านบาท)
ระยะเวลาก่อสร้าง  600 วัน 89



NORTH 
ไปถนนเพชรเกษม (2.5กม.)

ไปถนนเอกชัย (4 กม.)

2. สวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3) 

พื้นที่โครงการรวม 119 ไร่ 2 งาน 9.42 ตารางวา

แบ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างตลาดนัด 49 ไร่ 2 งาน 9.42 ตารางวา 

และพื้นที่ก่อสร้างสวนสาธารณะ 70 ไร่ 

ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน

90



พื้นที่ก่อสร้างตลาดนดั 
49ไร่ 2งาน 9.42 ตารางวา

พื้นที่ก่อสร้าง
สวนสาธารณะ 70 ไร่

การด าเนินการ : 
        ส านักสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการท าสัญญาเช่าพื้นท่ีจากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
        เริ่มสัญญาเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2556 รวมระยะเวลาเช่า 30 ปี 91



3. สวนวัชราภิรมย์ (บริเวณทางแยกต่างระดับวัชรพล)

92

พื้นที่โครงการรวม 34 ไร่



สวนวชัราภริมย ์(บรเิวณทางแยกตา่งระดบัวชัรพล)

 พืน้ทีโ่ครงการ 34 ไร ่ งบประมาณการกอ่สรา้ง 49,730,000-.บาท

สวนสนัุขพืน้ที ่4.6 ไร่

สนาม
เด็กเลน่

ลานกฬีา

สถานอีอก
ก าลงักาย

เวทกีลางแจง้

ลานประตมิากรรม

องคป์ระกอบของสวน
-ทางเดนิวิง่ ระยะทาง 510ม.
-ทางจักรยาน ระยะทาง 620ม.
-ลานกฬีาและลานอเนกประสงค์
-สนามเด็กเลน่ พืน้ที่ 327 ตร.ม.
-สถานอีอกก าลังกายกลางแจง้
-ลานประตมิากรรม
-เวทกีลางแจง้
-พืน้ทีส่เีขยีวจัดภมูทัิศน์ ปลกูตน้ไม ้
-สขุาสาธารณะ 1 หลัง
-ส านักงานและโรงเก็บอปุกรณ์
-ลานจอดรถยนต์ 86 คัน
-ลานจอดรถจักรยานยนต์ 86 คัน
-สวนสนัุข พืน้ที่ 4.6 ไร่

                ผลการด าเนนิการ :  
              - อยูร่ะหวา่งสง่มอบงานงวดสดุทา้ย 
               คาดวา่จะตรวจรับงานไดภ้ายใน 26 ธค.57
             - เตรยีมความพรอ้มสถานที ่จัดสรา้งซุม้ไมเ้ลือ้ยจ านวน3ซุม้
               บรเิวณ Dog Park 
             - เตรยีมหลมุปลกูตน้ไมใ้หญเ่พิม่เตมิจ านวน 110 ตน้ 
               เชน่ พยงุ ตะคร ่า พะยอม มะเกลอื ตะโก โดยเนน้เป็นกลุม่ๆ
             - ผว.กทม.บรจิาคไมย้นืตนัจ านวน 91 ตน้ เชน่ ตน้ไทรใหญ่
               ยางนา กระพีจ้ั่น สาทร มะตมู มะตาด        
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4. สวนจรัญภิรมย์ (ที่ดินโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม)

94

พื้นที่ก่อสร้างสวนสาธารณะ 3 ไร ่1 งาน 93 ตารางวา ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิด

ให้บริการ 

แนวคดิในการออกแบบสวน
เป็นสวนชุมชน เน้นการปลูกตน้ไมใ้หญเ่พือ่ให้ความรม่รืน่  

องคป์ระกอบของสวน
- ลานทางเขา้
- ทางเดนิวิง่ ระยะทาง 300 ม.
- ลานกจิกรรมและเวที
- ลานสนามหญา้อเนกประสงค์
- ลานสนามเด็กเลน่
- ลานสถานีออกก าลงักายกลางแจง้

- สขุาสาธารณะ 1 หลงั

              ผลการด าเนนิการ 
              : กอ่สรา้งแลว้เสร็จ พรอ้มเปิดใหบ้รกิาร
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5. สวนสาธารณะซอยสุวินทวงศ์ 47 (วัดราษฎร์บ ารุง) เขตหนองจอก

95

พื้นที่โครงการรวม 7 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา งบประมาณ 22,000,000.- บาท 

ระยะเวลาก่อสร้าง 210 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2558 
 
  ฝ่ังทศิตะวันออกตดิกบัคลอง 
 พืน้ที ่1ไร ่2งาน 43 ตารางวา

ฝ่ังทศิตะวันตกพืน้ที ่6ไร ่6ตารางวา 

 

  

ผลการด าเนนิการ : 
 - ประกวดราคาไดผู้้รบัจ้างแลว้เมือ่22พย.57  อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนขออนุมตัจิา้งและลงนามในสญัญา คาดวา่จะเริม่ด าเนนิ
   การกอ่สรา้งไดภ้ายในเดอืน มค.58  และจะแลว้เสร็จภายในเดอืน กย.58

แนวคดิในการออกแบบสวน
เป็นสวนชุมชน เน้นการปลกูต้นไมใ้หญเ่พือ่ให้ความรม่รืน่  

  องคป์ระกอบของสวน 
   1.ทางเดนิวิง่ ระยะทาง 400 ม.
  2.ลานสนามหญา้อเนกประสงค์
  3.ลานสนามเด็กเลน่ 
  4.ลานสถานอีอกก าลังกายกลางแจง้
  5.ลานกฬีา
  6.สขุาสาธารณะ 1 หลัง

1

2

3

4

56

1
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6. สวนสาธารณะบึงล าไผ่ เขตมีนบุรี ระยะที่ 1

96

พื้นที่โครงการรวม 78 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา

ระยะที่ 1 เป็นการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณที่ดินฝั่งทิศตะวันออก พื้นที่ประมาณ 34 ไร่

งบประมาณการก่อสร้าง 94,300,000.-บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน

คลองบงึล าไผ่

ระยะที1่ 
(34ไร)่

ระยะที2่ 
(44ไร)่
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แนวคดิในการออกแบบสวน
ออกแบบใหเ้ป็นสวนสาธารณะทีม่ปีระโยชน์
ใชส้อยทีค่รบถว้นทัง้การออกก าลังกายและ
การพักผอ่นหยอ่นใจ เน้นการปลกูต้นไม้
ใหญเ่พือ่ให้ความรม่รืน่ และปลกูต้นไม้
ในโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื 

  องคป์ระกอบของสวน 
1. ทางเดนิวิง่ ระยะทาง 800 ม.
2. ทางจักรยาน ระยะทาง 800 ม.
3. สวนสขุภาพและสถานอีอกก าลังกาย
4. ทางเดนิศกึษาพรรณไม ้
5. บันไดทา่น ้า
6. อัฒจันทรร์มิน ้า
7. ศาลาพักผอ่น
8. ลานกฬีา
9. ลานสนามหญา้อเนกประสงค์
10.สนามเด็กเลน่ 
11.ส านักงานและโรงเก็บอปุกรณ์
12.ทีจ่อดรถยนตจ์ านวน 50 คัน
13.สขุาสาธารณะ 2 หลัง

ผลการด าเนนิการ : 

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการขอความเห็นชอบประมลูจา้งดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์

คาดวา่จะไดผู้รั้บจา้งภายในเดอืน ก.พ.58 และจะกอ่สรา้งแลว้เสร็จ ธ.ค.58
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7. สวนสาธารณะล าบึงพระยา 
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พื้นที่โครงการรวม 10 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา งบประมาณการก่อสร้าง 30,000,000.- บาท 

ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558

ถนนราษฎรอ์ทุศิ

   ผลการด าเนนิการ:  

   อยูใ่นระหวา่งขัน้ตอนการออกแบบรายละเอยีดและประมาณราคา คาดวา่จะไดผู้รั้บจา้งพรอ้มเริม่ด าเนนิการ  

   กอ่สรา้งได ้เม.ย.58 และจะกอ่สรา้งแลว้เสร็จ ธ.ค.58  
  

แนวคดิในการออกแบบสวน
เป็นสวนชุมชน เน้นการปลูกต้นไม้ใหญเ่พือ่ให้ความรม่รืน่และช่วยกรองมลพษิจากถนน 



8. สวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร 

    (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) 
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พื้นที่โครงการรวม 37 ไร่ งบประมาณการก่อสร้าง 115,000,000.- บาท 

ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559

   ผลการด าเนนิการ:  
   อยูใ่นระหวา่งขัน้ตอนการจา้งออกแบบ คาดวา่จะด าเนนิการออกแบบแลว้เสร็จได ้ก.ค.58 และไดผู้รั้บจา้ง 
   พรอ้มกอ่สรา้งแลว้เสร็จ ก.ย.59 
 

แนวคดิในการออกแบบสวน
เป็นสวนสาธารณะทีเ่น้นการรกัษาสภาพแวดลอ้มเดมิ 
ไวใ้ห้มากทีสุ่ด และสอดแทรกองคค์วามรู้เกีย่วกบั
เรือ่งการพฒันาปรบัปรุงคุณภาพดนิ เพือ่เป็นแหลง่
เรยีนรู้ให้กบัประชาชน 



9. สวนสาธารณะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง 
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พื้นที่โครงการรวม 5 ไร่ 2 งาน 

พืน้ที่ 5 ไร่ 2 งาน

สวน60พรรษาฯ

เคหะชุมชนร่มเกล้า

เคหะชุมชน
ร่มเกล้า

เคหะชุมชนร่มเกล้า

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข45

ผลการด าเนนิการ : 

          ส านักงานสวนสาธารณะไดจั้ดสรรงบประมาณเป็นจ านวน 1,894,332-. บาท ใหแ้ก่
ส านักงานเขตลาดกระบงัเพือ่ปรับปรงุเป็นพืน้ทีแ่หง่นีเ้ป้นสวนสาธารณะเพือ่ใหป้ระชาชน
ไดม้าใชอ้อกก าลงักายและพักผอ่นหยอ่นใจ



ส่งเสริมการจัดท าสวนบนอาคารสงู และแนวก าแพง (สวนแนวตั้ง) 

๑. สวนบนอาคารสูงหรือสวนดาดฟ้า

    - สนข. ด าเนินการเอง จ านวน ๑๘ แห่ง พ้ืนที่รวม ๔ ไร่ ๓๒.๑๕ ตารางวา

    - หน่วยงานหรือสถานประกอบการอื่นด าเนินการ จ านวน ๖๕ แห่ง 

      พื้นที่รวม ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๙๕.๒๕ ตารางวา

๒. สวนแนวก าแพงหรือสวนแนวตั้ง

    - สนข. ด าเนินการเอง จ านวน ๕๖ แห่ง พ้ืนที่รวม ๖ ไร่ ๓๔.๐๓ ตารางวา

    - หน่วยงานหรือสถานประกอบการอื่นด าเนินการ จ านวน ๖๙ แห่ง 

      พื้นที่รวม ๑๔ ไร่ ๙๘.๒๕ ตารางวา
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สวนแนวตั้งในถนนสายหลัก  ๘๔  สาย

กทม. มีพืน้ที่สวนสาธารณะ ๕.๔๔ ตร.ม./คน

นิวยอรค์ สหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ ๒๙.๓ ตร.ม./คน

ลอนดอน อังกฤษ มีพื้นที่ ๒๖.๙ ตร.ม./คน

โตเกียว ญี่ปุน่ มพีื้นที่ ๓๐.๐ ตร.ม./คน

มาตรฐาน ๑๕ ตร.ม./คน

ต้องการเพิ่ม ๑๖,๘๑๓ ไร่ ในปี ๒๕๗๕
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  โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว

  โครงการอนุรกัษ์และคุ้มครองพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

  โครงการออกแบบและก่อสร้างสาธารณูปโภคที่ต้องมีพื้นทีส่ีเขียว

  โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการเพิ่ม

     และพัฒนาพื้นที่สีเขียว

  โครงการสวนหย่อมในชุมชน

  สนับสนุนการใช้พื้นที่สวนสาธารณะในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

  โครงการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคในสวนสาธารณะ

พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

: โครงการส าคัญ
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ระบบขนส่งมวลชนท่ัวถึง

• พัฒนาระบบจราจรให้มีความคล่องตัว/มีระบบขนส่งมวลชนหลากหลาย

- พัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแบบบรูณาการ

  เชื่อมโยงระบบหลัก - ระบบรอง/กทม.-ปริมณฑล

- พัฒนาโครงข่ายถนน

- พัฒนาระบบจราจรให้คล่องตัว/ปลอดภัย
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ระบบขนส่งมวลชนท่ัวถึง

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ BTS ให้บริการ 

ได้แก่

๑. สายสุขุมวิท ช่วงหมอชิต-แบริ่ง

    ตอนที่ ๑ ช่วงหมอชิต ‟ อ่อนนุข

    ตอนที่ ๒ ช่วงอ่อนนุช - แบร่ิง

๒. สายสีลม ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน

๓. ส่วนต่อขยายสายสีลม 

    ตอนที่ ๑ ช่วงสะพานตากสิน - วงเวียนใหญ่

    ตอนที่ ๒ ช่วงวงเวียนใหญ่ - บางหว้า

จ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

  214,962,025 เที่ยวคน
105

ที่มา : สถิติ 2556 กรุงเทพมหานคร



ระบบขนส่งมวลชนท่ัวถึง

- รถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ 

  (Bus Rapid Transit : BRT)

  จ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ

  รถประจ าทางด่วนพิเศษ 

  สายสาทร-ราชพฤกษ์  

  ๔,๙๑๕,๐๒๙ คน
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ที่มา : สถิติ 2556 กรุงเทพมหานคร



ระบบขนส่งมวลชนท่ัวถึง

 การเดินเรือเพื่อการสัญจร ให้บริการในหลายเส้นทาง

 ทางหลัก ได้แก่

   - ในคลองแสนแสบ ช่วงท่าเรือวัดศรีบุญเรือง-

  ท่าผ่านฟ้า และต่อขยายถึงท่าเรือส านักงานเขตมีนบุรี

จ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ ๓๔,๕๔๔,๓๕๘ คน 

   - ทดลองเดินเรือในคลองภาษีเจริญ 

ที่มา : สถิติ 2556 กรุงเทพมหานคร
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ระบบขนส่งมวลชนท่ัวถึง
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ระบบขนส่งมวลชนท่ัวถึง

- ช่องทางจักรยาน ทางเดินเท้า มีความกว้าง

- การสัญจรบนถนน และทางน้ ามีความคล่องตัว
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ระบบขนส่งมวลชนท่ัวถึง

- โครงการปันปั่น

110

https://modbanraj.files.wordpress.com/2012/11/img_7819.jpg


  จัดพื้นที่จอดรถ PARK & RIDE

 - โครงการ “จอดฟรี ซีคอน รับ-ส่งฟรี บีทีเอส”

        มีพื้นที่จอดรถฟรีจ านวนกว่า 1,200 คัน บนอาคารจอดรถ 2 ชั้น 

        รวมทั้งยังมีบริการรถตูร้ับ-ส่งฟรี ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. 

         บริการตลอดวันจ านวน 3 คัน 

        โดยมียอดผู้ใช้บรกิารเฉลี่ยกว่า 15,000 คนตอ่วัน.

ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง : โครงการส าคัญ
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ระบบขนส่งมวลชนท่ัวถึง

- ช่องทางจักรยาน ทางเดินเท้า มีความกว้าง

112

 ทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์

 การจัดระเบียบทางเท้า
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ระบบขนส่งมวลชนท่ัวถึง

- การสัญจรบนถนน และทางน้ ามีความคล่องตัว

113
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ระบบขนส่งมวลชนท่ัวถึง

- การปรับปรุงทางเท้าและทางลาดส าหรับผู้พิการ
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  สร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า BTS หรือระบบรางอื่น ๆ BRT, MONORAIL

  สร้างเส้นทางจักรยานเชื่อมโยงสถานีรถไฟฟ้า

  จัดพื้นที่จอดรถ PARK & RIDE

  แก้ปัญหาคอขวด/จุดตัดทางรถไฟ

ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง : โครงการส าคัญ
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มหานครส าหรับทุกคน

ชาวกรุงเทพฯ ทุกคน ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ 

ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานภาพ อยู่

ร่วมกันอย่างเสมอภาคและสมานฉันท์ 

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ได้รับโอกาสที่จะ

เรียนรู้พัฒนาตนเอง และเข้าถึงบริการ

สาธารณะ ในขณะเดียวกันชาวกรุงเทพฯ 

แต่ละกลุ่ม แต่ละชุมชน สามารถด ารง

รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ประเพณี 

วัฒนธรรมของตนเอง เป็นมหานครที่โดด

เด่นในเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย
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มหานครส าหรับทุกคน

จัดสิ่งอ านวยความสะดวก/

สวัสดิการ

เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

การศึกษาส าหรับทุกคน

สังคมพหุวัฒนธรรม
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ชาวกรุงเทพฯ ทุกคน ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ 

ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานภาพ อยู่

ร่วมกันอย่างเสมอภาคและสมานฉันท์ 

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ได้รับโอกาสที่จะ

เรียนรู้พัฒนาตนเอง และเข้าถึงบริการ

สาธารณะ ในขณะเดียวกันชาวกรุงเทพฯ 

แต่ละกลุ่ม แต่ละชุมชน สามารถด ารง

รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ประเพณี 

วัฒนธรรมของตนเอง เป็นมหานครที่โดด

เด่นในเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย



จัดท าส่ิงอ านวยความสะดวก/สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาส

o ระบบสาธารณูปโภค อารยสถาปัตยกรรม

o พัฒนาระบบการดูแลและรักษาพยาบาล

o พัฒนาที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อย

o การคุ้มครองเด็ก
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  โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการในระดับชุมชน

  ปรับปรุงห้องน้ า ทางลาด ที่จอดรถในอาคาร

  ปรับปรุงบาทวิถี ทางข้าม ทางเดินเท้า

  พัฒนาระบบการดูแลพยาบาลผู้สูงอายุ และคนพิการที่บ้านและชุมชนทั้งระบบ

  จัดตั้งศูนย์ดูแลในชุมชน

  ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ครบวงจร

  จัดท าอาสาสมัครคุ้มครองเด็กในระดับชุมชน

จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก/สวัสดิการผู้สูงอายุ         

ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส : โครงการส าคัญ
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เมืองแหง่โอกาส

           ทางเศรษฐกิจ

• พัฒนาเศรษฐกิจทุกภาคให้เข้มแขง็/

พึ่งตนเองได้และให้ความส าคัญกับ

สิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการพัฒนาไปสู่ธุรกิจ

ขนาดเล็ก/ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน

- รักษามาตรฐานสินค้า/บริการการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน Bangkok Brand
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เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกจิ

„ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

- สร้างโอกาส/ช่องทาง การค้า-การลงทุน

- สร้างรายได-้ลดรายจ่าย

- พัฒนาศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ/การเงินการคลัง/การลงทุน
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  โครงการอบรม สนับสนุน และพัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพครบวงจร

  การสร้างเครื่องมือทางการตลาด และจัดหาตลาดให้แก่ผู้รับการฝึกอาชีพ

     ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน

  โครงการพัฒนามาตรฐานสินค้าและการให้บริการ

  สร้างความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเพื่อเป็นแหล่งทุนใน

     การประกอบอาชีพ

  จัดท าฐานข้อมูลส าคัญส าหรับผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ

     ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ: โครงการส าคัญ
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การศึกษาส าหรับทุกคน

• กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทยีม

และ

   เสมอภาค

• การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

   - การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวยั

   - การศึกษาระดับอุดมศึกษา/บัณฑิตศึกษาเฉพาะทาง

   - พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบ

125



126

โตไปไมโ่กง รูปหน้า 146



การศึกษาส าหรับทุกคน

โตไปไม่โกง

 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนยส์าธารณประโยชนแ์ละประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพฒัน-

   บริหารศาสตร ์(นิด้า) และมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย

 เป็นการรวมพลงัเยาวชนสร้างสังคมใหมไ่ร้ทุจริตของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ

 ครู อาจารย์ ได้รับการอบรมรวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน 

 หัวใจของหลักสตูรค่านยิม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรมทางสังคม

   การมีจิตสาธารณะ กระท าอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง

 นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นต้นกลา้ที่ได้รบัการปลูกฝังจิตส านึก 

“โตไปไม่โกง” จ านวนไม่น้อยกว่า 300,000 คน
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  จัดตั้งห้องสมดุชุมขนในพื้นที่

  พัฒนา/จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

  จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษในสถานศึกษา

  จัดท าแผนการเรียนรู้รายบุคคลของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

  พัฒนาห้องเรียน ‟ ห้องสมดุโรงเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

  พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

การศึกษาส าหรับทุกคน : โครงการส าคัญ
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สังคมพหุวัฒนธรรม

• ให้ความส าคัญแก่กลุ่มวัฒนธรรมอย่างเสมอภาค

• เปิดโอกาสให้มีพื้นที่ในการแสดงตัว

• มีพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

   - BANGKOK CULTURAL FESTIVAL

   - ลานวัฒนธรรมในสวน

   - พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่
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ถนนคนเดินสีลม



  จัดกิจกรรมส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม

  เปิดพื้นที่ให้กลุ่มวัฒนธรรมได้เข้ามาแสดงออก

  จัดตั้งลานวัฒนธรรมในสวนสาธารณะ

  จัดท าและพัฒนา BANGKOK CULTURAL CHANAL AND MOTIMEDIA

 จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมระดับเขต

  ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในด้านเนื้อหาและการสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรม

สังคมพหุวัฒนธรรม : โครงการส าคัญ
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มหานครกะทัดรัด

การขยายตัวเจริญเติบโตของ

กรุงเทพมหานครยังมีการพัฒนาไม่ทั่วถึง

เต็มพื้นที่ ท าให้ขาดความสะดวกและ

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ในการจัด

สาธารณูปโภค การเดินทาง เพื่อให้

กรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโตแบบ

กระชับ โดยการพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพฯ 

ให้มีศูนย์กลางการให้บริการและพัฒนา

เมืองในลักษณะเมืองเครือข่าย
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มหานครกะทัดรัด

เติบโตอย่างมีระเบียบใช้

ประโยชน์ที่ดิน/ทรัพยากรมี

ประสิทธิภาพ

มีศูนย์ชมุชนย่อยเป็นระบบ

ตามล าดับความส าคัญ +

ศักยภาพพื้นที่เชื่อมโยงเป็น

ระบบ

134

การขยายตัวเจริญเติบโตของ

กรุงเทพมหานครยังมีการพัฒนาไม่ทั่วถึง

เต็มพื้นที่ ท าให้ขาดความสะดวกและ

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ในการจัด

สาธารณูปโภค การเดินทาง เพื่อให้

กรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโตแบบ

กระชับ โดยการพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพฯ 

ให้มีศูนย์กลางการให้บริการและพัฒนา

เมืองในลักษณะเมืองเครือข่าย



เมืองกรงุเทพฯ เตบิโตอย่างมีระเบียบ

- พัฒนาพื้นที่ศนูยก์ลางหลักและศูนย์กลางรอง

- จัดรูปที่ดินในพื้นที่ที่มศีักยภาพในการพัฒนา

- บูรณาแผนด้านการสาธารณูปโภค/สาธารณปูการ กบัแผนการพัฒนาเมืองให้เป็นไปในทิศทาง

  เดียวกันกับภาคมหานคร
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  โครงการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

     ให้สอดคล้องกับผังเมือง

  โครงการจัดท าแผนผังภาค กทม.และปริมณฑล

  ศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน

  ศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ปิดล้อมในเขต กทม.ชั้นในและชั้นกลาง

เมืองกรุงเทพฯ เติบโตอย่างมีระเบียบ : โครงการส าคัญ

136



กรุงเทพฯ มีศูนยช์ุมชนย่อย (Sub Center) เป็นระบบ

- ปรับปรุงการขนส่งในเมือง จูงใจให้ใช้ระบบขนส่งมวลชน

- พัฒนาศูนยช์ุมชนให้กระจายทั่วถึง เป็นระบบ มีองคป์ระกอบด้านเศรษฐกิจสังคม และการศึกษา

   ครบครัน
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  จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองเครือข่าย (ศูนย์ชุมชนย่อย)

  โครงการพัฒนาชุมชนย่อย

  โครงการจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับจ านวนประชากรที่

      เพิ่มขึ้น

  โครงการจัดท าแผนแม่บทการจัดตั้ง “องคก์รพัฒนาเมือง”

 โครงการจัดท าแผนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสัญจร 

      หลักและรองของเมือง

กรุงเทพฯ มีศูนย์ชุมชนย่อย (Sub Center) เป็นระบบ

: โครงการส าคัญ
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มหานครประชาธิปไตย

เมืองกรุงเทพมหานคร เป็นเมือง

ประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล ที่มีชื่อเสียง

อยู่ระดับแนวหน้าของเอเชีย มีระบบการ

บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีการเมืองที่

สะอาด ปลอดคอร์รัปชั่น อีกทั้งทุกภาค

ส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค

ประชาชน มีบทบาทในการขับเคลื่อน

วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ อย่างเข้มแข็ง

บูรณาการ

เมืองธรรมาภิบาล

กระจายอ านาจสู่ประชาชน

การเมืองสีขาว

พลเมืองขับเคลื่อน

วิสัยทัศน์ 140



  โครงการลงทุนพัฒนาระบบท่อร้อยสาย ‟ จัดตั้งบรรษัทพัฒนาเมือง

  โครงการสภาประชาชนระดับ กทม.และเขต/ติดตามผลด าเนินงาน

  โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดท างบประมาณ

  สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความสุจริตของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่

มหานครประชาธิปไตย : โครงการส าคัญ
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มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

เมืองกรุงเทพมหานครใน ๒๐ ปี ข้างหน้า 

จะก้าวเข้าสู่การเป็น “เมืองหลวงของ

เอเชีย” เมืองเศรษฐกิจที่มีความส าคัญใน

ระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยกรุงเทพฯ 

จะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนการ

ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของเอเชีย

รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

วิทยาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาค

ศูนย์กลางด้านการเกษตร 

อุตสาหกรรม และบริการสีเขียว

ศูนย์กลางการค้า การเงิน        

และการลงทุน

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว     

ระดับโลก

ศูนย์กลางธุรกิจตามฐาน

นวัตกรรม - วัฒนธรรม

ศูนย์กลางการจัดประชุม         

และนิทรรศการ 143



  จัดท าแผนการพัฒนาพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการท าธุรกรรม

     และการลงทุน/การจัดตั้งส านักงานระดับภูมิภาค

  โครงการ BANGKOK SMILE BRANDING ส่งเสริมการท่องเที่ยว

  โครงการส่งเสริมมาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว

  จัดท าแผนการพัฒนาการจัดแสดงผลงานกลุ่มธุรกิจตามฐานนวัตกรรม-

     วัฒนธรรม

  จัดท าแผนการพัฒนาการจัดประชุม นิทรรศการ และการแสดงสินค้า

มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : โครงการส าคัญ
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การบริหารจัดการ

กฎหมาย

การบริหารแผนและ

ประเมินผล

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล

การคลังและงบประมาณ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

146

กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ที่รับรอง

ความเป็นอิสระและให้อ านาจในการบริหาร

จัดการตลอดจนรวมถึงการบริการ

สาธารณะตามที่ประชาชนคาดหวัง



การบริหารจัดการ

กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ที่รับรอง

ความเป็นอิสระและให้อ านาจในการบริหาร

จัดการตลอดจนรวมถึงการบริการ

สาธารณะตามที่ประชาชนคาดหวัง

กฎหมาย

 มีการปรับปรุงแก้ไข

 มีการกระจายอ านาจจากรัฐ

การบริหารแผนและประเมินผล

 สร้างความรูค้วามเข้าใจ

 แผนแต่ละระดับเชื่อมโยงกับแผนพฒันา

 มีแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านและระดับพื้นที่
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การบริหารจัดการ

การบริหารทรัพยากรบุคคล

 ปฏิบัติงานแบบมอือาชีพ

 มีสมรรถนะสูง

 มีคุณธรรม จริยธรรม

 ระบบบริหารงานบุคคลที่เข้มแข็ง สร้างสมดุล

   ระหว่างชีวิตการท างาน ‟ ส่วนตวั

การคลังและงบประมาณ

 โปร่งใส ตรวจสอบได้

 มีการวางแผนการเงิน การคลังในระยะยาว

 สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา

148



การบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ใช้ IT ในการบริหารจัดการและให้บริการ

 พัฒนาระบบฐานข้อมูล

 พัฒนาบุคลากรด้าน IT

Call center 
1555 149



  ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กทม.

  สร้างฐานข้อมูลตัวชี้วัดเมืองที่มีมาตรฐาน

  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารแผนแบบใหม่/การพัฒนา

     เมืองมหานครเชิงรุก

  โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่มหานครแห่งเอเชีย

  จัดท าแผนพัฒนารายได้

  จัดท าแผนการเงินการคลังเพื่อลงทุนระยะยาว

  โครงการพัฒนาระบบ BMA PRIVATE CLOUND COMPUTING

  โครงการ ONE SMART CARD SYSTEM FOR EVERY SERVICE

การบริหารจัดการ : โครงการส าคัญ
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เมืองต่าง ๆ จะมีนโยบายการบริหารเมืองของผู้บริหาร
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http://www.bangkok.go.th/pipd/
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จบการน าเสนอ


