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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย

ค�ำน�ำ
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดท�ำขึ้นเพื่อแสดงถึงทิศทาง
การพัฒนากรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทีท่ กุ หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจะรว่ มกันด�ำเนินการ
เพื่อให้บรรลุผล เนื้อหาของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ ระบุเปาประสงคและตัวชี้วัด
การพัฒนาที่ตองการหรืออยากใหเกิดขึ้นกับพื้นที่ และมีผลต่อความเปนอยูหรือคุณภาพชีวิต
ของชาวกรุงเทพฯ พร้อมโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดังนั้น
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเป็นกรอบส�ำหรับหน่วยงาน
ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี  เพื่อใช้ประกอบการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์   
การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการกรุ ง เทพมหานครฯ ฉบั บ นี้ มี ค วามคาดหวั ง ให  เ กิ ด
การเชื่อมรอยโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจของหนวยงานเขาสูเปาหมายของแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) โดยมีการจัดเวทีในการนําเสนอร่าง
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งมีลักษณะเปนเวทีการบูรณาการแผนงาน/โครงการ
ของทุกหนวยงาน มีการรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ ปรับปรุง ตัดและเพิ่ม
เติมสวนที่ยังเปนจุดออนหรือชองวางของภารกิจเพือ่ ใหเ ปาหมายของแผนบรรลุผลตามทีก่ าํ หนดไว 
สิง่ สําคัญคือการทีท่ กุ หนวยงานเห็นเปาหมายรวมกัน เขาใจภารกิจและบทบาทของหนวยงานในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร เห็นการเชื่อมโยงและความสําคัญของภาคียุทธศาสตร การขับเคลื่อน
การพัฒนากรุงเทพมหานครจึงไมใชการดําเนินการใหสําเร็จไดโดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง
แตเปนการเชื่อมประสานกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งแนวระนาบและแนวดิ่ง และสิ่งส�ำคัญ
ประการหนึ่ง คือ การเชื่อมโยงการพัฒนากรุงเทพมหานคร กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยทุ ธศาสตรช์ าติ แผนการปฏิรปู ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ ชาติ ฉบับที่ ๑๒
นโยบายรัฐบาล รวมถึงบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในกลไก
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ    
กรุงเทพมหานครจึงหวังวาแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔
จะสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน ตอบสนองตอ่ วิสยั ทัศนข์ องกรุงเทพมหานครในระยะยาว โดยการ
เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่สามารถสนับสนุนใหการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี และการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั น และส ง ผลให ก ารพั ฒ นากรุ ง เทพมหานครใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผล
ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สารบัญ
ค�ำน�ำ									
(ก)
สารบัญ									
(ข)
ส่วนที่ ๑  แผนที่ความเชื่อมโยง SDGs ยุทธศาสตร์ชาติ
๑
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
กับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ส่วนที่ ๒  สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร
๒
ส่วนที่ ๓  แผนงานการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔        ๑๙
ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
       ๒๐
มิติที่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ
       ๒๒
มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
       ๔๔
มิติที่ ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ
       ๕๖
มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ
       ๖๑
มิติที่ ๑.๕ ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง
       ๗๓
มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
       ๗๖
ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
       ๙๖
มิติที่ ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงาม
       ๙๘
มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่        ๑๐๗
มิติที่ ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด
     ๑๑๑
การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก                          
มิติที่ ๒.๔ การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก    ๑๒๘
ด้านที่ ๓ มหานครส�ำหรับทุกคน
     ๑๓๒
มิติที่ ๓.๑ การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สวัสดิการ
     ๑๓๔
และการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
มิติที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
     ๑๔๐
มิติที่ ๓.๓ การศึกษาส�ำหรับทุกคน
     ๑๔๒
มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม
     ๑๔๗

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ด้านที่ ประจำ
๑ มหานครปลอดภั
�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ย

สารบัญ
ด้านที่ ๔ มหานครกระชับ
    ๑๕๐
มิติที่ ๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอยา่ งเปน็ ระเบียบตามผังเมืองรวม ๑๕๒
ด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย
     ๑๕๘
มิติที่ ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ
     ๑๖๐
มิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล
     ๑๖๑
มิติที่ ๕.๓ กระจายอ�ำนาจสู่ประชาชน
     ๑๖๓
มิติที่ ๕.๔ การเมืองสีขาว
              ๑๖๖
มิติที่ ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์                       ๑๖๙
ด้านที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
     ๑๗๐
มิติที่ ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
     ๑๗๒
มิติที่ ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
     ๑๗๙
มิติที่ ๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุม
     ๑๘๓
นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ
ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร
                     ๑๘๔
มิติที่ ๗.๑ กฎหมาย
     ๑๘๖
มิติที่ ๗.๒ การบริหารแผนและประเมินผล
     ๑๘๘
มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล
               ๑๙๑
มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ
     ๑๙๗
มิติที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ   
              ๒๐๔
ส่วนที่ ๔ การบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

     ๒๑๓
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ัติราชการกรุ
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ส่แผนปฏิ
วนที่ ๑บแผนที
่ความเชืง่อเทพมหานคร
มโยง

ส่วนที่ ๒ สถานการณ์และทิศทางการพั
ด้านทีฒ่ ๑นากรุ
มหานครปลอดภั
งเทพมหานครย

สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕)  โดยก�ำหนด
วิสยั ทัศนเ์ อาไว้วา่ กรุงเทพมหานครจะเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ ซึง่ มีเปา้ หมาย
ส�ำคัญที่จะต้องด�ำเนินการให้ส�ำเร็จ คือ
		
๑.  มหานครปลอดภัย กรุงเทพฯ เป็นมหานครทีป่ ลอดมลพิษ ปลอดอาชญากรรม
ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติ สิ่งก่อสร้างปลอดภัย ปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย
		
๒. มหานครสีเขียว สะดวกสบาย กรุงเทพฯ มีพ้ืนที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียว
ในสัดสว่ นทีเ่ หมาะสมกับขนาดพืน้ ทีแ่ ละจ�ำนวนประชากร ชาวกรุงเทพฯ มีวถิ ชี วี ติ ใกล้ชดิ กับธรรมชาติ
มีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม เป็นมหานครที่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ประหยัด
พลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระบบบริการคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย
สะดวกคล่องตัว มีทัศนียภาพที่สวยงาม ปราศจากสิ่งกีดขวาง เป็นระเบียบ ไม่รุงรัง ไม่ว่าจะเป็น
สายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ 
		
๓. มหานครส�ำหรับทุกคน ชาวกรุงเทพฯ ทุกคน ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ทุกเพศ
ทุกวัยและทุกสถานภาพ อยูร่ ว่ มกันอย่างเสมอภาคและสมานฉันท์เกือ้ กูลซึง่ กันและกัน เคารพสิทธิ
ซึ่งกันและกัน ได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง และเข้าถึงบริการสาธารณะ ในขณะเดียวกัน
ชาวกรุงเทพฯ แต่ละกลุ่ม แต่ละชุมชนสามารถด�ำรงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรมของ
ตนเอง เป็นมหานครที่โดดเด่นในเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย
		
๔. มหานครกระชับ  กรุงเทพฯ เติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีศูนย์ชุมชนย่อยเป็นระบบตามล�ำดับความส�ำคัญและศักยภาพ
พื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ
		
๕. มหานครประชาธิปไตย  กรุงเทพฯ เป็นเมืองประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล
ทีม่ ชี อื่ เสียงอยูใ่ นระดับแนวหน้าของเอเชีย มีระบบบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการเมืองทีส่ ะอาด
ปลอดคอร์รัปชั่น อีกทั้งทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนมีบทบาท
ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ อย่างเข้มแข็ง
		
๖. มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้   กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของเอเชีย
ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า โดยเป็นเมืองที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
กรุงเทพฯ จะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของเอเชีย รวมถึง
การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาค
		
๗. การบริหารจัดการเมืองมหานคร   กรุงเทพฯ มีกลไกสนับสนุนการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพท�ำให้เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ท้ัง ๖ มหานครบรรลุผล เช่น กฎหมาย/ระเบียบ
ปฏิบัติ การบริหารแผนและประเมินผล การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและงบประมาณ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานการณ์และทิศทาง
การพัฒนากรุงเทพมหานคร
ฉบับสมบูรณ์

2

3

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นานอกจากจะมี ก ารแบ่ ง แผนและเป้ า หมายการพั ฒ นา
ออกเป็นช่วง ช่วงละ ๕ ปีแล้ว กรุงเทพมหานครยังได้กระจายหรือถ่ายทอดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด และมาตรการจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ปีออกเป็นรายปี  โดยจัดท�ำ
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�ำปีเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความ
ชัดเจน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคม
และการเมือง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่โดยตลอด โดยเฉพาะการด�ำเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ การจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของกรุงเทพมหานครจึงเป็นโอกาส
ในการทบทวนทิศทางการพัฒนาที่ก�ำหนดไว้ในระยะยาว ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมมาตรการหรือ
ภารกิจที่จะผลักดันนโยบายของฝ่ายบริหาร ทั้งที่มาจากฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ�ำ 
เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของกรุงเทพมหานครมีความครอบคลุมภารกิจของงานเมือง
สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของภาคประชาชน นโยบายของฝ่ายบริหาร อ�ำนาจหน้าที่ของ
หนว่ ยงาน และยุทธศาสตรห์ รือความต้องการในพืน้ ที่ สิง่ ส�ำคัญแผนปฏิบตั ริ าชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�ำปจี ะท�ำให้ทกุ หนว่ ยงานเห็นเป้าหมายและทิศทางขับเคลือ่ นการพัฒนาร่วมกัน ซึง่ เป้าหมาย
และโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ นั้นจะถูกน�ำมาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีของหน่วยงาน
ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีความส�ำคัญ
เพราะบรรจุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครต้องด�ำเนินการให้ส�ำเร็จ พร้อมโครงการ/
กิจกรรมทีห่ นว่ ยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจะด�ำเนินการ เพือ่ ผลักดันให้ตวั ชีว้ ดั และคา่ เปา้ หมาย
ทีก่ �ำหนดไว้ในแผนปฏิบตั ริ าชการฯ ให้บรรลุผล และหน่วยงานจะต้องน�ำโครงการ/กิจกรรมทีบ่ รรจุ
ไว้ในแผนปฏิบตั ริ าชการฯ ไปจัดท�ำค�ำของบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพือ่ เข้าสูกระบวนการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยบทบาทแล้วแผนปฏิบตั ริ าชการกรุงเทพมหานครประจ�ำปีจงึ เป็น
จุดเชื่อมต่อระหว่างภารกิจหรือเป้าหมายการพัฒนาในระดับพื้นที่หรือระดับหน่วยงานตามแผน
ปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปขี องหนว่ ยงานกับเป้าหมายการพัฒนาในระดับ “เมือง” กรุงเทพมหานคร
ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว โดยความส�ำเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
เป้าหมายของแผนมีความชัดเจน เป็นไปได้ สอดคล้องเชื่อมโยงกัน มีการสนับสนุนทรัพยากร
ในการด�ำเนินการที่เพียงพอเหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ ๒ สถานการณ์และทิศทางการพั
ด้านทีฒ่ ๑นากรุ
มหานครปลอดภั
งเทพมหานครย

การพัฒนาเมืองสู่ “มหานครปลอดภัย”
ปัจจุบนั คนกรุงเทพฯ ต้องเผชิญกับภัยพิบตั ใิ น ๒ ประเภท ทีช่ าวกรุงเทพฯ ต้องรว่ มมือกัน
ด�ำเนินการปอ้ งกันแก้ไขอยา่ งจริงจัง ได้แก่ ภยั ทางธรรมชาติและภัยทีเ่ กิดจากการกระท�ำของมนุษย์ 
๑. ภัยทางธรรมชาติ
การขยายตัวของเมืองโดยขาดการควบคุมเป็นเหตุให้คลอง บึง และที่ว่างรับน�้ำต่าง ๆ
ลดลงเป็นอย่างมาก ทางระบายน�้ำถูกถม มีการปลูกสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างขวางทางน�้ำไหล
เมือ่ เกิดฝนตกหนักตอ่ เนือ่ งเปน็ เวลานานท�ำให้ระบบระบายนำ�้ เดิมสูญเสียศักยภาพ รวมถึงปัญหา
ระดับน�้ำทะเลหนุนสูง จึงเกิดปัญหาน�้ำท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้
ด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม ทั้งน�้ำฝน น�้ำหลาก และน�้ำหนุนมาตลอด โดยในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เน้นในเรือ่ งประสิทธิภาพและความต่อเนือ่ งของการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมี
เปา้ หมายในการเตรียมพร้อมรับมือจากอุทกภัยทัง้ จากน�ำ้ ฝน น�ำ้ หลาก และน�ำ้ หนุน ฟืน้ ฟูสภาพ
ป่าชายเลนบางขุนเทียนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดการด้านสาธารณภัยระดับกรุงเทพมหานคร
๒. ภัยที่เกิดจากการกระท�ำของมนุษย์  
๒.๑ มลพิษทางน�ำ้   หมายถึงความสกปรกของน�ำ้ ในแม่นำ�้ ล�ำคลอง  ซึง่ ปัจจุบนั ทัง้ ในแมน่ ำ�้
เจ้าพระยาและนำ�้ คลองสายตา่ ง ๆ ยังต้องได้รบั การจัดการแก้ไข โดยเฉพาะคลองในเขตพืน้ ทีช่ นั้ ใน
ที่มีความหนาแน่นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางน�้ำ  ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานครจะเน้นการจัดการน�้ำเสียที่แหล่งก�ำเนิดและ
บูรณาการการจัดการน�้ำเสียอย่างเป็นระบบ โดยพัฒนาระบบบ�ำบัดน�้ำเสียขนาดใหญ่ควบคู่
กับระบบบ�ำบัดน�้ำเสียชุมชน ร่วมกับมาตรการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ�ำบัดน�้ำเสียตาม
หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principal) การใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุม
การปล่อยมลพิษทางน�ำ้ และการส่งเสริมการติดตัง้ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียในอาคารบ้านเรือนและ
สถานประกอบการ รวมถึงการให้ความรู้ในดูแลบ�ำรุงรักษาระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแก่เอกชนและ
ประชาชน
๒.๒ มลพิษจากขยะมูลฝอย  ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีขยะมูลฝอยมีมากกว่า ๑๐,๗๙๓.๙๕
ตัน/วัน   โดยกรุงเทพมหานครมีนโยบายบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรทั้งต้นทาง กลางทาง
และปลายทางอยา่ งมีประสิทธิภาพ การจัดการขยะต้นทาง มุง่ เน้นก�ำจัดขยะจากแหลง่ ก�ำเนิดด้วย
ความรว่ มมือของทุกภาคสว่ นด้วยวิธี ๓R คือ ลดการใช้ (Reduce) ใช้ทรัพยากรให้คมุ้ ค่า (Reuse) และ
น�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพือ่ ลดปริมาณขยะทีต่ อ้ งก�ำจัดทีป่ ลายทาง รวมถึงให้ก�ำจัดขยะอยา่ งถูก
สุขลักษณะ การจัดการขยะกลางทาง ทีก่ รุงเทพมหานครจัดรถเก็บขนขยะมูลฝอยเข้าบริการจัดเก็บ
ขยะเพือ่ น�ำเข้าสูร่ ะบบก�ำจัดอยา่ งทัว่ ถึง ไม่ให้มขี ยะตกค้าง และการจัดการขยะปลายทาง เมือ่ ขยะ
กลางทางได้ถูกเก็บขนไปยังศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม เพื่อน�ำไปก�ำจัด
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการท�ำปุ๋ยหมัก การเผาและฝังกลบ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานคร
จะสานต่อการจัดการขยะอย่างครบวงจรให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ และส่งเสริมมาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อควบคุมพฤติกรรมการทิ้งขยะและคัดแยกขยะ และส่งเสริมการน�ำขยะมา
รีไซเคิล หรือการแปรรูปสิ่งของที่ใช้
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๒.๓ มลพิษทางอากาศ  กรุงเทพฯ เผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาด
ไมเ่ กิน ๒.๕ ไมครอน หรือ PM๒.๕ ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้   โดยมลพิษทางอากาศเกิดขึน้ จากปัจจัยด้าน
แหล่งก�ำเนิดมลพิษ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการจราจร หรือการบรรทุกขนส่งหนาแน่น และบริเวณ
ที่มีการเผาในที่โล่ง ร่วมกับปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยาที่ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนธันวาคม – มีนาคมของ
ทุกปี) มลพิษทางอากาศสะสมอยู่ในพื้นที่มากกว่าฤดูกาลอื่น ๆ ในปี ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานคร
จะเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งก�ำเนิด และเฝ้าระวังมลพิษทาง
อากาศ ลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ และบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือการบริหาร
จัดการมลพิษทางอากาศ
๒.๔ มลพิษทางเสียง แม้ว่าจากการเข้มงวดตรวจสอบระดับเสียงจากแหล่งก�ำเนิด อาทิ
ยานพาหนะ การก่อสร้าง เป็นต้น และเข้มงวดการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะทาง
เสียงจะท�ำให้ปัญหามลพิษทางเสียงลดลง แต่กรุงเทพมหานครก็ยังคงให้ความส�ำคัญในเรื่อง
ดังกล่าว ซึ่งนอกจากการด�ำเนินมาตรการจัดการระดับเสียงอย่างต่อเนื่องแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
กรุงเทพมหานครจะด�ำเนินการจัดหาข้อมูล เฝ้าระวัง และควบคุมระดับเสียงจากแหล่งก�ำเนิด
จัดท�ำแผนทีเ่ รือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับมลภาวะทางเสียงในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครให้มปี ระสิทธิภาพ
และก�ำหนดแนวทางการจัดการกรณีพิพาทจากมลภาวะทางเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อย่างเป็นรูปธรรม
๒.๕ ภั ย จากอาชญากรรมและยาเสพติ ด สถิ ติ ก ารเกิ ด คดี อ าชญากรรมในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครยังคงเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความรุนแรงและซับซ้อนของปัญหาต่างๆ ของเมือง
ทั้งสภาพความแออัดของเมือง ความหนาแน่นของประชากร ปัญหาเศรษฐกิจ ความเสื่อมของ
ศีลธรรม รวมถึงสภาพความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล�้ำทางการเมืองและสังคม ล้วนแล้ว
แต่เป็นปัจจัยหรือสิ่งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้บุคคลก่อเหตุอาชญากรรม รวมถึงการแพร่ระบาด
ยาเสพติดในชุมชน และเปน็ พืน้ ทีก่ ารค้า พืน้ ทีพ่ กั รอ และล�ำเลียงยาเสพติดผ่านไปยังจังหวัดอืน่ ๆ
ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาด มีทั้งกลุ่มผู้เสพและนักค้ารายย่อยในพื้นที่ กรุงเทพมหานครจึงต้อง
สร้างความเชือ่ มัน่ ด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติดให้กบั ประชาชน โดยการ
ลดพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดอาชญากรรม เฝ้าระวังและตรวจตราพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดอาชญากรรม
ควบคู่กับการเตรียมความพร้อม การให้ความรู้แก่เครือข่ายแกนน�ำในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน รวมถึงการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง
ป้องกันปัญหาอาชญากรรม
๒.๖ ภัยจากอุบตั เิ หตุ กรุงเทพฯ มีสถิตอิ บุ ตั เิ หตุจราจรสูงเป็นอับดับต้น ๆ ของประเทศไทย  
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคารพกฎหมาย
การรักษาวินัยจราจร และสภาพกายภาพของถนนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การลด
อุบัติเหตุจราจรจึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร
และมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ร่วมกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน
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๒.๗ อุบตั ภิ ยั จากสิง่ ก่อสร้าง  ภัยทีเ่ กิดจากโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ กิดขึน้ ในกรุงเทพมหานคร
เกิดมาจากความหนาแน่นของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง กิจกรรมการใช้พื้นที่ ตลอดจนความประมาท
ของประชาชน กรุงเทพมหานครจึงก�ำหนดมาตรการเพือ่ รับมือและเพิม่ ขีดความสามารถในการ
ป้องกันและลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยทีเ่ กิดจากโครงสร้างพืน้ ฐาน และสิง่ กอ่ สร้างประเภท
อาคาร (ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒) ให้ครอบคลุมการป้องกัน การแก้ไข
การตรวจสอบ การเฝ้าระวัง ร่วมกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ
และมี Platform ส�ำหรับการบริหารจัดการงานโครงสร้างพื้นฐาน และสามารถเชื่อมโยงกับระบบ
อัจฉริยะและบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๘ โรคภัยของคนเมืองจากอาหารและพฤติกรรม การเพิม่ ขึน้ ของผูป้ ว่ ยกลุม่ โรคไมต่ ดิ ตอ่
เรื้อรัง (Non-Communicable Diseases : NCDs) ซึ่งสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิต
สูง และโรคอ้วนลงพุง รวมถึงโรคติดต่อที่ส�ำคัญ เช่น เอดส์  วัณโรค ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และโรค
ไข้เลือดออก ทีส่ ง่ ผลกระทบทัง้ ตอ่ ตัวเอง ครอบครัว ค่าใช้จา่ ยในการรักษา รวมไปถึงเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว และภาวะสุขภาพจิตของคนเมือง ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ กรุงเทพมหานครจะมุง่
ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน ด�ำเนินการให้แก่ประชาชนทุกกลุม่ เข้าถึงกิจกรรมสันทนาการ
ได้สะดวก ให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขในระยะยาว
ร่วมกับการรักษา และยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพประชาชน
ทั้ ง นี้ นอกจากโครงการ/กิ จ กรรมส�ำคั ญ ที่ ถู ก บรรจุ ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ�ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นโครงการยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาแล้ว แต่ในการด�ำเนินการ
เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครปลอดภัยยังประกอบด้วยภารกิจที่หน่วยงานกรุงเทพมหานคร
ด�ำเนินการในลักษณะงานประจ�ำตามภารกิจหน้าที่อยู่แล้วเพื่อเสริมพลังในการแก้ไขปัญหาภัย
เมืองหลวงที่คนกรุงเทพฯ เผชิญอยู่
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การพัฒนาเมืองสู่ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย”
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มหานครสีเขียว
สะดวกสบาย มุ่งเน้นการพัฒนาให้เมืองมีระเบียบ ปรัปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาดด้วย
การจัดระเบียบเมืองให้เกิดความเปน็ ระเบียบเรียบร้อย ร่มรืน่ สวยงาม มีระบบขนส่งมวลชนทัว่ ถึง
สะดวก ประหยัด การจราจรคลอ่ งตัว และมีทางเลือกในการเดินทาง รวมทัง้ มุง่ ให้กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองที่ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการด�ำเนินการ
ที่ส�ำคัญดังนี้
การด�ำเนินการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ถนนสายหลักและคลองให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม เป็นการท�ำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ โดยจะเน้นการส่งเสริม
ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระเบียบเมืองในรูปแบบภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือโดยจะด�ำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังกับ
ผู้ที่ฝ่าฝืน/สร้างปัญหาต่อทัศนียภาพและภูมิทัศน์ของเมือง ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโดย
กรุงเทพมหานคร ยังคงพบความไม่เป็นระเบียบในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหาบเร่แผงลอย
กีดขวางการสัญจรทางเท้า การลักลอบติดตั้งป้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต การจอดหรือขับขี่รถยนต์/
รถจักรยานยนต์  หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า การทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะ ฯลฯ ล้วนแต่
สง่ ผลกระทบตอ่ ความสวยงามของภูมทิ ศั น์เมืองทัง้ สิน้ โดยในปี ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานครได้ก�ำหนด
ให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและคลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานคร
การน�ำสายสาธารณูปโภคลงดิน กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่ได้ร่วมกับ
การไฟฟ้ า นครหลวงและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งประสานความร ่ ว มมื อ ในการด�ำเนิ น การ
โดยกรุงเทพมหานครมีบทบาทในการบูรณาการแผนงาน ประสานการด�ำเนินการเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับแผนงาน และด�ำเนินการติดตัง้ ไฟฟา้ แสงสวา่ งสาธารณะตามแนวเส้นทางโครงการทีน่ �ำสายตา่ ง ๆ
ลงใต้ดนิ ซึง่ โครงการตามแผนของการไฟฟ้านครหลวงจะเร่งด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔
โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มโครงการก่อนมหานครแห่งอาเซียน ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
จ�ำนวน ๕ เส้นทาง ระยะทาง ๔๑.๗ กิโลเมตร และกลุ่มโครงการมหานครแห่งอาเซียน (เฉพาะ
พื้นที่กรุงเทพมหานคร) จ�ำนวน ๓๕ เส้นทาง ระยะทาง ๙๔.๗ กิโลเมตร หากด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนที่ก�ำหนดไว้ จะด�ำเนินการได้ทั้งหมด ๔๐ เส้นทาง ระยะทางรวม ๑๓๖.๔ กิโลเมตร
การผลักดันกรุงเทพมหานครไปสู่มหานครสีเขียว ที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียว
เพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมาข้อมูลจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในปัจจุบันเป็นไปได้ยากมากขึ้น
เนื่ อ งจากปั จ จั ย หลั ก ส�ำคั ญ หลายประการ อาทิ ที่ ดิ น มี ร าคาสู ง จากขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ
ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ที่ก�ำลังพัฒนาส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ของเมือง ฯลฯ ดังนัน้ มาตรการทางยุทธศาสตรส์ �ำคัญทีจ่ ะต้องด�ำเนินการเพิม่ เติม ระหว่างปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ คือมุ่งเน้นความส�ำคัญไปที่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในรูปแบบ
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ปริมาณไม้ยนื ต้นสร้างการเชือ่ มตอ่ ของพืน้ ทีร่ ม่ เงาให้แก่เมืองซึง่ จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กลับคืนสู่เมืองในระยะต่อไป โดยเน้นการพัฒนาพื้นทีว่ ่างให้เป็นพื้นที่
สีเขียวในรูปแบบสวน พืน้ ทีส่ เี ขียวยัง่ ยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ การประสานความรว่ มมือ
ภาคีเครือข่าย/ภาคเอกชน/ประชาชน อนุรักษ์ พัฒนาพื้นที่สีเขียวยั่งยืนเพิ่มเติมสร้างความร่มรื่น
ให้เมือง รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของเมือง
การขับเคลื่อนไปสู่มหานครแห่งความสะดวกสบายในการเดินทาง กรุงเทพมหานคร
ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบขนสง่ มวลชนระบบราง ทัง้ สว่ นตอ่ ขยายและระบบขนสง่ มวลชนขนาดรอง
รวมทัง้ ก�ำหนดให้มกี ารพัฒนาการเชือ่ มตอ่ ระบบขนสง่ มวลชนตามแนวคิด “ล้อ ราง เรือ” เพือ่ เพิม่
ความสะดวกรวดเร็วแก่ประชนในการสัญจร และเตรียมความพร้อมในการเชื่อมต่อโครงข่าย
ระบบขนส่งมวลชนในอนาคต โดยได้พัฒนาเส้นทางการสัญจรทางน�้ำในหลายเส้นทาง และจัดให้
มีการเดินเรือเพิ่มเติมในเส้นทางสายใหม่  เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางและบรรเทาปัญหา
การจราจรในเส้นทางหลัก อีกทั้งยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อ
สนับสนุนการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง (Non-Motorized Transport) โดยให้
ความส�ำคั ญ กั บ การพั ฒ นาทางจั ก รยานในพื้ น ที่ ถ นนสายใหม่  การส่ ง เสริ ม การใช้ จั ก รยาน
ในชุมชนเพื่อการเดินทางระยะสั้นและเดินทางมายังจุดเชื่อมต่อขนส่งมวลชน และการสร้าง
มาตรฐานและมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยผู้ใช้จักรยานในเขตเมือง ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและกองบังคับการต�ำรวจจราจร และการออกระเบียบ
ข้ อ บังคับเจ้า พนักงานจราจรเส้ น ทางจั ก รยาน ในส่ วนของการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพโครงข ่าย
ถนนที่ มี อ ยู ่ เ ดิ ม ซึ่ ง ยั ง คงเป ็ น เส้ น ทางการจราจรหลั ก นั้ น กรุ ง เทพมหานครได้ ศึ ก ษาและ
พั ฒ นาการเชื่ อ มโยงโครงข ่ า ยถนน การเพิ่ ม พื้ น ที่ ถ นนและขยายช ่ อ งจราจรตามพื้ น ที่ เ มื อ ง
ที่เติบโต การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา และปรับปรุงเส้นทางเพื่อรองรับโครงข่าย
ระบบขนส่งมวลชนสายต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ และน�ำระบบเทคโนโลยีระบบการ
ขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport Systems) มาใช้ในการจัดการจราจร
ที่ส�ำคัญ ได้แก่  การติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเป็นพื้นที่ (ATC) ด้วยการบูรณาการ
ข้อมูลจากกล้องโทรทัศนว์ งจรปิด (CCTV) และระบบตรวจจับ (Sensor) บริเวณแยกส�ำคัญตา่ ง ๆ
เข้าสู่ระบบการควบคุมสัญญาณไฟจราจรให้สามารถปรับรอบเวลาได้ตามปริมาณการจราจร
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) เพื่อการจราจร โดยจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขยายพื้นที่
การรายงานสภาพจราจรของ Application BMA TRAFFICE และด�ำเนินการเชือ่ มโยงระบบกล้อง
โทรทัศนว์ งจรปิด (CCTV) พร้อมระบบสังเกตการณย์ านพาหนะบนถนนในพืน้ ทีก่ ารจราจรเส้นทาง
หลักบริเวณพื้นที่ชั้นในวงแหวนกรุงเทพมหานคร
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การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก เพื่อเป็นเมืองที่ประหยัด
ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมุ่งด�ำเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวโดยการลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ด้วยการปรับพฤติกรรม
ของข้าราชการและลูกจ้างให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy Management System: BEMS)
ผลักดันการด�ำเนินการตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๖ ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก
ด้วยการใช้ยานยนต์มลพิษต�่ำ  (Low Emission Vehicles: LEV) ส�ำหรับรถยนต์ราชการของ
กรุงเทพมหานคร และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานด้วยการรณรงค์
เผยแพร่ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนด้วยการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรุงเทพมหานครจะด�ำเนินการปรับเปลีย่ นระเบียบ/ข้อตกลงเกีย่ วกับน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงหน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เตรียมการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการด้วยข้อมูลช่วยการตัดสินใจ
(Radio Frequency Identification: RFID) ส�ำหรับยานพาหนะสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อ
เป็นฐานข้อมูลการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์พลังงาน
และส่งเสริมพลังงานทดแทนของเมือง
การจะผลักดันกรุงเทพมหานครไปสูก่ ารเปน็ มหานครสีเขียว สะดวกสบายได้นนั้ นอกจาก
กรุงเทพมหานครจะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการแล้ว ยังต้องท�ำงานอย่างบูรณาการ
ระหวา่ งภาคสว่ นตา่ ง ๆ และต้องให้ความส�ำคัญกับกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในรูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือ รวมทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของประชาชนต่อการจัด
ระเบียบเมือง ซึง่ คาดวา่ จะชว่ ยท�ำให้กรุงเทพมหานครได้รบั ทราบข้อมูล ความต้องการ และปัญหา
ทีแ่ ท้จริงในเชิงพืน้ ทีอ่ กี ทัง้ การให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมกับกรุงเทพมหานครในการดูแลรักษา
และพัฒนาเมือง จะท�ำให้ประชาชนเกิดความภาคภูมใิ จ และเกิดความรูส้ กึ ถึงการเปน็ เจ้าของเมือง
ร่วมกัน (Sense of ownership)

ส่วนที่ ๒ สถานการณ์และทิศทางการพั
ด้านทีฒ่ ๑นากรุ
มหานครปลอดภั
งเทพมหานครย

การพัฒนาเมืองสู่ “มหานครส�ำหรับทุกคน”
กรุ ง เทพฯ เป ็ น เมื อ งที่ มี ค วามหลากหลายของผู ้ ค น ซึ่ ง มาอาศั ย อยู ่ ร วมกั น ในพื้ น ที่
เดียวกัน มีการปะทะสังสรรค์และปฏิสัมพันธ์กันบนพื้นฐานและเงื่อนไขที่แตกต่าง บทบาทของ
กรุงเทพมหานครจึงเน้นการบริหารจัดการที่ท�ำให้ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย และทุก
สถานภาพสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและสมานฉันท์  เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิ
ซึ่งกันและกัน ได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และเข้าถึงบริการสาธารณะ ในขณะเดียวกัน
สามารถที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์  ประเพณี วัฒนธรรมของตนเอง โดยในปี  พ.ศ. ๒๕๖๔
ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ส�ำคัญ
การจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ด้วยการก่อสร้าง ปรับปรุง
สาธารณู ป โภค หรื อ จั ด อุ ป กรณ์ อ�ำนวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู ้ สู ง อายุ แ ละคนพิ ก ารตามหลั ก
อารยสถาปัตย์ (Universal Design)
การดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ
การส่งเสริมผูส้ งู อายุ คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส ให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการเพิม่ ขึน้ ผา่ น
การประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิแก่ผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ท่ีมีสิทธิลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปให้ได้รับทราบสิทธิทุกราย
เพิ่มการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง
ที่กรุงเทพมหานครให้ความส�ำคัญ เนื่องจากเป็นแรงงานที่ท�ำงานอิสระ ไม่มีสัญญาการจ้างงาน
จึงไมไ่ ด้รบั การคุม้ ครองใน ระบบการประกันสังคมและสวัสดิการ อีกทัง้ สว่ นใหญม่ รี ายได้ไมแ่ นน่ อน
มีทักษะฝีมือในระดับล่าง ขาดโอกาสที่เพียงพอในการเข้าถึงองค์ความรู้ ทรัพยากร แหล่งเงินทุน
ในการประกอบอาชีพ ส่งผลให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล�้ำในสังคม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายให้
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจาก
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
การอนุรักษ์และส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครโดยภาคีเครือข่าย
การเป็นเมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานและมีประชากรที่หลากหลาย
ทั้งที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมในพื้นที่ และอพยพย้ายถิ่นมาจากภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ มาตั้งถิ่นฐาน
ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ รวมทั้งชาวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาในกรุงเทพมหานคร ประชากร
เหล่านี้มีความแตกต่างกันทั้งเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ความเชื่อ ความศรัทธา และวิถีชีวิต
ดังนัน้ กรุงเทพมหานครจึงจ�ำเปน็ ต้องหลอมรวมความแตกตา่ งทีห่ ลากหลายทางวัฒนธรรมดังกล่าว
ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและปรองดอง
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การพัฒนาเมืองสู่ “มหานครกระชับ”
ภายใต้กรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ก�ำหนด
เป้าหมายให้เมืองกรุงเทพฯ มีการเติบโตแบบกระชับ ซึ่งเป็นแนวคิดในการออกแบบเมือง
ให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ว่างในอากาศโดยมีการสร้างอาคารในแนวตั้ง และมีการผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนใช้พื้นที่และบริการสาธารณูปการตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยกรอบทฤษฎีเมืองกระชับ
มีหลัก ๓ ประการที่จะต้องค�ำนึงถึงและยึดเป็นหลักในการพัฒนา คือ (๑) การปรับปรุง
ระบบการขนส่งภายในเมืองที่สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการใช้ระบบขนส่งมวลชน
(๒) การสร้างความสมดุลระหว่างที่พักอาศัยและแหล่งงาน (job & housing balance) และ
(๓) การก�ำหนดขนาดเมือง (size) ความหนาแน่นในเมือง (urban density) การใช้ที่ดิน
ในเมือง (urban land use) และการเชื่อมโยงในเมือง (urban linkage) ให้เกิดเป็นสัดส่วน
ที่เหมาะสม (well-proportioned) ซึ่งในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ประกาศใช้เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ก็ได้น�ำเปา้ หมายการพัฒนาเมืองกระชับตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ไปก�ำหนดเปน็ กรอบแนวคิดหลักในการวางและจัดท�ำผังเมืองรวม และเมือ่
ประเมินสภาพการขยายตัวของเมืองพบว่ากรุงเทพมหานครมีการเติบโตในเขตเมืองชัน้ ในและเขต
เมืองชัน้ กลาง แตส่ ว่ นใหญก่ ระจุกตัวตามแนวเส้นทางระบบรางซึง่ มีการกอ่ สร้างแล้วเสร็จ ๕ เส้นทาง
คือ รถไฟฟา้ สายสีเขียวเข้ม (หมอชิต-แบริง่ ) รถไฟฟา้ สายสีเขียวออ่ น (สนามกีฬาแหง่ ชาติ-บางหว้า)
รถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน (หัวล�ำโพง-บางซื่อ) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์  (พญาไท-สุวรรณภูมิ)
และรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-เตาปูน) จากทั้งหมด ๑๐ เส้นทางตามแผนแม่บทระบบขนส่ง
มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๗๒)
ซึ่งอาคารที่พักอาศัยในแนวตั้งหรือคอนโดมิเนียมที่เกิดขึ้นจ�ำนวนมากตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
เป็นไปตามกลไกการตลาดของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  แต่การพัฒนายังขาดกลไกควบคุม
ความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่พักอาศัย โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะ
ระบบรางยังไม่มกี ารวางแผนพัฒนาเพือ่ ประโยชน์การใช้ทดี่ นิ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด นอกจากนัน้
เมืองยังคงมีการพัฒนาแบบกระจาย (urban sprawl) ออกไปยังเขตเมืองชั้นนอกซึ่งรุกล�้ำ
พื้นที่การเกษตรชั้นดีของเมืองและพื้นที่รองรับน�้ำ เนื่องจากราคาที่พักอาศัยในเขตเมืองชั้นใน
มีราคาสูงเปน็ ปัจจัยท�ำให้เมืองต้องขยายออกไปเพือ่ การสร้างทีพ่ กั อาศัยในระดับราคาทีผ่ มู้ รี ายได้
ปานกลางสามารถซื้ อ หาได้ เกิ ด ความไม ่ ส ะดวกและสิ้ น เปลื อ งค ่ า ใช้ จ ่ า ยในการให้ บ ริ ก าร
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการเดินทางเพื่อเข้ามาท�ำงานในแหล่งงานที่อยู่ในพื้นที่เมือง
ชั้นในและชั้นกลาง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานครจึงให้ความส�ำคัญกับการปรับสภาพ
และทิศทางการพัฒนาเมืองให้มีความสมดุล
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การพัฒนาเมืองสู่ “มหานครประชาธิป ไตย”
กรุงเทพมหานครมีพื้นที่กว่า ๑,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร รองรับและให้บริการประชาชน
ในแต่ละวันรวมกว่า ๑๐ ล้านคน ซึ่งหมายรวมถึงทั้งผู้คนที่พักอาศัย ท�ำมาหากินในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ผูค้ นทีเ่ ดินทางเข้ามาท�ำงาน ศึกษาเลา่ เรียนในลักษณะเช้าไปเย็นกลับ รวมตลอด
ถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ผู้คนที่หลากหลายความต้องการที่แตกต่าง ท�ำให้
กรุงเทพมหานครมีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และการสื่อสารท�ำให้วิถีชีวิตของคนเมืองเปลี่ยนไป จนเกินกว่าที่ “กรุงเทพมหานคร” ในฐานะ
องค์กรบริหารจัดการเมืองจะรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ได้โดยล�ำพัง
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรุงเทพมหานครได้เปิดพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้ภาคีพฒ
ั นาทุกภาคสว่ นรว่ มกันก�ำหนด
ทิศทางการพัฒนาพืน้ ที่ โดยสนับสนุนให้ทกุ พืน้ ทีเ่ ขตมีการจัดเวทีประชาคมเพือ่ ระดมความคิดเห็น
จัดท�ำข้อเสนอในการก�ำหนดยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของตนเอง ก�ำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่
ขณะเดียวกันในระดับชุมชนก�ำหนดให้มกี ารสนับสนุนทุกชุมชนตรวจสอบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในชุมชน จัดท�ำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยน�ำเสนอความ
ต้องการในรูปแผนงานโครงการที่ต้องการการสนับสนุนผ่านหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงานทั้งส�ำนักและส�ำนักงานเขต ซึ่งถือว่า
เป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญของการให้เจ้าของเมืองเข้ามาร่วมสร้างเมืองของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรม
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเป็นช่วงของการต่อยอดและขยายผลพลังการมีส่วนร่วม ซึ่งมีเป้าหมาย
ส�ำคัญ คือ
๑. ผลักดันให้เกิดการบูรณาการการให้บริการของหนว่ ยด้านโครงสร้างพื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่เมืองในระดับ กทม. และพื้นที่เขต
๒. เพิ่มความเข้มข้นให้กับบทบาทของภาคประชาสังคมในการร่วมแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาเมือง เป็นการเพิ่มช่องทางการเข้ามามีบทบาทในการก�ำหนดนโยบายและการวางแผนใช้
จ่ายงบประมาณในการพัฒนาเมืองของภาคประชาสังคมโดยให้ภาคประชาสังคมในแต่ละพื้นที่
เขตเข้ามาร่วมผลักดันการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ กทม.
๓. สร้างความไว้วางใจในการบริหารจัดการเมืองทั้งในส่วนของข้าราชการประจ�ำและ
ข้าราชการการเมือง กรุงเทพมหานครมีบทบาทในฐานะดูแลทุกข์  สุขของคนกรุงเทพมหานคร
จึงต้องมีการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการการร้องเรียนเรื่องทุจริตที่หลากหลายช่องทาง
นอกจากนีย้ งั มีกระบวนการสอบสวน ลงโทษทีโ่ ปร่งใส และมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและ
ปริมาณของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขควบคู่กัน อีกทั้งมีการสร้างกลไกการป้องกันทุจริตในอนาคต
ควบคู่กับการสร้างและพัฒนากลไกบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
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การพัฒนาเมืองสู่ “มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้”
กรุงเทพฯ จะเป็ นเมืองหลวงของเอเชี ย ในปี  ๒๕๗๕ โดยเป็น เมื องที่ มี ความส�ำคัญ
ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว
และวัฒนธรรมของเอเชีย รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาค
นั่นหมายถึงการที่จะต้องพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
รักษาระดับการเปน็ เมืองทีน่ า่ ทอ่ งเทีย่ วระดับโลกของกรุงเทพมหานคร เพิม่ ขีดความสามารถและ
สร้างแรงจูงใจในการเปน็ เมืองแหง่ การจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมภิ าคอาเซียน
ซึ่งความส�ำเร็จดังกล่าวนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งเพื่อการเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับเมืองให้มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
การสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเปน็ เมืองทีน่ กั ท่องเทีย่ วทัง้ ภายในและต่างประเทศมีความประทับใจ
รวมถึงการสร้างความพร้อมและแรงจูงใจในการเลือกกรุงเทพมหานครเป็นสถานทีจ่ ดั การประชุม
นิทรรศการ และการจัดงานในระดับนานาชาติ  เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้ก�ำหนดจุดเน้นที่ส�ำคัญ ดังนี้
๑. สนับ สนุนธุรกิจและการลงทุ น โดยปฏิ รูป ฐานข้ อ มู ลด้า นเศรษฐกิ จ ให้ ทัน สมัย  
กรุงเทพมหานครจะสนับสนุนธุรกิจและการลงทุนให้กบั ผูป้ ระกอบการและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการจัดท�ำระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลบทวิเคราะหท์ างเศรษฐกิจ ข้อมูลผลการด�ำเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
หรือปรับปรุงกิจการต่าง ๆ   
๒. ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
นอกจากการรวมรวมข้อมูลเพื่อจัดท�ำข้อมูลประกอบในทางเศรษฐกิจแล้ว กรุงเทพมหานคร
จะให้การสนับสนุนและประสานความรว่ มมือกับประชาชนในกรุงเทพมหานครเพือ่ การพัฒนาและ
ตอ่ ยอดให้เศรษฐกิจกรุงเทพมหานครขับเคลือ่ นไปข้างหน้าได้อยา่ งมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่รู้จักและยอมรับ รวมทั้งมีการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าให้มีความแตกต่าง โดดเด่น และตอบสนองต่อตลาด สนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าร่วม
กิจกรรมการค้าระดับนานาชาติเพือ่ เปิดตลาดสินค้าและบริการและเป็นโอกาสในการเพิม่ ช่องทาง
การจัดจ�ำหน่าย  

ส่วนที่ ๒ สถานการณ์และทิศทางการพั
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๓. พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน ปลอดภัยและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ด้วยความ
โดดเด่นของกรุงเทพมหานคร คือ พื้นที่เกษตรกรรมในเขตเมือง ท�ำให้กรุงเทพมหานครก�ำหนด
เป้าหมายที่จะพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการเกษตร สินค้าเกษตรมีคุณภาพ
ปลอดภัย ได้มาตรฐาน สง่ เสริมให้เกิดเกษตรกรรุน่ ใหม่ (Young Smart Farmer) ทีม่ คี วามสามารถ
ด้านการเกษตร ซึ่งจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร ส่งเสริม
ให้เกษตรกรได้เรียนรู้การท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�ำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ และสนับสนุนการประยุกตใ์ ช้นวัตกรรมในการแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรเพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน  
๔. ยกระดับคุณภาพการท่องเทีย่ วเพือ่ สร้างรายได้และเกิดความยัง่ ยืน กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองปลายทางที่ส�ำคัญของนักท่องเที่ยว การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวก่อให้เกิด
รายได้จ�ำนวนมาก และเพื่อรักษาสถานภาพความเป็นเมืองแห่งนักท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
จึ ง ให้ ค วามส�ำคั ญ ในด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น พร้ อ มทั้ ง สร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน
โดยมีการพัฒนาการแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวย่านริมฝั่งคู คลอง ย่านวัด
ที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมทั้งจัดการบริการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายแก ่ นั ก ท ่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เ ยี่ ย มชมศิ ล ปวั ฒ นธรรม พร้ อ มชี วิ ต
ความเป็นอยู่ของผู้คนที่อยู่ละแวกนั้น ๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้คนในชุมชน
ให้ มี ร ายได้ จ ากการค้ า ขาย มี ก ารถ ่ า ยทอดศิ ล ปะพื้ น บ้ า นให้ ค นรุ ่ น หลั ง หรื อ นั ก ท ่ อ งเที่ ย ว
ได้รับความรู้และสร้างความประทับใจ รวมไปถึงบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า และการท่องเทีย่ วเพือ่ สร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัล
แก่พนักงาน (MICE)   
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การบริหารจัดการเมืองเพื่อสนับสนุนการไปสู่ “มหานครแห่งเอเชีย”
กรุงเทพมหานครก�ำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ก้าวกระโดดทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม ท�ำให้ระบบ
การบริหารจัดการทีส่ นับสนุนการพัฒนาเมืองแตล่ ะด้านต้องมีปรับตัวและพัฒนาการบริหารจัดการ
ให้มปี ระสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
เมืองมหานคร จึงเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาทั้ง ๖ มหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
กรุงเทพมหานครจึงก�ำหนดโครงการ/กิจกรรมทีจ่ ะพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเมือง
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑. การพัฒนากฎหมายให้เอือ้ และสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน ข้อจ�ำกัดด้านกฎหมายส�ำหรับ
การด�ำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ส่วนหนึ่งมาจากกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มีความซ�้ำซ้อน ล้าสมัย ไม่เอื้อต่อต่อการปฏิบัติงาน และไม่ตอบโจทย์ต่อ
การเปลี่ยนแปลงของการเป็นเมืองมหานคร ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานครจึงยังคง
ให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาและความต้องการของประชาชน โดยก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้กรุงเทพมหานคร
มีกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ ทีส่ ง่ เสริมในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะ
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนและประเมินผล ปัญหาส�ำคัญที่ส่งผลต่อความ
ส�ำเร็จในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรก์ ารพัฒนากรุงเทพมหานคร คือ บุคลากรของกรุงเทพมหานคร
ยังขาดรู้และความเข้าใจในกระบวนการบริหารแผนและการประเมินผลแผนในทิศทางเดียวกัน
ท�ำให้การผลักดันแผนพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร
ตลอดจนขาดการประเมินผลในเชิงวิชาการที่สามารถน�ำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการด�ำเนินงานของกรุงเทพมหานคร รวมถึงยังไม่มีการรายงานผลการด�ำเนินงานต่อ
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในกระบวนการบริหารจัดการแผนและ
ประเมินผลแผน มีระบบการติดตามผลการด�ำเนินงานยุทธศาสตร์/ด้านต่าง ๆ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครในเชิงบูรณาการและเชื่อมโยง
แผนในระดับต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งผลักดันให้มีการเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานของ
กรุงเทพมหานครสู่สาธารณะ

ส่วนที่ ๒ สถานการณ์และทิศทางการพั
ด้านทีฒ่ ๑นากรุ
มหานครปลอดภั
งเทพมหานครย

๓. การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีส่วน
ส�ำคัญหลักสองส่วน ได้แก่ การให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ
ที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความยืดหยุ่นคล่องตัว
และสนับสนุนการบริหารราชการ ซึ่งผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาการด�ำเนินการทั้ง ๒ ส่วน ยังไม่
สามารถขับเคลือ่ นการบรรลุเปา้ หมายได้ จึงก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้มกี ารพัฒนาบุคลากร
ให้มที กั ษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพทีเ่ หมาะสมกับการบริหารมหานครและ
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความยืดหยุ่นคล่องตัว
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคลังและงบประมาณ   กรุงเทพมหานครยังมีระดับ
การพึ่งพาตนเองทางการคลัง (Fiscal Independency Ratio) ในระดับต�่ำ  ท�ำให้ขาดศักยภาพ
ในการพัฒนาบริการสาธารณะรูปแบบใหม่ๆ ในพื้นที่ อีกทั้งการบริหารจัดเก็บรายได้ของ
กรุงเทพมหานครยังมีลักษณะแยกส่วน จัดเก็บโดยหลายส�ำนักและส�ำนักงานเขต มีการกันเงิน
เอาไว้ส�ำหรับการบริหารนอกระบบงบประมาณ น�ำไปสู่ความยากล�ำบากในการก�ำหนดเป้าหมาย
รวม ขาดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจา่ ย ความไมช่ ดั เจน ในการบริหารหนีส้ นิ และ
ภาระผูกพัน และขาดมาตรฐานการเงินการบัญชี จึงมีเป้าหมายการพัฒนาหลักในการเพิ่มรายได้
จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการบริหารทรัพย์สนิ ของกรุงเทพมหานคร
๕. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการให้บริการโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในยุคทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศการสือ่ สารและดิจทิ ลั มีการเปลีย่ นแปลงอยา่ งรวดเร็ว และพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ โปรแกรมอัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เทคโนโลยีคลาวด์พลิกโฉม
รูปแบบการด�ำรงชีวิตของประชาชน การประกอบธุรกิจ และการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล
กลุ่มและองค์กรในสังคมเป็นแรงกดดันที่ส�ำคัญให้ภาครัฐต้องพัฒนาระบบงาน และปรับเปลี่ยน
วิธีการท�ำงานด้วยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้แทนก�ำลังคนการให้บริการสาธารณะเน้นการยึด
กฎระเบียบ งานเอกสารและกระบวนการทีย่ ดื ยาว ล่าช้า และไม่ค�ำนึงถึงความรูส้ กึ ของผูร้ บั บริการ
จะถูกแทนที่ด้วยรูปแบบความสัมพันธ์และการให้บริการที่เน้นความรวดเร็ว (Rapid) เป็นส่วนตัว
(Personalized) และผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  (Electronics) เนื่องจากประชาชนผู้รับบริการจะ
มีข้อมูล และใช้ข้อมูลร่วมกับภาครัฐอย่างเปิดเผยแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งมีความคาดหวังให้
ภาครัฐและระบบราชการต้องจัดบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพมากกวา่ เดิม จึงได้ก�ำหนด
เป้าหมายการพัฒนาให้มรี ะบบบริการประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสด้วยเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั
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ตารางสรุปจ�ำนวนตัวชี้วัด โครงการส�ำคัญ และงบประมาณ
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร
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จ�ำนวนตัว
ชี้วัด

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑,๑๑๗.๐๔๘
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ส่แผนปฏิ
วนที่ ๓บแผนงานพั
ัติราชการกรุ
ฒนากรุ
งเทพมหานคร
งเทพมหานคร
ประจำประจำ
�ปี พ.ศ.
�ปีง๒๕๖๔
บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงานพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
มิติที่ ๑.๑    ปลอดมลพิษ
มิติที่ ๑.๒    ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
มิติที่ ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ
มิติที่ ๑.๔    ปลอดภัยพิบัติ
มิติที่ ๑.๕    ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง
มิติที่ ๑.๖    ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
มิติที่ ๒.๑    ภูมิทัศน์สวยงาม
มิติที่ ๒.๒    พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
มิติที่ ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว
และมีทางเลือก
มิติที่ ๒.๔    การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก
ด้านที่ ๓ มหานครส�ำหรับทุกคน
มิติที่ ๓.๑    การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ 
และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
มิติที่ ๓.๒    เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
มิติที่ ๓.๓    การศึกษาส�ำหรับทุกคน
มิติที่ ๓.๔    สังคมพหุวัฒนธรรม
ด้านที่ ๔ มหานครกระชับ
มิติที่ ๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
ด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย
มิติที่ ๕.๑   มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ
มิติที่ ๕.๒    เมืองธรรมาภิบาล
มิติที่ ๕.๓    กระจายอ�ำนาจสู่ประชาชน
มิติที่ ๕.๔    การเมืองสีขาว
มิติที่ ๕.๕    พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
ด้านที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
มิติที่ ๖.๑    เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
มิติที่ ๖.๒    เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
มิติที่ ๖.๓    เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ
ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ ๗.๑    กฎหมาย
มิติที่ ๗.๒    การบริหารแผนและประเมินผล
มิติที่ ๗.๓    การบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ ๗.๔    การคลังและงบประมาณ
มิติที่ ๗.๕    เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย

ด้านที่ ๑

มหานครปลอดภัย
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๑. คุณภาพน�้ำคลองและแม่น�้ำ
ส�ำนัก
๑. เฝ้าระวัง ติดตาม
เจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์
การระบายนำ�้ ตรวจสอบดูแลสภาพ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
น�้ำคลองและแม่น�้ำ
ภายใต้เงื่อนไข
เจ้าพระยาและจัดการ
การตรวจวัดคุณภาพน�้ำทั้ง
ระบบไหลเวียนน�้ำ
๓ พารามิเตอร์จากจุดเดียวกัน
    ๑) ร้อยละของจุดตรวจวัด ร้อยละ ๒๙
น�้ำคลองและแม่น�้ำเจ้าพระยา
(๙๑ จุด)
มีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจน
ละลายน�้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า
๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
หมายเหตุ: คลองเป้าหมาย ๒๐ สาย ได้แก่
๑) คลองคูเมืองเดิม
๒) คลองรอบกรุง (โอ่งอ่าง – บางล�ำภู)
๓) คลองผดุงกรุงเกษม
๔) คลองเปรมประชากร
๕) คลองสามเสน
๖) คลองลาดพร้าว
๗) คลองมหานาค – คลองแสนแสบ – คลองตัน
๘) คลองพระโขนง – คลองประเวศบุรีรมย์

๑. โครงการคลองสวยน�้ำใส ๒๐ สาย
ทั่วกรุงเทพฯ (๑ เขต ๑ คลอง)

โครงการส�ำคัญ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑  คุณภาพแหล่งน�้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น
หน่วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ
(ล้านบาท)
โครงการ
ส�ำนักการ
ระบายน�้ำ
ส�ำนักงานเขต

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑  แหล่งน�้ำสาธารณะทั้งแม่น�้ำสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน�้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้ำผิวดินประเภทที่ ๔

มิติที่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
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๒. จุดตรวจวัดน�้ำคลองและ
แม่น�้ำเจ้าพระยามีเพิ่มขึ้น
ภายใต้เงื่อนไข
จุดตรวจวัดกระจายครอบคลุม
พืน้ ทีค่ รบทัง้ ๕๐ เขต และแจ้งผล
การตรวจวัดแก่ส�ำนักงานเขต

๓๑๕ จุด

    ๒) ร้อยละของจุดตรวจวัด
น�้ำคลองและแม่น�้ำเจ้าพระยา
มีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย์ 
(BOD) ไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัม
ต่อลิตร
    ๓) ร้อยละของจุดตรวจวัด ร้อยละ ๒.๕
น�้ำคลองและแม่น�้ำเจ้าพระยา
(๗ จุด)
มีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนีย
ไนโตรเจน (NH๓N) ไม่เกิน
๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ตัวชี้วัด

มาตรการ
๙) คลองสามวา – คลองสองต้นนุ่น
๑๐) คลองบางหลวง (บางกอกใหญ่) –
คลองชักพระ
๑๑) คลองบางกอกน้อย
๑๒) คลองมอญ
๑๓) คลองมหาสวัสดิ์
๑๔) คลองบางระมาด
๑๕) คลองบางพรม
๑๖) คลองบางเชือกหนัง
๑๗) คลองบางแวก
๑๘) คลองภาษีเจริญ
๑๙) คลองดาวคะนอง – คลองด่าน –
คลองบางบอน
๒๐) คลองสนามชัย
หมายเหตุ : สามารถศึกษาตัวอย่าง
รายละเอียดโครงการได้จากเว็บไซต์
กรมควบคุมมลพิษ

โครงการส�ำคัญ

ส�ำนัก
๒. ประเมินการเปลีย่ นแปลง ๒. โครงการจัดท�ำแผนที่แสดงคุณภาพน�้ำ
การระบายนำ�้ คุณภาพน�้ำเพื่อจัดการ และจัดล�ำดับความส�ำคัญของคลองและแมน่ ำ�้
แก้ไขปัญหาน�้ำเสีย
เจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครที่ต้องได้
รับการฟื้นฟู

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๓
(๙ จุด)

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ส�ำนักการ
ระบายน�้ำ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ

23
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๑. ระบบรวบรวมและระบบ
ส�ำนัก
๑. ก่อสร้างระบบบ�ำบัด
บ�ำบัดน�้ำเสียรวมมีขีด
การระบายน�้ำ น�้ำเสียรวมและเพิ่ม
ความสามารถและประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพระบบ
การให้บริการอย่างเพียงพอ
รวบรวมน�้ำเสีย
และทั่วถึง
    ๑) ร้อยละของปริมาณ
ร้อยละ ๔๕
น�้ำเสียชุมชนที่ระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียสามารถรองรับได้
    ๒) ร้อยละของพื้นที่
ร้อยละ ๑๓.๗
กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่
บริการบ�ำบัดน�้ำเสีย
๑. โครงการบ�ำบัดน�้ำเสียมีนบุรี
ระยะที่ ๑
    ๑) โครงการก่อสร้างระบบ
รวบรวมน�้ำเสียและระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๑
    ๒) โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหาร
และควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน�้ำเสียและระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๑
๒. โครงการบ�ำบัดน�้ำเสียมีนบุรี
ระยะที่ ๒
    ๑) โครงการก่อสร้างระบบ
รวบรวมน�้ำเสียและระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๒
    ๒) โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหาร
และควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน�้ำเสียและระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๒

โครงการส�ำคัญ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๒ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวม
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการระบายน�ำ้
ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้
ส�ำนักการระบายน�ำ้

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๓๐๔.๐๐๐
๘.๐๐๐

๔๘๖.๐๐๐
๑๔.๐๐๐

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ

๓. โครงการบ�ำบัดน�้ำเสียธนบุรี
    ๑) โครงการก่อสร้างระบบ
๙๙๔.๒๐๐ ส�ำนักการระบายน�ำ้
รวบรวมน�้ำเสียและระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๑
งานก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ธนบุรี และสวนสาธารณะ
    ๒) โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหาร ๒๖.๙๐๐ ส�ำนักการระบายน�ำ้
และควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน�้ำเสียและระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๑
งานก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ธนบุรี และสวนสาธารณะ
    ๓) โครงการก่อสร้างระบบ
๑,๑๘๙.๗๐๐ ส�ำนักการระบายน�ำ้
รวบรวมน�้ำเสียและระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๒
งานก่อสร้างระบบรวบรวมน�้ำเสีย
พื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด
และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน
และเขตบางกอกน้อย)

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
    ๔) โครงการก่อสร้างระบบ
รวบรวมน�้ำเสียและระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๓
งานก่อสร้างระบบรวบรวมน�้ำเสีย
พื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อย
และเขตบางกอกใหญ่)
๔. โครงการบ�ำบัดน�้ำเสียดอนเมือง
    ๑) โครงการจ้างที่ปรึกษา
ศึกษาความเหมาะสม ส�ำรวจ
และออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมน�้ำเสียและระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียดอนเมือง
๕. โครงการบ�ำบัดน�้ำเสียบางเขน
    ๑) โครงการจ้างที่ปรึกษา
ศึกษาความเหมาะสม ส�ำรวจ
และออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมน�้ำเสียและระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียบางเขน
๖. โครงการบ�ำบัดน�้ำเสียสายไหม
    ๑) โครงการจ้างที่ปรึกษา
ศึกษาความเหมาะสม ส�ำรวจ
และออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมน�้ำเสียและระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียสายไหม

โครงการส�ำคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๙๕๑.๓๐๐

๒๐.๐๐๐

๒๘.๐๐๐

๓๐.๐๐๐

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
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๒. จ�ำนวนผลงานการศึกษา
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพน�้ำ

ตัวชี้วัด

๑ เรื่อง

ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

๔๗.๐๐๐

๙. โครงการบ�ำบัดน�้ำเสียจากชุมชน
ริมคลองเปรมประชากร

-

๑๒๐.๕๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๔๐๐.๐๐๐

๘. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
น�้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ
ช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน
เข้าโรงควบคุมคุณภาพน�้ำดินแดง

๗. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
น�้ำเสียเพิ่มเติมพื้นที่เขตห้วยขวาง
เข้าโรงควบคุมคุณภาพน�้ำดินแดง
(งบรวม ๖๑๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท
แบ่งเป็น งบกทม.
๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท งบอุดหนุน
รัฐบาล ๒๑๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท)

โครงการส�ำคัญ

ส�ำนัก
๒. ศึกษา วิจัยและพัฒนา ๑๐. โครงการศึกษาวิจัยส่งเสริม
การระบายน�้ำ เพือ่ ส่งเสริมนวัตกรรม
นวัตกรรมการจัดการคุณภาพน�้ำ
การจัดการคุณภาพน�้ำ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการระบายน�ำ้
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ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๖.๕

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของปริมาณน�้ำ
ที่ผ่านการบ�ำบัดถูกน�ำกลับมา
ใช้ประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๑. สนับสนุนการน�ำน�้ำ
การระบายน�้ำ และผลผลิตจากการ
บ�ำบัดน�้ำเสียกลับมาใช้
ประโยชน์
โครงการส�ำคัญ

๒. โครงการน�ำน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัด
กลับมาใช้ประโยชน์

๑. โครงการก่อสร้างท่อส่งน�้ำ
ที่ผ่านการบ�ำบัดจากโรงควบคุม
คุณภาพน�้ำจตุจักรไปยังคลอง
บางซื่อ คลองน�้ำแก้ว
และคลองพญาเวิก

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๓ บริหารจัดการระบบบ�ำบัดน�้ำเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๒๓.๐๗๐

ส�ำนักการระบายน�ำ้
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการระบายน�ำ้
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-

-

๔. โครงการจ้างบริหารจัดการ
เพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บ�ำบัดน�้ำเสีย
๕. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ทุกภาคส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อมลพิษทางน�้ำ ด้วยการจ่าย
ค่าธรรมเนียมบ�ำบัดน�้ำเสีย

๓. โครงการจ้างท�ำระบบงาน
เพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บ�ำบัดน�้ำเสีย

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๔๘.๕๐๐

ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการระบายน�ำ้
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล
ส�ำนักการคลัง
ส�ำนักงานเขต

๑

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ๑๐ ข้อ ที่ประเมิน ได้แก่  ๑) มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ๒) มีระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน ๓) มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง
และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล ๔) มีการอัพเดทข้อมูลที่จ�ำเป็นอย่างสม�่ำเสมอและทันท่วงที ๕) มีระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ๖) มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน ๗) มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและมีการส�ำรองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) ๘) มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ๙) มีแผน
บริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๑๐) มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย

๒. ความส�ำเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้น�้ำของ
กรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
มีการจัดท�ำ
ส�ำนัก
๒. เตรียมการจัดเก็บ
ข้อมูลเชิง การระบายน�้ำ ค่าธรรมเนียมบ�ำบัด
ประจักษ์ด้าน
น�้ำเสีย
ประสิทธิภาพ
ของฐานข้อมูล
๑๐ ข้อ๑
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๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา
ความเป็นไปได้ในการให้เอกชน
ร่วมลงทุนและด�ำเนินโครงการ
บ�ำบัดน�้ำเสียคลองเตย
(งบประมาณกองทุนส่งเสริมการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
กระทรวงการคลัง จ�ำนวน
๑๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท)

หมายเหตุ : สามารถศึกษารายละเอียด
วิธีด�ำเนินการเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์
กรมควบคุมมลพิษ

๑. โครงการส่งเสริมการจัดการ
น�้ำเสียภาคประชาชน

โครงการส�ำคัญ

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักการระบายน�ำ้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการระบายน�ำ้

๒

ปีฐานที่ใช้เทียบ คือ อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณน�้ำเสีย/การใช้น�้ำประปาในปี ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๒,๔๘๕,๗๗๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๒,๔๑๙,๙๘๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเป็นช่วงที่มีอัตราปริมาณน�้ำเสียเพิ่ม
ขึ้นสูงสุดในรอบ ๕ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐ โดยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๒.๗๒ และมีวิธีการค�ำนวณ คือ ปริมาณน�้ำเสีย/การใช้น�้ำประปาในเขต กทม. ปีปัจจุบันลบด้วยปริมาณน�้ำเสีย/การใช้น�้ำประปาในเขต กทม. ปีที่ผ่านมา คูณ ๑๐๐
หารด้วยปริมาณน�้ำเสีย/การใช้น�้ำประปาในเขต กทม. ปีที่ผ่านมา
๓
ระดับการมีสว่ นรว่ มในทีน่ แี้ บง่ เปน็ ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ การให้ขอ้ มูลขา่ วสาร (To Inform) หมายถึง ภาคเอกชนได้รบั ข้อมูลขา่ วสารเกีย่ วกับการบริหารจัดการระบบบ�ำบัดนำ�้ เสียของกรุงเทพมหานครอยา่ งสมำ�่ เสมอ ระดับที่ ๒ การให้ค�ำปรึกษา
หรือรับฟังความคิดเห็น (To Consult) หมายถึง ภาคเอกชนได้ให้ขอ้ มูลและข้อคิดเห็นแกก่ รุงเทพมหานครเกีย่ วกับการบริหารจัดการระบบบ�ำบัดนำ�้ เสีย ระดับที่ ๓ การเข้ารว่ มกิจกรรม (To Involve) หมายถึง ภาคเอกชนได้เข้ารว่ มประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
หรือร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท�ำงานเกีย่ วกับการบริหารจัดการระบบบ�ำบัดนำ�้ เสียของกรุงเทพมหานคร ระดับที่ ๔ ความรว่ มมือ (To Collaborate) หมายถึง ภาคเอกชนรว่ มเปน็ หุน้ สว่ นกับกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการระบบบ�ำบัดนำ�้ เสีย
ด้วยการร่วมลงทุนเปน็ ผูใ้ ห้บริการ บริหารระบบ หรือกอ่ สร้างงานโยธา และระดับที่ ๕ การให้อ�ำนาจตัดสินใจ (To Empower) หมายถึง ภาคเอกชนเปน็ ผูบ้ ริหารจัดการระบบบ�ำบัดนำ�้ เสีย โดยกรุงเทพมหานครเปน็ ผูใ้ ห้การสนับสนุน

๒. ระดับการมีส่วนร่วมของภาค ระดับที่ ๔
ส�ำนัก
๒. สร้างการมีส่วนร่วม
เอกชนในการบริหารจัดการ
ความร่วมมือ การระบายน�้ำ กับภาคเอกชนในการ
๓
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
(รวม ๑๐๐
บริหารจัดการระบบ
วิธีการค�ำนวณ
คะแนน)
บ�ำบัดน�้ำเสีย
    ๑) หน่วยงานมีการเผยแพร่
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ให้ภาคเอกชนทราบเป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาส คะแนน (ร้อยละ)
๒๐

๑. ปริมาณน�้ำเสียเพิ่มขึ้น
ในอัตราที่ลดลงเทียบกับปีฐาน๒

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๒.๗๒
ส�ำนัก
๑. ลดน�้ำเสียจากแหล่ง
การระบายน�้ำ ก�ำเนิดและส่งเสริม
การประหยัดน�้ำ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๔ ป้องกันและลดน�้ำเสียที่แหล่งก�ำเนิด รวมถึงส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
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    ๒) หน่วยงานจัดให้มีช่องทาง
ให้ภาคเอกชนได้แสดงความคิดเห็น
หรือให้ข้อมูลหรือค�ำปรึกษาใน
การบริหารจัดการระบบบ�ำบัด
น�้ำเสีย คะแนน (ร้อยละ) ๓๐
    ๓) หน่วยงานจัดให้มี
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารรว่ มกับ
ภาคเอกชน หรือให้ภาคเอกชน
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท�ำงานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
คะแนน (ร้อยละ) ๔๐   
    ๔) หน่วยงานด�ำเนินการ
ให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนหรือ
เป็นหุ้นส่วนกับกรุงเทพมหานคร
ในการบริหารจัดการระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสีย เช่น ร่วมลงทุน
เป็นผู้ให้บริการบริหารระบบ
หรือก่อสร้างงานโยธา
คะแนน (ร้อยละ) ๑๐

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา
ความเป็นไปได้ในการให้เอกชน
ร่วมลงทุนและด�ำเนินโครงการ
บ�ำบัดน�้ำเสียบึงหนองบอน
(งบประมาณกองทุนส่งเสริมการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
กระทรวงการคลัง จ�ำนวน
๑๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท)

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการระบายน�ำ้

31
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ความส�ำเร็จของการพัฒนา
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
ผู้ประกอบการที่เป็น
แหล่งก�ำเนิดน�้ำเสียใน
กรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
มีฐานข้อมูล
ส�ำนัก
๑. เข้มงวดการบังคับใช้
เป็นระบบ การระบายน�้ำ มาตรการทางกฎหมาย
สารสนเทศ
แก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็น
๑ ฐานข้อมูล
ต้นเหตุให้เกิดปัญหา
น�้ำเสียในแหล่งน�้ำ
สาธารณะ
๑. โครงการส�ำรวจและจัดท�ำฐาน
ข้อมูลระบบสารสนเทศผูป้ ระกอบการ
ที่เป็นแหล่งก�ำเนิดน�้ำเสีย
ในกรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายให้เอื้อต่อการจัดการคุณภาพน�้ำของเมือง
งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการระบายน�ำ้
ส�ำนักงานเขต
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ร้อยละ ๓๐
(๓,๑๔๕.๙๖
ตันต่อวัน)

๑. ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยก
จากแหล่งก�ำเนิดและน�ำไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ
ปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗
ตันต่อวัน)
๒. ร้อยละชุมชนสถานศึกษา
สถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่มีการจัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐
(๓๓๙ แห่ง)

ร้อยละ ๑๕
(๓๙๐ แห่ง)

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการส�ำคัญ

๗. โครงการส่งเสริมเครือข่ายลด
และคัดแยกมูลฝอยภาคประชาชน

๑. โครงการพัฒนาระบบถังหมัก
ก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์จาก
ขยะอินทรีย์ให้เป็นพลังงาน
๒. โครงการส่งเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรีย์เพื่อน�ำมาใช้
ประโยชน์
ส�ำนัก
๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
๓. โครงการอบรมบุคลากร
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของภาครัฐ กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นวิทยากร
ด้านการจัดการมูลฝอย
เอกชน และประชาชน
๔. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการ
ในการจัดการมูลฝอย
ลดและคัดแยกมูลฝอยในโรงเรียน
๕. โครงการประกวดโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการมูลฝอยอย่าง
ครบวงจร
๖. โครงการรักษ์เจ้าพระยา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
สิ่งแวดล้อม การคัดแยกมูลฝอย
ที่แหล่งก�ำเนิดตามหลัก
๓Rs

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต

๐.๖๗๓

๐.๒๗๘
๑.๒๓๔

๐.๓๕๘

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต

๐.๔๘๙

๓.๐๖๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๑๘๙

กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งก�ำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย
ตั้งแต่แหล่งก�ำเนิดจนถึงการก�ำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑  การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒
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ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๑๘
(๑,๑๗๑.๗๔
ตันต่อวัน)

ร้อยละ ๑๐
(๑๕๑
ตันต่อปี)

ตัวชี้วัด

๓. ร้อยละของมูลฝอยอันตราย
ที่คัดแยกจากแหล่งก�ำเนิดเพิ่ม
ขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐
(๙๙๓ ตันต่อปี)

๔. ร้อยละของมูลฝอย
อิเล็กทรอนิกส์ที่คัดแยกจาก
แหล่งก�ำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ
กับปี ๒๕๖๐ (๑๓๘ ตันต่อปี)
๑๑. โครงการศูนย์เรียนรู้
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการ ๘. โครงการลดพลาสติก ปลอดโฟม
สิ่งแวดล้อม จัดการของเสียอันตราย คนปลอดโรค สิ่งแวดล้อมปลอดภัย
๙. โครงการจัดท�ำมาตรฐาน
กระบวนการเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ส�ำนัก
๑๐. โครงการจัดท�ำวัดต้นแบบ
สิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
๓๙.๖๙๖

๑.๙๐๐

๐.๓๕๑

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑.๕๕๙

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต
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ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๙๕

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างที่ได้รับ
การแก้ไขภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด

๒. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการจัดการมูลฝอย
กรุงเทพมหานคร

ส�ำนัก
สิ่งแวดล้อม

๖๕.๐๐๐
๑๙.๔๒๐

๐.๕๔๔

๔. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการบริการประชาชน
ด้านสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
๕. โครงการอบรมบุคลากร
กรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บรวบรวม
มูลฝอย

๓๒๐.๐๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๙๒.๒๐๐

๓. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการ ๑. โครงการจัดหาถังรองรับมูลฝอย
สิ่งแวดล้อม บริหารจัดการมูลฝอย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. โครงการจัดหารถบรรทุกติดตั้ง
ชุดไฮโดรลิกพร้อมตู้คอนเทนเนอร์
แบบมีระบบอัดมูลฝอยในตัวติดตั้ง
ชุดยกเทขยะ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๒  การจัดการมูลฝอยที่กลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต
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ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๘
(๙,๖๘๔.๗๖
ตันต่อวัน)

ร้อยละ ๑๐๐

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของปริมาณมูลฝอย
ที่น�ำเข้าก�ำจัดที่ปลายทางลดลง
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐
(๑๐,๕๒๖.๙๒ ตันต่อวัน)

๒. ร้อยละของมูลฝอย ของเสีย
อันตราย มูลฝอยติดเชื้อ
ได้รับการก�ำจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

ส�ำนัก
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
สิ่งแวดล้อม การจัดการมูลฝอย
ของเสียอันตราย
มูลฝอยติดเชื้อ ไขมัน
และสิ่งปฏิกูลถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๓  การจัดการมูลฝอยที่ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ

-

-

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
(เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๒
โครงการที่ ๓)
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การบริการประชาชนด้าน
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
(เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๒
โครงการที่ ๔)

๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูล
การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
กรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๒๓๖

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
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ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๓๐
(๑,๘๖๖.๘๐
ตันต่อวัน)

๔๕,๐๐๐
ลบ.ม.

๑๒,๐๐๐
ลบ.ม.

ตัวชี้วัด

๓. ร้อยละของมูลฝอยที่กลับ
ไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์ก�ำจัด
มูลฝอยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 
๒๕๖๐ (๑,๔๓๖ ตันต่อวัน)

๔. ปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้
น�ำไปก�ำจัดและแปรรูปอย่าง
ถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ
กับปี ๒๕๖๐ (๔๑,๕๐๙ ลบ.ม.)

๕. ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จาก
กากตะกอนสิ่งปฏิกูล

ส�ำนัก
๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
สิ่งแวดล้อม การบ�ำบัด แปรรูปมูลฝอย
ไขมันและสิ่งปฏิกูล
เพือ่ น�ำกลับมาใช้ประโยชน์
ที่ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอย
ส�ำนัก
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
สิ่งแวดล้อม การบ�ำบัด แปรรูปมูลฝอย
ไขมันและสิ่งปฏิกูล
เพือ่ น�ำกลับมาใช้ประโยชน์
ที่ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอย

๘.๐๐๐

๔๒๕.๔๐๘

๔. โครงการจ้างเหมาเอกชน
เดินระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยหนองแขม
(ต่อเนื่อง ปี ๖๔-๖๙)
๕. โครงการศึกษาจัดท�ำฐานข้อมูล
แหล่งก�ำเนิดไขมันเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการและใช้
ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลประเภท
ไขมันในกรุงเทพมหานคร

๑๔๗.๖๖๐

๓. โครงการจัดหาเครือ่ งจักรเพิม่ เติม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานก�ำจัด
มูลฝอยจากการก่อสร้างที่
ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
(ต่อเนื่อง ปี ๖๔–๖๕)

๒. โครงการจ้างเหมาเอกชนก�ำจัด
มูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน
ที่ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยสายไหม
(ต่อเนื่อง ปี ๖๔–๘๗)

โครงการส�ำคัญ

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ
(ล้านบาท)
โครงการ
๖,๖๐๐.๐๐๐ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
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ลดลง
ร้อยละ ๔
(หรือไม่เกิน
ร้อยละ
๑๙.๓๙)
ร้อยละ ๑๐๐

๑. ร้อยละของจ�ำนวน
ยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษ
ทางอากาศเกินมาตรฐานลดลง
เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี ๒๕๕๙
ร้อยละ ๒๓.๓๙)๕
๒. ร้อยละของแหล่งก�ำเนิด
ฝุ่นละอองได้รับการควบคุม
ส�ำนัก
๒. เฝ้าระวังการเผาไหม้
สิ่งแวดล้อม ในทีโ่ ล่ง

-

๐.๐๕๐

๔. โครงการรณรงค์ปิ้งย่างลดมลพิษ

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

ส�ำนักงานเขต
ส�ำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

๐.๖๐๐

๓. โครงการเฝ้าระวังการเผาขยะ
วัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตร
ในที่โล่ง๖

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

๕

๔

สอดคล้องตามข้อเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท ๐๕๐๔/๓๔๓ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒
สสล. พิจารณาก�ำหนดตัวชี้วัดงานประจ�ำสนับสนุน ร้อยละของปริมาณการร่วมตรวจสอบ/ตรวจจับรถยนต์ควันด�ำเพิ่มขึ้น (ปีฐาน ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๖๔,๑๘๘ คัน) ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ (หรือไม่น้อยกว่า ๗๗,๐๒๖ คัน)
โดยมุ่งเน้นการตรวจวัดรถน�้ำมันดีเซล โดยเฉพาะรถเพื่อการขนส่ง เช่น รถบรรทุก รถโดยสารประจ�ำทาง เป็นต้น
๖
ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้หญ้าในพื้นที่รกร้างว่างเปล่ากรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ส�ำนักงานเขตเป็นหน่วยงานหลัก
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๒ เฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๑. เข้มงวดการตรวจวัด      ๑. โครงการตรวจวัดรถยนต์ 
สิ่งแวดล้อม และเฝ้าระวังมลพิษจาก ควันด�ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ยานพาหนะ
๒. โครงการส่องรถยนต์ควันด�ำ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งก�ำเนิด

เป้าหมายที่ ๑.๑.๓  กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน๔

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

๔. เฝ้าระวังมลพิษ
ทางอากาศจาก
สถานประกอบการ

๕. โครงการติดตามตรวจสอบ       
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่น
ละอองจากการก่อสร้าง

๓. เข้มงวดการตรวจสอบ
มาตรการควบคุม
ฝุ่นละอองจากการ
ก่อสร้าง

๗. โครงการส่งเสริมการป้องกัน
ปัญหามลพิษอากาศจาก
การประกอบกิจการโรงแรม

๖. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจ
สอบการปฏิบัติตามมาตรการที่
ก�ำหนดไว้ในรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
กรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

มาตรการ

๐.๓๘๐

๕.๐๘๔

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักการโยธา
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ส�ำนัก
สิ่งแวดล้อม

ส�ำนัก
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละ ๙๒

ร้อยละ ๙๙

๑. โครงการจ้างเหมาเดินระบบ
พร้อมบ�ำรุงรักษาสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศติดตั้งบนเสาเหล็ก
และแบบเคลื่อนที่

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๓๙.๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

๗

ปรับลดค่าเป้าหมายจากร้อยละ ๙๙ เนื่องจาก ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณ (กลางปี) ตรวจวัดเพียง ๒ พารามิเตอร์ ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) และ ๑๐ ไมครอน (PM๑๐) ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศที่เกิน
มาตรฐาน และค่าเฉลี่ยข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ย้อนหลัง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ร้อยละ ๙๖.๕๘ จึงเป็นค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้
๘
ปรับลดคา่ เปา้ หมายจากร้อยละ ๙๙ เนือ่ งจาก ปี ๒๕๖๑ ได้รบั งบประมาณ (กลางป)ี ตรวจวัดฝุน่ ละอองขนาดไมเ่ กิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) ซึง่ เป็นข้อมูลผลการตรวจวัดของไตรมาสที่ ๓ – ๔ ไม่รวมข้อมูล ในช่วงวิกฤต (ไตรมาสที่ ๑ – ๒)
ค่าผลการตรวจวัดจึงไม่เป็นตัวแทนที่ดี (ร้อยละ ๙๗.๗๔) โดยค่าเฉลี่ยข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ย้อนหลัง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ร้อยละ ๙๐.๓๙ ถือว่าเป็นค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้

ส�ำนัก
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละ ๙๕

๑. ร้อยละของจ�ำนวนข้อมูล
คุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัด
ในพืน้ ทีท่ วั่ ไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน๗
๒. ร้อยละของจ�ำนวนข้อมูล
ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ของ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐
ไมครอน (PM๑๐) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทัง้ หมด)
๓. ร้อยละของจ�ำนวนข้อมูล
ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ของ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕
ไมครอน (PM๒.๕) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน (เทียบกับข้อมูลทัง้ หมด)๘
๔. ร้อยละของจ�ำนวนข้อมูล
ค่าเฉลี่ย ๘ ชั่วโมง ของก๊าซ
โอโซน (O๓) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
(เทียบกับข้อมูลทัง้ หมด)

ร้อยละ ๙๙

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๑. เฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม อากาศในบรรยากาศ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๒ เฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
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ร้อยละ ๕๐

๕. ร้อยละของการรายงานผล
กระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
ทางอากาศ๙

-

-

๓. บรรเทาผลกระทบ         ๔. กิจกรรมการสนับสนุนการ
จากมลพิษทางอากาศ
ฉีดพ่นละอองน�้ำแรงดันสูงในพื้นที่
วิกฤตตามที่ร้องขอ
๕. โครงการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
บรรเทาฝุ่นละออง

-

๒. โครงการจัดตั้งคลินิกมลพิษ
เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษ
ทางอากาศ

โครงการส�ำคัญ

๓. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้า
ระวังผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนที่เกิดจากมลพิษทาง
อากาศในโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร

๒. เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง
จากมลพิษทางอากาศ

มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

ส�ำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ส�ำนักการแพทย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการแพทย์

๙

รายงานผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ เป็นระบบการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากมลพิษทางอากาศจากโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามมาตรฐานกรมอนามัย เช่น จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเฝ้า
ระวังที่มีผลกระทบจากฝุ่นละออง เป็นต้น

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การแพทย์
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ไม่น้อยกว่า
๕ เครือข่าย

๑. จ�ำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือการบริหารจัดการมลพิษ
ทางอากาศ

ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

๐.๕๐๐
๗.๕๐๐
๑.๔๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑๑

๑๐

บริเวณริมแม่น�้ำ ต้องมีพื้นที่ระบายลม พื้นที่เปิดโล่ง หรือช่องว่างระหว่างอาคาร และมีขนาดที่เหมาะสม
ความเข้มข้นของมาตรการให้ค�ำนึงถึงช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ปัญหา ทั้งในช่วงวิกฤต และระหว่างปี โดยก�ำหนดแนวทางการติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการให้เหมาะสม
๑๒
การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณฝ์ นุ่ ละอองขนาดไมเ่ กิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง บูรณาการเครือขา่ ยความรว่ มมือปอ้ งกันและแก้ไขปัญหาฝุน่ ละอองขนาดไมเ่ กิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๑. ขยายขีดความสามารถ
สิ่งแวดล้อม ในการเฝ้าระวังคุณภาพ
อากาศ
๒. เร่งรัดมาตรการทาง ๑. กิจกรรมทบทวนข้อก�ำหนด
ผังเมืองและสิ่งแวดล้อม๑๐ ผังเมืองและการออกแบบ
ภูมิสถาปัตย์แบบสุขภาวะ
๓. เพิ่มประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลคุณภาพ
อากาศ
๔. บูรณาการเครือข่าย ๒. โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
ความร่วมมือ
และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
การบริหารจัดการมลพิษ ในกรุงเทพมหานคร๑๒
ทางอากาศ๑๑
๓. โครงการถนนอากาศสะอาด  
๔. โครงการแชะ & แชร์
ร่วมแก้ปัญหารถยนต์ควันด�ำ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๓  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ
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ค่าเป้าหมาย

ส�ำนักอนามัย
ส�ำนักงานเขตวัฒนา

๐.๐๕๖

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

๐.๕๐๐

-

ส�ำนัก
๓. ติดตามตรวจสอบ        
สิ่งแวดล้อม การด�ำเนินมาตรการ
ควบคุมระดับเสียง       
จากการก่อสร้าง

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

๑๔

๑๓

ส�ำนักสิง่ แวดล้อม พิจารณาก�ำหนดตัวชีว้ ดั งานประจ�ำสนับสนุน ร้อยละของปริมาณการตรวจวัดระดับเสียงจากปลายทอ่ ยานพาหนะเพิม่ ขึน้ (ปฐี าน ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๗๙๘ หนว่ ย) คา่ เปา้ หมาย เพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๒๐ (หรือไมน่ อ้ ยกวา่ ๙๕๘ หนว่ ย)
จ�ำแนกประเภทของแหล่งก�ำเนิดมลภาวะทางเสียงที่มีเรื่องร้องเรียน เช่น ร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรี เป็นต้น และพิจารณาก�ำหนดแนวทางการเข้มงวดการจัดการเรื่องร้องเรียนตามล�ำดับความจ�ำเป็นเร่งด่วน

๔. ร้อยละของจ�ำนวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะ
ทางเสียงลดลง (ปีฐาน ๒๕๕๗
= ๑,๖๖๑ เรื่อง)

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๓.๐๐๐

ส�ำนัก
๒. เข้มงวดการตรวจวัด
๒. โครงการตรวจวัดระดับเสียง      
สิ่งแวดล้อม ระดับเสียงจากยานพาหนะ จากปลายท่อไอเสียยานพาหนะ

๓. โครงการติดตามตรวจสอบ       
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียง
ลดลง
ส�ำนักอนามัย ๔. เข้มงวดการจัดการ       ๔. โครงการควบคุมระดับเสียงจาก
ร้อยละ ๒๐
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการและกิจกรรม
๑๔
(หรือไม่เกิน
มลภาวะทางเสียง
ที่ก่อมลภาวะทางเสียง
๑,๓๒๙ เรื่อง)
๕. โครงการควบคุมระดับเสียง
จากการจัดให้มีมหรสพการแสดง
ดนตรี เต้นร�ำ ร�ำวงฯ

๑. ร้อยละของจ�ำนวนข้อมูล
ร้อยละ ๖๐
ระดับเสียงค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง
(Leq) ที่มีการตรวจวัด
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๒. ร้อยละของจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่า
ยานพาหนะที่มีระดับเสียงจาก
ร้อยละ ๙๕
๑๓
ปลายท่อผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๓. ร้อยละของจ�ำนวนโครงการ ร้อยละ ๑๐๐
ก่อสร้างได้รับการควบคุมเสียง
ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุม
อาคารและกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๑. เฝ้าระวังระดับเสียง         ๑. โครงการเฝ้าระวังระดับเสียง       
สิ่งแวดล้อม ในบรรยากาศให้อยู่         ในบรรยากาศ
ในเกณฑ์มาตรฐาน

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๔.๑  กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมายที่ ๑.๑.๔  กรุงเทพมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq)
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ค่าเป้าหมาย

๗๐๐ กล้อง

ร้อยละ ๑๐๐

ตัวชี้วัด

๑. จ�ำนวนกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ด้านความ
ปลอดภัยที่ได้รับการติดตั้งต่อปี

๒. ร้อยละความส�ำเร็จของการ
แก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ด้านความปลอดภัย
ให้สามารถใช้การได้ภายใน
๒๔ ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้ง
หรือตรวจพบ

ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง
โครงการส�ำคัญ

๓. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่
สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนใน
พื้นที่เขตประเวศ ระยะที่ ๒

๑. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม
อุปกรณ์ประกอบบริเวณโดยรอบ
คลองประเวศบุรีรมย์
๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
๒. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้อง
การบริหารจัดการกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่
สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนใน
พื้นที่เขตประเวศ ระยะที่ ๑

๑. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)

มาตรการ

๙๘.๘๐๐

๙๗.๘๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๕๕.๑๐๗

เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑  เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
๔. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่
สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนใน
พื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้
๕. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่
สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนใน
พื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้
๖. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่
สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนใน
พื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ
๗. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่
สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง

โครงการส�ำคัญ

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

๘๕.๐๐๐

๕๐.๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

๘๐.๐๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๙๕.๐๐๐
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ

๑๑. โครงการจัดหาพร้อมปรับปรุง
ระบบปรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์การท�ำงาน
บริเวณโดยรอบเขตพระราชวัง
๔ แห่ง

๘. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่
สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ
๙. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่
สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
๑๐. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่
สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
ในพื้นที่เขตราชเทวี

โครงการส�ำคัญ

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

๔๔.๐๐๐

๕๑.๗๐๐

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

๖๔.๐๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๕๒.๐๐๐

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ

๘๐.๙๗๒

๔๖.๕๗๗

๑๙๐.๐๐๐

๑๓. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพบริเวณ
สวนสาธารณะ (สวนป่า)
ในกลุ่มพื้นที่กรุงเทพกลาง
๑๔. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า
๑๕. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ในสวนสาธารณะแบบปิดและ
แบบเปิดในกลุ่มพื้นที่กรุงเทพใต้
กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้

๑๒. โครงการจัดหาพร้อมปรับปรุง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) บริเวณชุมชน ตลาด
จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางและ
จุดเสีย่ งภัยในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ระยะที่ ๑

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๒๑.๕๐๐

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ

๙๕.๐๐๐

๘๙.๐๐๐

๖๗.๓๖๘

๑๗. โครงการจัดหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
การท�ำงานในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้
กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้
๑๘. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่
สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๑๙. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) บริเวณจุดเปลี่ยนถ่าย
การเดินทาง (ล้อ-ราง-เรือ)

๑๖. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร
รถประจ�ำทางในกลุม่ พืน้ ทีก่ รุงเทพใต้
กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๘๐.๐๐๐

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
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ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๘๐

ตัวชี้วัด

๓. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ในการขอข้อมูลกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)
ในด้านความปลอดภัย

มาตรการ

๒๑. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

๒๐. โครงการเชื่อมโยงระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยบริเวณพื้นที่
สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ไทยนิยม
ยั่งยืน)

โครงการส�ำคัญ

ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง

๓. พัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการ

๒๓. โครงการส�ำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการ
ศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)

ส�ำนกั งาน ๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
๒๒. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
เลขานุการปลัด การบริหารจัดการกล้อง วงจรปิด (IP CCTV) ภายในอาคาร
กรุงเทพมหานคร โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ลานคนเมือง และบริเวณโดยรอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

-

๑๓.๒๐๐

๙๖.๔๙๒

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๓๔.๐๐๐

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักงาน
เลขานุการปลัด
กรุงเทพมหานคร

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
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๖. ควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอาชญากรรม
ด้วยการปรับ แก้ไข หรือ
เพิ่มเติมสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพอย่าง
เหมาะสมเพื่อลดโอกาส
และปัจจัยเสี่ยงในการ
เกิดอาชญากรรม

๕. ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัย
ร้อยละ ๑๐๐ ส�ำนักเทศกิจ ๕. ส�ำรวจและประเมิน
ที่ได้รับการลดเงื่อนไขความ
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
ลอ่ แหลมตอ่ การก่ออาชญากรรม
อาชญากรรม

๔. ร้อยละความส�ำเร็จของ
การติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้า
แสงสว่าง

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๙๐
ส�ำนัก
๔. ติดตั้งและ/ซ่อมแซม
การโยธา ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่
ส�ำนักงานเขต เสี่ยงต่ออาชญากรรม

๒๖. โครงการส�ำรวจและประเมิน
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
๒๗. โครงการบูรณาการ
ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
เชิงพื้นที่

๒๕. โครงการน�ำร่องติดตั้งโคมไฟ
ถนนประหยัดพลังงานชนิดหลอด
LED  พร้อมระบบส่งข้อมูลการ
ท�ำงานไร้สายระยะไกล (LoRa)

๒๔. โครงการติดตั้งและ/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดเสี่ยง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

ส�ำนักเทศกิจ
ส�ำนักเทศกิจ

-

ส�ำนักการโยธา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักงานเขต

-

๑๔.๔๓๕

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๕๐.๐๐๐
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๗. ระดับความส�ำเร็จของ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรม

๒๙. โครงการฝึกอบรมเครือข่าย
ข่าวของกรุงเทพมหานคร

โครงการบูรณาการ
ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
เชิงพื้นที่ (เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑
โครงการที่ ๒๗)
๒๘. โครงการกรุงเทพยุคใหม่
ไร้พื้นที่เสี่ยง เสียงอาสาพัฒนาเมือง
(Safe and Tidy Bangkok)

โครงการส�ำรวจและประเมินพื้นที่
เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
(เปา้ ประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ โครงการที่ ๒๖)

โครงการส�ำคัญ

๐.๒๐๐

๒๔.๐๐๐

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักงานปกครอง
และทะเบียน

ส�ำนักเทศกิจ

ส�ำนักเทศกิจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักเทศกิจ

๑๕

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน มี ๕ ระดับ คือ ๑) ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร ๒) ระดับการรับฟังความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น บอกข้อปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ ๓) ระดับ
การเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการก�ำหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ ๔) ระดับความร่วมมือ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทหรือฐานะหุ้นส่วนหรือภาคีในการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
ภาครัฐ และ ๕) ระดับการเสริมอ�ำนาจประชาชน เป็นระดับของการมอบอ�ำนาจการตัดสินใจให้ประชาชนเป็นผู้ก�ำหนด

ส�ำนักเทศกิจ ๘. ส่งเสริมให้ประชาชน
ส�ำนักงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองและ ป้องกันอาชญากรรม
ทะเบียน

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
ระดับความ
ร่วมมือ๑๕

๖. ระดับความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยจากอาชญากรรม
โดยเฉลี่ยของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
เชื่อมั่นใน ส�ำนักเทศกิจ ๗. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระดับมากขึน้ ไป
การเฝา้ ระวัง และตรวจตรา
(มีค่าเฉลี่ย
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
เทา่ กับ ๔ ขึน้ ไป
อาชญากรรม
หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๘๐
ขึ้นไป)
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๒. ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเฝ้าระวังภัย
ยาเสพติด

๑. ร้อยละของชุมชนที่มี
ความสามารถในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตัวชี้วัด

ร้อยละ ๖๕

ส�ำนักอนามัย ๒. สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการด�ำเนินกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

๓.๘๘๒

๐.๗๕๒

๔. โครงการการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

๐.๔๙๕

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๖๕ ส�ำนักอนามัย ๑. เสริมสร้างความ
๑. กิจกรรมสนับสนุนและติดตาม
(จากจ�ำนวน
เข้มแข็งของ “ชุมชน
การด�ำเนินงานชุมชนในพื้นที่
ชุมชนของ
รว่ มใจระวังภัยยาเสพติด” กรุงเทพมหานคร
กทม.)
๒. โครงการชุมชนร่วมใจระวังภัย
ยาเสพติด

เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑  เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักงานเขต
ส�ำนักอนามัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงานเขต
ส�ำนักอนามัย

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒   เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพ ผู้ติด ทุกคนเข้าสู่ระบบการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน
และมีความเหมาะสม
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
๕. โครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย
และยาเสพติด

๖. โครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครในสถานศึกษา

๔. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานคร
ในสถานศึกษา

โครงการส�ำคัญ

๓. สนับสนุนอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ้า
ระวังภัยและยาเสพติด
ในชุมชนในการด�ำเนิน
กิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

มาตรการ

๐.๙๙๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๓.๗๕๖

ส�ำนักอนามัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงานเขต
ส�ำนักอนามัย
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๑. ร้อยละของจ�ำนวนนักเรียน
ที่มีภูมิคุ้มกันในระดับปกติ

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๕๕ ส�ำนักอนามัย ๑. เสริมสร้างทักษะชีวิต
ให้แก่นักเรียนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
๐.๔๗๐
๐.๘๑๖
๐.๓๙๐

๐.๘๔๔

๑.๑๕๗

๒. โครงการเยาวชนสดใส
ไร้ควันบุหรี่
๓. โครงการกรุงเทพมหานคร
เขตปลอดบุหรี่
๔. โครงการลดละเลิกการบริโภค
ยาสูบส�ำหรับบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร
๕. โครงการรณรงค์ ลด เลิก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในช่วงเทศกาลส�ำคัญ
๖. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และผลิตภัณฑ์ยาสูบ

๑. โครงการพัฒนาการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นแบบครบวงจร

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๒.๐๕๘

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักอนามัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักอนามัย
ส�ำนักการศึกษา
ส�ำนักงานเขต

เป้าประสงค์ท่ี ๑.๒.๒.๒  สร้างความภาคภูมใิ จในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชากรในการป้องกันการใช้ยาเสพติด
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๒. ร้อยละของผู้ผ่านการบ�ำบัด
รักษาตามโปรแกรมได้รับการ
ติดตามหลังการบ�ำบัด
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด

๑. ร้อยละของผู้ที่เข้าโปรแกรม
การบ�ำบัดรักษาแบบครบ
ก�ำหนด

ตัวชี้วัด

ร้อยละ ๗๗

๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือ
ผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟู

๓. โครงการพัฒนาการบ�ำบัดฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน

ส�ำนักอนามัย ๒. พัฒนากระบวนการ
ในการติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพ
๓. พัฒนากระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
ครอบครัว และสังคม
ในการบ�ำบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพ

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๖๘ ส�ำนักอนามัย ๑. พัฒนาการบริการ
๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการบ�ำบัดฟื้นฟู
การบ�ำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
สมรรถภาพที่เข้าถึงง่าย
มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ

๐.๘๐๓

๐.๕๐๙

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๔๐๑

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักอนามัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักอนามัย

เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๓  บ�ำบัดรักษาฟื้นฟู ติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดให้สามารถกลับไปด�ำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม
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ร้อยละ ๙๐

๑. ร้อยละของจุดเสีย่ งภัย ทีไ่ ด้รบั
การปรับปรุงตามแผน

๒. ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ ๕๐
จราจรในพื้นที่ที่ได้ด�ำเนินการ
แก้ไขจุดเสี่ยงแล้วมีจ�ำนวนลดลง
๓. ร้อยละความส�ำเร็จของการ ร้อยละ ๑๐๐
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การลดอุบัติเหตุจราจร

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง
ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง
โครงการส�ำคัญ

๓. สร้างระบบวิเคราะห์
และคาดการณ์การเกิด
อุบัติเหตุทางถนน

๔. โครงการจัดหาระบบจัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัย
ทางถนน
๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเร็ว
บนถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑. โครงการลดอันตรายในบริเวณ
จุดเสีย่ งภัยในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
๒. โครงการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร
กะพริบเตือน ๔๕๐ จุด
๒. ตรวจสอบและติดตาม ๓. โครงการบูรณาการฐานข้อมูล
ผลการแก้ไขจุดเสี่ยง
ความปลอดภัยทางถนน

๑. ตรวจสอบและ
ปรับปรุงสภาพถนน

มาตรการ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑   ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

มิติที่ ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

๐.๖๐๖

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
๔๐.๐๐๐

๒.๓๔๕

๖๓.๓๖๙

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๙๐.๐๐๐
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๑. จ�ำนวนการกระท�ำผิด
กฎจราจรลดลง

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๔
ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง
ส�ำนักเทศกิจ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๒  ลดการกระท�ำผิดกฎจราจร

๓๕.๐๐๐

๔๐.๐๐๐

๑. โครงการการบูรณาการข้อมูล
ผู้กระท�ำผิดกฎจราจร (ด�ำเนิน
การภายใต้เป้าประสงค์ ๑.๓.๑.๑
โครงการที่ ๓)
๒. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) เพื่อบริหารจัดการ
การฝ่าฝืนกฎหมายของยานพาหนะ
บนทางเท้าในเส้นทางถนนเอกชัย
๓. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) เพื่อบริหารจัดการ
การฝ่าฝืนกฎหมายของยานพาหนะ
บนทางเท้าในเส้นทางถนน
ลาดพร้าว

๒. ติดตั้งระบบตรวจ
จับผู้ท�ำผิดกฎจราจร
อิเล็กทรอนิกส์

โครงการส�ำคัญ

๑. ส�ำรวจ จัดเก็บ
รวบรวมและบูรณาการ
ข้อมูลผู้กระท�ำผิด
กฎจราจร

มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ

๔๕.๑๐๐

๙๕.๘๐๐

๕. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) เพื่อบริหารจัดการ
การฝ่าฝืนกฎหมายของยานพาหนะ
บนทางเท้าในเส้นทาง
ถนนเพชรเกษม
๖. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมระบบตรวจจับ
ความเร็วและฝ่าฝืนสัญญาณ
ไฟจราจรคนข้ามถนนอัจฉริยะ
ระยะที่ ๒

๔. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) เพื่อบริหารจัดการ
การฝ่าฝืนกฎหมายของยานพาหนะ
บนทางเท้าในเส้นทาง
ถนนจรัญสนิทวงศ์

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๔๗.๙๐๐

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ

๔๕.๐๐๐

๕๐.๐๐๐

๔๕.๐๐๐

๘๘.๕๐๐

๘. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) เพื่อตรวจจับการฝ่าฝืน
พื้นที่ห้ามจอดจราจร
๙. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) เพื่อตรวจจับการฝ่าฝืน
ช่องจราจร ระยะที่ ๑
๑๐. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ภายในอุโมงค์ทางลอด
๑๑. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) บนสะพานข้ามแยก

๗. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) เพื่อบริหารจัดการ
การฝ่าฝืนกฎหมาย การฝ่าฝืน
การเปลี่ยนช่องจราจร

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๕๐.๐๐๐

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
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ค่าเป้าหมาย

ไม่เกิน
๑๐ คน

๐
(เท่ากับศูนย์)

ตัวชี้วัด

๒. จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อประชากร
แสนคน

๓. จ�ำนวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้อง
กับระบบขนส่งมวลชน
(เฉพาะรถไฟฟ้าสายสีเขียว)

ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง

ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

๑๔. โครงการการบูรณาการ
ฐานข้อมูลจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน (ด�ำเนินการ
ภายใต้เป้าประสงค์ ๑.๓.๑.๑
โครงการที่ ๓)

๖. เสริมสร้าง
๑๖. โครงการติดตั้งอุปกรณ์เสริม
ความปลอดภัยการเดินทาง ความปลอดภัยเพิ่มเติมบริเวณ
โดยระบบขนส่งมวลชน ชานชาลาในระบบขนส่งมวลชน

๕. ดูแลความปลอดภัย ๑๕. โครงการบริหารจัดการ
และอ�ำนวยความสะดวก ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัย
ด้านการจราจรให้กับ
ทางถนนกรุงเทพมหานคร
ประชาชน

๔. ส�ำรวจ จัดเก็บ
รวบรวมและบูรณาการ
ข้อมูลจ�ำนวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน

๑๒. โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
ด้านการจราจรในเด็ก

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความปลอดภัยและวินัย
จราจร
๑๓. โครงการจัดท�ำศูนย์เรียนรู้
การบูรณาการนวัตกรรม
ความปลอดภัยทางถนน
การจัดการจราจรและระบบขนส่ง

โครงการส�ำคัญ

มาตรการ

๖๘๔.๙๕๕

๓๐.๐๐๐

-

๓๐.๐๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๒.๐๐๐

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
ส�ำนักงานเขต

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
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๑. ความสามารถในการควบคุม
ระดับน�้ำเพื่อลดปัญหาน�้ำท่วม
เนื่องจากน�้ำหลากและน�้ำหนุน

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ที่ความสูง
ส�ำนัก
๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
+๓.๐๐
การระบายน�้ำ ระบบการป้องกัน
ม.รทก.
นำ�้ ทว่ มและการระบายนำ�้
ทั้งระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถ
รองรับปัญหาอุทกภัย
เนื่องจากน�้ำหลาก
และน�้ำหนุน
๑. โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน
น�้ำท่วมริมแม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณ
ปากคลองบางคอแหลม
๒. โครงการปรับปรุงแนวป้องกัน
น�้ำท่วมริมแม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณ
คลองขุดวัดช่องลม
๓. โครงการปรับปรุงแนวป้องกัน
น�้ำท่วมริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
ช่วงจากสะพานกรุงธนบุรี
ถึงสุดซอยสามเสน ๑๑
๔. โครงการปรับปรุงแนวป้องกัน
น�้ำท่วมริมแม่น�้ำเจ้าพระยาช่วง
ปากคลองสามเสนถึงสะพานกรุงธนบุรี

โครงการส�ำคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการระบายน�ำ้
ส�ำนักการระบายน�ำ้
ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๓๐.๐๐๐
๗๕.๐๐๐
๕๖.๐๐๐

๖๐.๐๐๐

เป้าประสงค์ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทัง้ จากน�ำ้ ฝนน�ำ้ หนุนและน�ำ้ หลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถ
ด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอุทกภัย

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑  กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
๕. โครงการปรับปรุงแนวป้องกัน
น�้ำท่วมริมแม่น�้ำเจ้าพระยาช่วงจาก
ซอยปานสุขถึงโรงเรียนราชินี
๖. โครงการปรับปรุงแนวป้องกัน
น�้ำท่วมริมแม่น�้ำเจ้าพระยาช่วงจาก
ตลาดยอดพิมานถึงสะพานพุทธฯ
๗. โครงการปรับปรุงแนวป้องกัน
น�้ำท่วมริมแม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณ
ถนนกรุงเกษม
๘. โครงการปรับปรุงแนวป้องกัน
น�้ำท่วมริมแม่น�้ำเจ้าพระยาช่วงจาก
คลองโอ่งอ่างถึงตรอกไกร
๙. โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
แนวป้องกันน�้ำท่วมริมคลอง
บางกอกน้อยฝั่งใต้บริเวณใต้สะพาน
ถนนบรมราชชนนีถงึ ทางรถไฟสายใต้
๑๐. โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
แนวป้องกันน�้ำท่วมริมคลอง
บางกอกน้อยช่วงวัดสุวรรณาราม
ถึงสะพานอรุณอัมรินทร์

โครงการส�ำคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการระบายน�ำ้
ส�ำนักการระบายน�ำ้
ส�ำนักการระบายน�ำ้
ส�ำนักการระบายน�ำ้
ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๒๙.๐๐๐
๕๖.๐๐๐
๒๓.๐๐๐
๕๔.๐๐๐
๕๗.๐๐๐

๙๘.๐๐๐

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
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ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

๒. ร้อยละของการจัดท�ำ
ร้อยละ ๘๐
ส�ำนัก
๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
แผนหลักและออกแบบระบบ
(ของขั้นตอน การระบายน�้ำ ระบบการป้องกันน�้ำท่วม
ป้องกันน�ำ้ ท่วมและการระบายน�ำ้
การจัดท�ำ
และการระบายน�้ำพื้นที่
ในพื้นที่ด้านตะวันออกของ
แผนหลัก)
ด้านตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

๗๐.๐๐๐

๗๐.๐๐๐

๑๕. โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวน
แผนแม่บทการระบายน�้ำพื้นที่
กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก
ในแนวคันพระราชด�ำริ

๗๐.๐๐๐

๑๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวน
แผนแม่บทการระบายน�้ำพื้นที่
กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก
๑๔. โครงการจ้างที่ปรึกษา ส�ำรวจ
จัดท�ำแผนหลักและออกแบบ
ระบบป้องกันน�้ำท่วมและระบบ
ระบายน�้ำพื้นที่ด้านตะวันออกของ
กรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน�้ำ
พระราชด�ำริ

๓๓.๐๐๐

๑๒. โครงการปรับปรุงแนวป้องกัน
น�้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย
ฝั่งเหนือช่วงถนนบรมราชชนนี
ถึงทางรถไฟสายใต้

๑๑. โครงการปรับปรุงแนวป้องกัน
น�้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วง
คลองบางบ�ำหรุถึงคลองพริกป่น

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๔๕.๐๐๐

ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการระบายน�ำ้
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๔. ความสามารถในการจัดหา
พื้นที่เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่ง
รองรับน�้ำ น�้ำฝน และน�้ำหลาก
หรือพื้นที่ชะลอน�้ำ (แก้มลิง)

๓. ความสามารถในการ
ระบายน�้ำจากถนนสายหลัก
ที่มีปัญหาน�้ำท่วมขัง
เนื่องจากฝนตกและน�้ำหลาก

ตัวชี้วัด

จ�ำนวน
๖ แห่ง

โครงการส�ำคัญ

๑๖. โครงการก่อสร้างอุโมงค์
ระบายน�้ำคลองพระยาราชมนตรี
(ต่อเนื่อง ปี ๖๔-๗๐)
๑๗. โครงการก่อสร้างอุโมงค์
ระบายน�้ำใต้คลองบางซื่อด้วยการ
ก่อสร้างทอ่ ขนสง่ นำ�้ ถนนพระราม ๖
จากซอยระนอง ๑ ถึงคลองบางซื่อ
(ต่อเนื่อง ปี ๖๔-๖๕)
๑๘. โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน�้ำบึงกุ่มเหนือ ระยะที่ ๓
(ต่อเนื่อง ปี ๖๔-๖๗)
๑๙. โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน�้ำถนนช่างอากาศอุทิศ
ถนนประชาอุทศิ และถนนโกสุมรวมใจ
(ต่อเนื่อง ปี ๖๔-๖๕)
ส�ำนัก
๔. จัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนา ๒๐. โครงการปรับปรุงแก้มลิง
การระบายน�้ำ ให้เป็นแหล่งรองรับน�้ำฝน บึงมักกะสัน
และน�้ำหลาก
๒๑. โครงการปรับปรุงระบบระบายน�ำ้
คลองรางอ้อ-รางแก้ว คูน�้ำสนาม
กอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทรา
และก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟ
สโมสรทหารบกรามอินทรา
ระยะที่ ๑

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๑๒๐ นาที
ส�ำนัก
๓. เพิ่มประสิทธิภาพ
(กรณีปริมาณ การระบายน�้ำ ระบบการระบายน�้ำ 
ฝนตกไม่เกิน ส�ำนักงานเขต ทั้งระบบอย่างมี
๑๐๐ มม./ชม.)
ประสิทธิภาพ
สามารถแก้ไขปัญหา
น�้ำท่วมขังพื้นผิวถนน
เนื่องจากน�้ำฝน
และน�้ำหลาก

ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้

๘๔.๐๐๐

๘๖.๖๐๐

ส�ำนักการระบายน�ำ้

๑๔๑.๔๐๐

ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้

๗๖.๘๐๐

๑๒๐.๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการระบายน�ำ้

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๒๒.๖๐๐
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ค่าเป้าหมาย

๓๒ คลอง

ตัวชี้วัด

๕. จ�ำนวนคลองที่ได้รับการ
ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพเป็น
แก้มลิงและมีระบบการระบายนำ�้

มาตรการ

ส�ำนัก
๕. ฟื้นฟู ปรับปรุง
การระบายน�้ำ คืนสภาพคลองเพื่อเพิ่ม
ส�ำนักงานเขต ประสิทธิภาพระบบ
การระบายน�้ำ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

๒๔. โครงการปรับปรุงแก้มลิง
ถนนเพชรเกษมบริเวณหน้าห้าง
เดอะมอลล์บางแค
๒๕. โครงการปรับปรุงแก้มลิง
คลองไผ่สิงโต
๒๖. โครงการปรับปรุงระบบระบายน�ำ้
ด้านใต้คลองภาษีเจริญ ช่วงคลอง
ภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย
(ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยา
ราชมนตรี ตอนที่ ๒ ช่วงคลอง
บางบอนถึงคลองหนองใหญ่)
(ต่อเนื่อง ปี ๖๔-๖๖)

๒๒. โครงการปรับปรุงระบบระบายน�ำ้
คลองรางอ้อ-รางแก้ว คูน�้ำสนาม
กอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทรา
และก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟ
สโมสรทหารบกรามอินทรา
ระยะที่ ๒ (ต่อเนื่อง ปี ๖๔-๖๕)
๒๓. โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน�ำ้
เสรีไทย ช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ
(ครั้งที่ ๒) (ต่อเนื่อง ปี ๖๔-๖๕)

โครงการส�ำคัญ

ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้

๑๐๐.๐๐๐
๘๐.๐๐๐

ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้

๓๐.๐๐๐

๒๕.๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการระบายน�ำ้

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๒๔.๐๐๐
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
๒๗. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
คลองทวีวัฒนา ช่วงถนนเพชรเกษม
ถึงคลองภาษีเจริญ (ต่อเนือ่ ง ปี ๖๔-๖๖)
๒๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
คลองบางบอน ช่วงคลองพระยา
ราชมนตรีถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(ต่อเนือ่ ง ปี ๖๔-๖๗)
๒๙. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
การกัดเซาะตลิ่งและคันป้องกัน
น�้ำท่วมตามโครงการแก้มลิง
คลองมหาชัย-คลองสนามชัย
(ต่อเนื่อง ปี ๖๔-๖๖)
๓๐. โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน�้ำคลองลาดเป็ด
(ต่อเนื่อง ปี ๖๔-๖๖)
๓๑. โครงการก่อสร้างระบบระบายน�ำ้
คลองหลุมไผ่–คลองโคกคราม
(ครั้งที่ ๒) (ต่อเนื่อง ปี ๖๔-๖๕)
๓๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
พร้อมดาดท้องคลองคลองค�ำหริ่ม

โครงการส�ำคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการระบายน�ำ้
ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้
ส�ำนักการระบายน�ำ้
ส�ำนักงานเขต
หนองแขม

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๘๐.๐๐๐
๒๖๔.๐๐๐

๑๐๓.๐๐๐

๗๒.๐๐๐
๗๐.๗๙๐
๓๓.๐๐๐
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ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

๖. ร้อยละความส�ำเร็จในการจัดท�ำ ร้อยละ ๑๐๐
ส�ำนัก
๖. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
การระบายน�้ำ ในการรับมือกับภัยพิบัติ
สนับสนุนการบริหารจัดการน�้ำ
จากอุทกภัยในพื้นที่
ของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

๕๐.๐๐๐

๑๑.๒๐๐

๖๕.๐๐๐

๙๖.๐๐๐

๓๔. โครงการส�ำรวจข้อมูล
ระบบระบายน�้ำเพื่อการจัดท�ำ
แผนที่ความเสี่ยงน�้ำท่วมในเขต
กรุงเทพมหานคร
๓๕. โครงการพัฒนาระบบประเมิน
ปริมาณฝนและพยาการณฝ์ นลว่ งหน้า
โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ
๓๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน�้ำท่วม
กรุงเทพมหานคร
๓๗. โครงการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบและควบคุมเครื่องสูบน�้ำ
อัตโนมัติพื้นที่จุดเสี่ยงน�้ำท่วม

๓๓. โครงการสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
(ดาดท้องคลอง) คลองวัดดอกไม้
จากเขือ่ นเดิมถึงสุดระยะทีก่ �ำหนดให้

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๐.๐๐๐

ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้

ส�ำนักการระบายน�ำ้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงานเขต
ยานนาวา

67
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๙๓ เมตร

๑. ความหนาเฉลี่ยป่าชายเลน
ตลอดแนว ระยะทาง
๔.๗ กิโลเมตร
๒. เตรียมความพร้อม
ในการฟื้นฟูป่าชายเลน

-

-

๒. โครงการพัฒนาสวนสาธารณะ
พฤษศาสตร์ชายฝั่งทะเล
บางขุนเทียน (Mangrove
Botanical Park)๑๗
๓. โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้แก่บุคลากรของ กทม.
ในการจัดการพื้นที่สีเขียว
และความรู้ด้านพฤกษศาสตร์
ชายฝั่งทะเลและความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเล

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๕๐๐

ส�ำนักงานเขต
บางขุนเทียน

ส�ำนักงานเขต
บางขุนเทียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงานเขต
บางขุนเทียน

๑๖

กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ได้แก่ ๑) ปลูกบ�ำรุง ดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าชายเลน ๒) บริหารจัดการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการปลูกฟื้นฟูและรักษาสภาพพื้นที่ป่าชายเลนระดับพื้นที่เขต ๓) สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับ
ป่าชายเลนแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ๔) สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลป่าชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพน�ำเข้าฐานข้อมูลที่ก�ำหนด และ ๕) ผลิตกล้าไม้ป่าชายเลน
๑๗
ด�ำเนินการ ๑) จัดตั้งสวนสาธารณะพฤษศาสตร์ในพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน ๒) ตั้งคณะท�ำงานร่วมระหว่างหน่วยงาน ได้แก่  สสล./สนน./สวท./สพส./สนข.บางขุนเทียน/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/สถาบัน
การศึกษา เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนตามภารกิจของหน่วยงาน ๓) จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้จิตส�ำนักและความตระหนักด้านระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลักดันให้
ภาคส่วนต่างๆ ร่วมอนุรักษ์  ฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลน ๔) พัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรของ กทม. ในการจัดการพื้นที่สีเขียวของเมือง โดยเฉพาะด้านพฤษศาสตร์ชายฝั่งทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
และ ๕) พัฒนาฐานข้อมูลและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับป่าชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/สถาบันการศึกษาต่างๆ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๑. ฟืน้ ฟูสภาพป่าชายเลน ๑. โครงการปลูกป่าในใจคน
สิ่งแวดล้อม กันชนทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ ตามศาสตร์พระราชา๑๖

เป้าประสงค์ ๑.๔.๑.๒  ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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๒. ความส�ำเร็จของการก่อสร้าง
แนวคันหิน (Groins) ป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๒๐
ส�ำนัก
๓. สร้างแนวป้องกัน
(ของขั้นตอน การระบายน�้ำ การกัดเซาะชายฝั่ง
งานก่อสร้าง)

๕. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุม
งานก่อสร้าง โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
และศูนย์ส�ำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง  
(ต่อเนื่อง ปี ๖๓-๖๗)

๔. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
บางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
และศูนย์ส�ำรวจและเฝ้าระวัง
ชายฝั่ง (ต่อเนื่อง ปี ๖๓-๖๗)

โครงการส�ำคัญ

๙.๔๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๒๗๓.๐๐๐

ส�ำนักการระบายน�ำ้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการระบายน�ำ้
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละความก้าวหน้า
ร้อยละ ๒๐ ส�ำนักป้องกัน ๑. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
ของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม
(ขออนุมัติ และบรรเทา ดับเพลิงและกู้ภัย
ดับเพลิงและกูภ้ ยั กรุงเทพมหานคร โครงการและ สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
จัดหาผูร้ บั จ้าง
พร้อมเริ่มงาน
รื้อถอน
ปรับพื้นที่)
๒. ร้อยละของชุมชนแออัด
ร้อยละ ๑๐๐ ส�ำนักป้องกัน ๒. ประเมินและจัดระดับ
ที่ได้รับการประเมิน
(๒๐๐ ชุมชน) และบรรเทา ความเสี่ยงสาธารณภัย
และจัดระดับความเสี่ยง
สาธารณภัย (โดยเฉพาะอัคคีภัย)
จากอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
ของกรุงเทพมหานคร
ของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย
๓. ร้อยละความก้าวหน้า
ร้อยละ ๒๕ ส�ำนักป้องกัน ๓. สร้างฐานข้อมูล
ของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
(ของการ
และบรรเทา ความปลอดภัยเพื่อการ
ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ 
จัดท�ำระบบ สาธารณภัย เข้าปฏิบัติการให้ความ
เครื่องมือ ยานพาหนะ
ฐานข้อมูล)
ช่วยเหลือและวิเคราะห์
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
และบรรเทาสาธารณภัย
เสียหายจากสาธารณภัย
๔. จ�ำนวนสถานีดับเพลิง
๒ สถานี ส�ำนักป้องกัน ๔. การกระจายสถานี
และกู้ภัยเพิ่มขึ้น
(ครอบคลุม และบรรเทา ดับเพลิงและกู้ภัย
พืน้ ที่ ๕๐ เขต สาธารณภัย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภายในปี 
๒๕๖๕)
๓๔.๕๒๐

๘๑.๐๑๕

ส�ำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ส�ำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ส�ำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

-

๓. กิจกรรมสร้างฐานข้อมูล
เพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย
ในชุมชน

๔. โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง   
และกู้ภัยบางบอน
๕. โครงการก่อสร้างอาคารสถานี   
ดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ

ส�ำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

๒. กิจกรรมการประเมิน
และจัดระดับความเสี่ยงจาก
อัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย

๑. โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม
ดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ ๑

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๖๘๕.๓๐๐

เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓  เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของการสร้างพลัง
ร้อยละ ๙๐ ส�ำนักป้องกัน ๑. ฝึกอาสาสมัครชุมชน
เครือข่ายด้วยการจัดหา
(ของจ�ำนวน และบรรเทา ในการเผชิญอัคคีภัย
อาสาสมัครชุมชน เพื่อร่วมกัน
อาสาสมัคร สาธารณภัย
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ที่เข้าร่วม
ในเบื้องต้น
เครือข่าย
ของชุมชน)
๒. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับ
ร้อยละ ๘๐ ส�ำนักป้องกัน ๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้
การฝึกอบรมความรู้ด้าน
(ของชุมชน และบรรเทา เรื่องสาธารณภัยเขตเมือง
สาธารณภัยในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบ แออัดที่มี สาธารณภัย ให้กับชุมชนในพื้นที่ต่างๆ
ของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย
ความเสี่ยงสูง
ในพื้นที่
รับผิดชอบ
ของแต่ละ
สถานีดบั เพลิง
และกู้ภัย)

เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๔  ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

๒. กิจกรรมการให้ความรู้
ด้านการป้องกันและการเตรียม
ความพร้อมรับมืออัคคีภัย
ให้กับชุมชนที่ได้รับการประเมิน
ว่ามีความเสี่ยงสูง

๑. กิจกรรมการสร้างพลังเครือข่าย
การเฝ้าระวังภัยในชุมชน

โครงการส�ำคัญ

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
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๕. ร้อยละของการตรวจสอบ
และแก้ไขอาคารที่มีความเสี่ยง
ด้านอัคคีภัยเพื่อสร้าง
ความปลอดภัยจากอัคคีภัย

๔. ร้อยละของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรม
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๓. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับ
การประชาสัมพันธ์สร้าง
ความตระหนักรู้ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็ก
นักเรียนและประชาชน

ตัวชี้วัด

ร้อยละ ๑๐๐ ส�ำนักป้องกัน ๓. ร่วมตรวจสอบ
(ทีส่ �ำนกั งานเขต และบรรเทา ความปลอดภัยและ
สาธารณภัย ความเสี่ยงในพื้นที่เขต
ก�ำหนด)

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๘๐ ส�ำนักป้องกัน ๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้
(ของจ�ำนวน และบรรเทา เรื่องสาธารณภัย
โรงเรียน สาธารณภัย เขตเมืองให้กับชุมชน
ในพื้นที่
ในพื้นที่ต่าง ๆ
รับผิดชอบ
ของแต่ละ
สถานีดบั เพลิง
และกู้ภัย)
ร้อยละ ๘๐ ส�ำนักป้องกัน ๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้
(ของหน่วยงาน และบรรเทา เรื่องสาธารณภัย
ในพื้นที่
สาธารณภัย เขตเมืองให้กับชุมชน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ต่าง ๆ
ของแต่ละ
สถานีดบั เพลิง
และกู้ภัย
ที่ขอรับ
การฝึกอบรม
และฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ)
๕. กิจกรรมการร่วมตรวจสอบ
อาคารสถานประกอบการต่าง ๆ
เพือ่ สร้างความปลอดภัยจาก
อัคคีภยั

๔. กิจกรรมการฝึกอบรมและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน

๓. โครงการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัย
ในสถานศึกษา

โครงการส�ำคัญ

-

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๘.๐๐๐

ส�ำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ส�ำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
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ค่าเป้าหมาย

๑. ร้อยละความส�ำเร็จของ
ร้อยละ ๘๐
การจัดท�ำแผนที่แสดงต�ำแหน่ง (บันทึกข้อมูล
อาคารเพือ่ น�ำมาใช้ในการวางแผน ลงโปรแกรม
ลดความเสีย่ งเพือ่ ความปลอดภัย แสดงต�ำแหนง่
ในการใช้อาคาร
อาคารและ
จัดเก็บฐาน
ข้อมูลอาคาร
ในรูปแบบ
ไฟล์ดิจิตอล)

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การโยธา
๑. ตรวจสอบและด�ำเนินการ
กับอาคารทีถ่ กู ประเมิน
ว่ามีความเสี่ยงสูง
๒. ตรวจอาคารทีม่ กี ารยืน่
ขอตรวจอาคาร ๑ ครั้ง
ต่อปีทุกปี
๓. เสริมสร้างให้อาคาร
สิ่งปลูกสร้างและจุดเสี่ยง
มีความเสี่ยงลดลงและได้
รับความเสียหายจาก
ภัยพิบัติลดลง
๔. จัดท�ำฐานข้อมูลอาคาร
๙ ประเภท ทีป่ ระชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูล
ความเสี่ยงอาคาร
ที่ได้รับการตรวจสอบ

มาตรการ
๑. โครงการจัดท�ำระบบบริหาร
จัดการงานควบคุมอาคารเพื่อ
จัดท�ำฐานข้อมูลอาคารและระบบ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส�ำนักงานควบคุมอาคาร (โครงการ
น�ำเข้าข้อมูลอาคาร ระยะที่ ๒
ของส�ำนักงานควบคุมอาคาร)

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๕.๓๕๕

กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะปลอดจากอุบัติภัย จากสิ่งปลูกสร้าง
และมีโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง

เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑  ลดจ�ำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

เป้าหมาย ๑.๕.๑  

มิติที่ ๑.๕ ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักงานเขต
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ค่าเป้าหมาย

๒. ร้อยละความส�ำเร็จของ
โครงการพัฒนาส�ำคัญด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ร้อยละ ๘๐
ส�ำนัก
(ความส�ำเร็จ
การโยธา
ของแต่ละ ส�ำนักงานเขต
โครงการ)

๑. ร้อยละความส�ำเร็จของการ
ร้อยละ ๕๐
จัดท�ำแผนที่ที่จัดท�ำเสร็จและน�ำ (บันทึกข้อมูล
มาใช้ในการวางแผนลด
ลงโปรแกรม
ความเสีย่ งเพือ่ เพิม่ ความปลอดภัย
แสดง
ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานและ
ต�ำแหน่ง
การสร้างใหม่
โครงสร้าง
พื้นฐานใน
รูปแบบไฟล์
ดิจิตอล)

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การโยธา

๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง
ถนน ทางเท้า คันหิน
สะพานอุโมงค์ให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน

๑. จัดท�ำฐานข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐาน
พร้อมผลการประเมิน
ความเสี่ยง
๒. พัฒนาแผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
จากความเสียหายและ
อุบัติภัยจากโครงสร้าง
พื้นฐาน

มาตรการ

โครงการส�ำคัญ

๓๙.๙๐๐

๕๐.๐๐๐

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมสะพาน
ข้ามคลองในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน ๒
ส่วนก่อสร้างและบูรณะ ๒

๓๐.๕๖๒

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๔๔.๐๕๒

๓. โครงการก่อสร้างถนนสาย
เชือ่ มระหว่างถนน ร.พ.ช. คลองกะออม
บ้านแขก ถึงศูนย์บริการสาธารณสุข
สาขาวัดบัวผัน พืน้ ทีเ่ ขตบางขุนเทียน

๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาส�ำรวจ
และวิเคราะห์ข้อมูลสภาพถนน
และสะพานในพื้นที่ส่วนก่อสร้าง
และบูรณะ ๑

๑. โครงการจ้างที่ปรึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพถนนและ
สะพานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒  ลดจ�ำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ส�ำนักการโยธา

ส�ำนักการโยธา

ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักงานเขต
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
พร้อมรอยต่อและระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ทางคู่ขนานลอยฟ้า
ถนนบรมราชชนนี จากแยก
อรุณอมรินทร์ถึงสุดเขตรับผิดชอบ
กรุงเทพมหานคร พื้นที่
เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด
และเขตตลิ่งชัน
๖. โครงการปรับปรุงสะพาน
ข้ามแยกพุทธมณฑลสาย ๑ สาย ๓
และแยกพระราม ๒
จ�ำนวน ๓ สะพาน
๗. โครงการปรับปรุงสะพานเหล็ก
ข้ามทางแยกถนนพระรามที่ ๔ สีลม, สุรวงศ์, สี่พระยา
๘. โครงการปรับปรุงข้ามทางแยก   
ประชานุกูล พื้นที่เขตบางซื่อ
๙. โครงการปรับปรุงอุโมงค์ทางลอด
แยกบางพลัด (ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนราชวิถี) พื้นที่เขตบางพลัด

โครงการส�ำคัญ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการโยธา

ส�ำนักการโยธา

ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักการโยธา

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๖๐.๐๐๐

๓๐.๔๑๗

๗๐.๐๐๐
๑๕.๐๐๐
๗๒.๙๓๖
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๒. ร้อยละของประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุง
มีรอบเอวหรือค่า BMI
ลดลงจากเดิม

๑. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดี
สมส่วน
    ๑) โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ
    ๒) เด็กที่ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด

ร้อยละ ๙๐

ส�ำนัก
๒. ส่งเสริมพฤติกรรม
การแพทย์ สุขภาพที่ดีเพื่อลด
ส�ำนักอนามัย พฤติกรรมเสีย่ งต่อ
โรคอ้วน

๐.๓๖๘

๑.๒๓๕

๓. โครงการวัยท�ำงานสดใส
ใส่ใจสุขภาพ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

๒. โครงการสง่ เสริมและปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมผู้ที่มีน�้ำหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐาน

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
ส�ำนักอนามัย ๑. ส่งเสริมป้องกันโรคอ้วน ๑. กิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและ
และภาวะทุพโภชนาการ ภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน
ร้อยละ ๑๐๐
ในโรงเรียนพื้นที่
กรุงเทพมหานครตามแผน
ร้อยละ ๗๐

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักการแพทย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักอนามัย
ส�ำนักการศึกษา
ส�ำนักงานเขต

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑   คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วย จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
และโรคจากการประกอบอาชีพ

มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
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๔. พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์
ที่เป็นมิตรส�ำหรับวัยรุ่น

๖. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพทางเพศและอนามัย
เจริญพันธุ์ส�ำหรับวัยรุ่น

ไม่เกิน ๓๔
ต่อประชากร
หญิงอายุ
๑๕–๑๙ ปี 
๑,๐๐๐ คน

๕. อัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ ๑๕–๑๙ ปี

ส�ำนัก
การแพทย์

ไม่น้อยกว่า ส�ำนักอนามัย ๓. เพิม่ ภาคีเครือข่ายอืน่ ๆ ๕. โครงการเครือข่ายความร่วมมือ
ร้อยละ ๑๐
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ ในการเฝ้าระวังความปลอดภัย
จากปีทผี่ า่ นมา
ด�ำเนินกิจกรรมสุขภาพ ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

๔. ร้อยละของเครือข่าย
ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
๓. จ�ำนวนครั้งของกิจกรรม
๒๔ ครั้ง ส�ำนักอนามัย ๓. เพิม่ ภาคีเครือข่ายอืน่ ๆ ๔. โครงการการขับเคลื่อน
หรือโครงการทีด่ �ำเนินการร่วมกับ
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต
ภาคีเครือข่ายภายนอกหน่วยงาน
ด�ำเนินกิจกรรมสุขภาพ
ของกรุงเทพมหานครด้านสุขภาพ

-

๐.๓๐๒

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๓๖๔

ส�ำนักการแพทย์

ส�ำนักอนามัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักอนามัย
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๑. โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิต
ชุมชน

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑.๑๔๙

๒. ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน�้ำตาลได้

๑. ประชาชนอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป
ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง

ตัวชี้วัด

ร้อยละ ๓๖

๑. โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในประชาชน
อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป
๒. โครงการคัดกรองเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในผู้รับบริการ
และประชาชนอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป
๓. โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โครงการส�ำคัญ

ส�ำนักอนามัย ๒. จัดบริการดูแลผู้ป่วย
ส�ำนัก
เบาหวานตามเกณฑ์เพื่อ
การแพทย์ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
๓. การควบคุมโรค
๔. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัย ระบบบริการประชาชนที่เป็น
โรคเบาหวาน
ว่าเป็นโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๓๐๐,๐๐๐ ส�ำนักอนามัย ๑. เพิ่มจ�ำนวนการตรวจ
ราย
ส�ำนัก
คัดกรองโดยจัดบริการ
การแพทย์ ทั้งเชิงรับและเชิงรุก

ส�ำนักอนามัย
ส�ำนักการแพทย์

-

ส�ำนักการแพทย์

๐.๔๗๔

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักอนามัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักอนามัย

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๑๑๑

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๓  คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

๑. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า
ได้รับการดูแล

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๑๐๐ ส�ำนักอนามัย ๑. เฝ้าระวังและดูแล
กลุ่มเสี่ยง

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๒  ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศร้าเข้าสู่ระบบบริการ

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
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๔. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk)

๓. ร้อยละของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้

ตัวชี้วัด

≥ ร้อยละ ๘๐ ส�ำนักอนามัย ๕. จัดบริการดูแลผู้ป่วย
ส�ำนัก
ความดันโลหิตสูง
การแพทย์ และผูป้ ่วยเบาหวาน
ตามเกณฑ์เพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน

๔. จัดบริการดูแลผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง
ตามเกณฑ์เพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน

-

-

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๓
โครงการที่ ๓)

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

๖. โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๓
โครงการที่ ๓)

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๓๖ ส�ำนักอนามัย ๓. การควบคุมโรค
๕. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ
ส�ำนัก
ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัย บริการประชาชนที่เป็นโรคความดัน
การแพทย์ ว่าเป็นโรคเบาหวาน
โลหิตสูง
และความดันโลหิตสูง

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักการแพทย์

ส�ำนักอนามัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการแพทย์
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๑. ร้อยละสถานประกอบการ
อาคาร สถานที่ได้รับการตรวจ
ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัยตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด  

ตัวชี้วัด

๒. สนับสนุนภาคเอกชน
และประชาชนจัด
สภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน
ให้ปลอดโรค ปลอดภัย
มีสุขภาพอนามัยที่ดี

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๖๐ ส�ำนักอนามัย ๑. สถานประกอบการที่มี ๑. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่ง
ความเสี่ยงสูงได้มาตรฐาน ผูป้ ระกอบอาชีพปลอดโรค ปลอดภัย
ด้านอาชีวอนามัย
มีสุขภาพอนามัยในการท�ำงานที่ดี
งบประมาณ
(ล้านบาท)
๓.๘๙๖

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักอนามัย
ส�ำนักงานเขต

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๕ ส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบการอาชีพ เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี
ปลอดโรค ปลอดภัย

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของชายมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ ๙๐ ส�ำนักอนามัย ๑. พัฒนาต้นแบบ
กับชายเข้าถึงข้อมูลความรู้
การท�ำให้การตรวจ
และอุปกรณ์ป้องกันเอดส์
เอชไอวีเป็นเรื่องปกติ
(Normalize HIV)
๒. พัฒนาระบบการ
ติดตามการด�ำเนิน
การตามเป้าหมายโดย
สามารถจ�ำแนกตามกลุ่ม
ประชากรหลักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทมี่ ารับบริการ ร้อยละ ๙๗ ส�ำนักอนามัย ๑. พัฒนาต้นแบบ
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข
การท�ำให้การตรวจ
ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
เอชไอวีเป็นเรื่องปกติ
(Normalize HIV)
๒. พัฒนาระบบการ
ติดตามการด�ำเนิน
การตามเป้าหมายโดย
สามารถจ�ำแนกตามกลุ่ม
ประชากรหลักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ
การด�ำเนินงานด้านเอดส์และการ
ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วย
เอดส์

๑. กิจกรรมติดตามการด�ำเนินงาน
โดยระบบ Single Monitoring
and Evaluation

โครงการส�ำคัญ

๐.๒๕๘

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๑  ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง รวมทั้งกลุ่มเยาวชน

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒  โรคติดต่อที่ส�ำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ส�ำนักอนามัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักอนามัย
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๑. ร้อยละผลส�ำเร็จของ
การรักษาผู้ป่วยวัณโรค

ตัวชี้วัด
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุมวัณโรคใน
กรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

-

-

๔. โครงการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรค
ของโรงพยาบาลในสังกัด
ส�ำนักการแพทย์

๐.๙๗๒

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๘๔๕

๓. กิจกรรมการรักษาวัณโรค
ด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้
การสังเกตโดยตรง (DOT)

๒. ป้องกันการเกิดวัณโรค ๒. โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนา
ดือ้ ยาหลายขนานรายใหม่ ศักยภาพเครือข่ายการควบคุม
วัณโรคในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
≥ ร้อยละ ๘๘ ส�ำนักอนามัย ๑. ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
ส�ำนัก
ผู้ปว่ ยในกลุ่มเสี่ยงกลุ่ม
การแพทย์ ต่าง ๆ ทั้งเชิงรุก เชิงรับ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๒  ค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หายขาด

ส�ำนักการแพทย์

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักอนามัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักอนามัย

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
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๔. เสริมสร้างความรู้
เรื่องโรคติดต่อที่ส�ำคัญ
ตามฤดูกาล

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๑. อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก
ไม่เกิน
ส�ำนักอนามัย ๑. พัฒนาความเข้มแข็ง
เปอร์เซ็นไทล์
ของภาคีเครือข่าย
ที่ ๘๐ ของ
เป้าหมายที่ก�ำหนด
ข้อมูล ๕ ปี 
ของกรุงเทพมหานคร
ย้อนหลัง
๒. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการเฝ้าระวัง
สอบสวน ควบคุม
โรคไข้เลือดออก
๒. อัตราการป่วยโรคติดเชื้อ
ไม่เกิน
ส�ำนักอนามัย ๓. การให้วัคซีนป้องกัน
ทางเดินหายใจ (ไข้หวัดใหญ่)
เปอร์เซ็นไทล์
โรคไข้หวัดใหญ่ตาม
ที่ ๘๐ ของ
ฤดูกาลแก่กลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูล ๕ ปี 
อย่างทั่วถึง
ย้อนหลัง
๑๔.๑๐๐

๔. โครงการการให้บริการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

๐.๑๔๑

-

๓. กิจกรรมไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้
ด้วยวัคซีน

๕. โครงการสถานศึกษา
ปลอดโรคติดต่อ

๐.๔๖๕

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๓๔.๔๑๖

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ในการเตรียมความพร้อมรับมือ
สถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

๑. โครงการบูรณาการความร่วมมือ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๓  พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ส�ำคัญ

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักอนามัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักอนามัย
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๑. จ�ำนวนผู้เสียชีวิตด้วย
โรคพิษสุนัขบ้า

ตัวชี้วัด
๑. โครงการท�ำหมันสุนัขจรจัด
และปล่อยกลับสถานที่เดิม

โครงการส�ำคัญ

๔. กิจกรรมผ่าตัดท�ำหมันสุนัข
และแมว

๒. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกัน
๒. ด�ำเนินการศูนย์พักพิง โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
สุนัขกรุงเทพมหานคร
๓. กิจกรรมควบคุมดูแล
ให้ที่พักพิงสุนัข

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๐ ราย
ส�ำนักอนามัย ๑. ปฏิบัติการเชิงรุก
ท�ำหมันและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๔  เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักอนามัย

-

ส�ำนักอนามัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักอนามัย

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๖๐๒

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
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ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๑๐๐

๕
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของความส�ำเร็จ
ในการผ่านการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
(Re-Accreditation)

๒. ศูนย์บริการสาธารณสุข
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรอง
คุณภาพกับ สรพ.

๑. พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

มาตรการ

ส�ำนักอนามัย ๒. พัฒนาคุณภาพ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ตามมาตรฐาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข
(PHCA)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การแพทย์

๑.๗๗๕

๐.๐๘๙

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค
ส�ำนักอนามัย

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

๒. โครงการการพัฒนาประเมิน
และรับรองคุณภาพศูนย์บริการ
สาธารณสุข

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์

โครงการส�ำคัญ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๑  พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักอนามัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการแพทย์

เป้าหมายที่ ๑.๖.๓   คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน มีคุณภาพ และมาตรฐาน
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๓. ร้อยละผลงานวิจัย/
Innovation/R๒R ที่น�ำไปใช้
ในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๕๐
ส�ำนัก
๓. สนับสนุนการศึกษา
การแพทย์ วิจยั และผลิตนวัตกรรม
ส�ำนักอนามัย ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข
-

๐.๙๙๕

๐.๖๘๓

๕. โครงการส่งเสริมสร้างผลงาน
นวัตกรรม ผลงานวิชาการ
และผลงานการท�ำงานวิจัย
จากงานประจ�ำสู่งานวิจัย (R๒R)
๖. โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์
และสาธารณสุข ส�ำนักอนามัย
ปี ๒๕๖๔
๗. โครงการการสร้างงานวิจัย
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ
พยาบาล

๔. โครงการสัมมนาวิชาการประจ�ำปี
ครัง้ ที่ ๑๙ ส�ำนักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๗๑๗

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักการแพทย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการแพทย์
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86

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๗๐

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละความส�ำเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล
ระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ
ระดับสูงเพื่อรองรับ
การให้บริการผู้ป่วย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การแพทย์
๑. พัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลสังกัด
ส�ำนักการแพทย์มหานคร
ไปสู่ระดับทุติยภูมิ
ระดับสูงขนาด
๒๐๐ – ๓๐๐ เตียง
และระดับตติยภูมิ
ระดับสูงขนาด ๕๐๐ เตียง

มาตรการ

๕. โครงการเปิดให้บริการ
ทางการแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุ
บางขุนเทียน ขนาด ๑๐๐ เตียง
ปี ๒๕๖๔
๖. โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน�้ำ
เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

๑. โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน
๒. โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ๑๔ ชั้น พร้อม
อาคารจอดรถยนต์ โรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
๓. โครงการก่อสร้างอาคาร
หอผู้ป่วยโรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ

โครงการส�ำคัญ

ส�ำนักการแพทย์

ส�ำนักการแพทย์

-

๗๕.๐๐๐

ส�ำนักการแพทย์

๒๖๙.๕๐๐

ส�ำนักการแพทย์

ส�ำนักการแพทย์

-

๑๘๘.๔๗๗

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการแพทย์

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๔๘๐.๐๐๐

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๒  ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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ค่าเป้าหมาย

โครงการส�ำคัญ

๗. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล
คลองสามวา
๒. พัฒนาระบบส่งต่อ
๘. โครงการพัฒนาระบบส่งต่อ
ระหว่างโรงพยาบาลกับ ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข
ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัด
ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ ส�ำนักการแพทย์

มาตรการ

๕. พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ

๒. ร้อยละความส�ำเร็จ
> ร้อยละ ๙๕
ส�ำนัก
ในการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล
การแพทย์
ในสังกัดส�ำนักการแพทย์ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข
และโรงพยาบาลนอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร
๓. ร้อยละของจ�ำนวนเขตที่จัด
ร้อยละ ๕๘ ส�ำนักอนามัย ๓. จัดให้มีการบูรณาการ ๙. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ
(๒๙ เขต)
ระบบสุขภาพระดับ
บุคลากรในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ปฐมภูมิในพื้นที่เขต
๑๐. กิจกรรมก�ำกับ ติดตาม
๔. ส่งเสริมให้ประชาชน การด�ำเนินงานคลินกิ หมอครอบครัว
มีสุขภาพดีแบบองค์รวม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ด้วยกระบวนการ
เวชศาสตร์ครอบครัว
โดยมีแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว
เป็นหัวหน้าทีม

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ส�ำนักการแพทย์

ส�ำนักอนามัย
ส�ำนักอนามัย

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการแพทย์

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๙๖๐.๐๐๐

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
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ค่าเป้าหมาย

๒. ร้อยละของผูป้ ว่ ยวิกฤติฉกุ เฉิน > ร้อยละ ๖๕
ที่ขอรับบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (Basic)
สามารถรับบริการภายใน ๑๕ นาที

๑. ร้อยละของผูป้ ว่ ยวิกฤติฉกุ เฉิน ≥ ร้อยละ ๓๐
ที่ขอรับบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance)
สามารถรับบริการภายใน ๑๐ นาที

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การแพทย์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

มาตรการ

โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๔.๑  เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

เป้าหมายที่ ๑.๖.๔  ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤติ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๓๕.๕๗๓

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการแพทย์
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๓. ตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพอาหาร
ในสถานประกอบการ

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละความส�ำเร็จในการ
ร้อยละ ๑๐๐ ส�ำนักอนามัย ๑. ควบคุม ก�ำกับให้
๑. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ส่งเสริมให้สถานประกอบอาหาร
สถานประกอบการอาหาร ปลอดภัย
มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผา่ นเกณฑด์ า้ นสุขลักษณะ
อาหารปลอดภัยของ
ทางกายภาพของ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
๒. ร้อยละของตัวอย่างอาหาร ร้อยละ ๑๐๐ ส�ำนักอนามัย
๒. ควบคุม ก�ำกับให้
ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการ
ผู้ประกอบการผู้ได้รับ
ปนเปื้อนสารพิษ
ใบอนุญาต/หนังสือ
๓. ร้อยละของตัวอย่างอาหาร
ร้อยละ ๙๕ ส�ำนักอนามัย รับรองการแจ้ง ต้องไมเ่ ปน็
ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบ
โรคติดต่อ ไม่เป็นโรค
การปนเปื้อนเชื้อโรค
ที่สังคมรังเกียจหรือ
ไม่เป็นพาหะน�ำโรคติดต่อ
งบประมาณ
(ล้านบาท)
๓๗.๙๕๙

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕  ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักอนามัย
ส�ำนักงานเขต

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

๗. ตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพอาหาร
ในสถานประกอบการ

๖. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสุขาภิบาลอาหาร
มีศกั ยภาพในการด�ำเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัย

๕. ผู้บริโภครู้จักพิทักษ์
สิทธิคุ้มครองความ
ปลอดภัยให้แก่ตนเอง

๔. ควบคุม ก�ำกับให้
ผู้ประกอบการ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต/หนังสือ
รับรองการแจ้งต้องผ่าน
การอบรมตามหลักสูตร
การสุขาภิบาลอาหารของ
กรุงเทพมหานครก�ำหนด

มาตรการ

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
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๑. ร้อยละของชาว
กรุงเทพมหานครมีดัชนี
มวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

๒ เครือข่าย

ส�ำนัก
วัฒนธรรม
กีฬา และการ
ท่องเที่ยว

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๕๘
ส�ำนัก
วัฒนธรรม
กีฬา และการ
ท่องเที่ยว
๑. โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา

โครงการส�ำคัญ

๒. สร้างเครือข่ายความ ๒. กิจกรรมความร่วมมือ
ร่วมมือในการจัดเก็บดัชนี ในการจัดเก็บดัชนีมวลกาย
มวลกาย (Body Mass (Body Mass Index (BMI))
Index (BMI)) ที่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน

๑. ประชาสัมพันธ์ให้
ชาว กทม. ทราบถึงการ
ค�ำนวณค่าดัชนีมวลกาย
(Body Mass Index
(BMI))

มาตรการ

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๓๓๕

ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักอนามัย
ส�ำนักการศึกษา
ส�ำนักการแพทย์
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักอนามัย

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑  สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือรน (ด้วยการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน)

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖  คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle  

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
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๒ เครือข่าย

ส�ำนัก
วัฒนธรรม
กีฬา และการ
ท่องเที่ยว

๔. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดเก็บ
ข้อมูลผู้ที่ออกก�ำลังกาย
และเล่นกีฬาได้ตาม
เกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

-

๕.๘๓๖

๗. โครงการส่งเสริมพัฒนา
นันทนาการเพื่อมวลชน
๘. กิจกรรมความร่วมมือในการ
จัดเก็บข้อมูลผู้ที่ออกก�ำลังกาย
และเล่นกีฬา

๑๙.๙๗๗

๙.๓๒๗

๔.๑๔๒

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๓๔.๘๒๓

๖. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
กีฬาและการออกก�ำลังกาย

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
๒. ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๗๘
ส�ำนัก
๓. ส่งเสริมให้ชาว กทม. ๓. โครงการส่งเสริมสังคมและ
ออกก�ำลังกายตามเกณฑ์
วัฒนธรรม ออกก�ำลังกายตามเกณฑ์ วัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน
เมืองไทยแข็งแรง
กีฬา และการ เมืองไทยแข็งแรง
๔. โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน
ท่องเที่ยว
๕. โครงการส่งเสริมกีฬา
เพื่อสุขภาพ

ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต
(ลานกีฬา)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว      
ส�ำนักงานเขต
(ลานกีฬา)
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๓. จ�ำนวนของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ของ กทม. เพิ่มขึ้นต่อปี

ตัวชี้วัด

-

โครงการส่งเสริมสังคมและ
วัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน
(เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑
โครงการที่ ๓)

-

-

๑.๙๑๖

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๓.๙๐๐

๑๐. โครงการมหกรรมกีฬา
และนันทนาการ

๙. โครงการจัดงานฉลองวันเด็ก
แห่งชาติของกรุงเทพมหานคร
ประจ�ำปี ๒๕๖๔

โครงการส�ำคัญ

โครงการส่งเสริมพัฒนานันทนาการ
เพื่อมวลชน โครงการส่งเสริมสังคม
และวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน
(เป้าประสงคท์ ี่ ๑.๖.๖.๑
โครงการที่ ๗)
๖. สร้างระบบเทคโนโลยี ๑๑. โครงการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการลง
สารสนเทศเพื่อการบริการ
ทะเบียนของผูม้ าใช้บริการ
ในสถานบริการกีฬา
และนันทนาการของ
กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๗๖๐,๐๐๐
ส�ำนัก
๕. ส่งเสริมให้ประชาชน
ราย
วัฒนธรรม ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
กีฬา และการ ประโยชน์
ท่องเที่ยว

ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว      
ส�ำนักงานเขต
(ลานกีฬา)

ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย
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๑. จ�ำนวนครั้งในการจัดการ
แข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬา
ตัวแทนกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศและ/หรือ
อาชีพต่อปี

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๑๘ ครั้ง
ส�ำนัก
๑. ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน
วัฒนธรรม และจัดให้มีการแข่งขัน
กีฬา และการ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ท่องเที่ยว

โครงการส�ำคัญ

๒. โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศสู่กีฬาเพื่ออาชีพ

๑. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓  ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่ออาชีพ

๑. จ�ำนวนการจัดกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการที่มีความ
หลากหลายและสอดคล้องกับ
ความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
๒ กิจกรรม
ส�ำนัก
๑. สนับสนุนให้มีกีฬา
๑. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
วัฒนธรรม และกิจกรรมนันทนาการ ภายใต้การส�ำรวจความต้องการของ
กีฬา และการ ที่มีความหลากหลายเพิ่ม ผู้ใช้บริการ
ท่องเที่ยว

๘.๑๐๙

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๓๖.๗๖๖

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒  พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
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ด้านที่ ๒

มหานครสีเขียว
สะดวกสบาย
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กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด

๑. จ�ำนวนถนนสายหลักที่ได้รับ
การปรับปรุงภูมิทัศน์

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
อย่างน้อย
ส�ำนัก
๑๕ เส้นทาง การวางผัง
ตามจ�ำนวน และพัฒนาเมือง
เส้นทาง
ส�ำนัก
ที่ก�ำหนดไว้
การโยธา
ในแผน
ส�ำนักเทศกิจ
ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง
ส�ำนัก
สิ่งแวดล้อม
ส�ำนัก
การระบายน�้ำ
ส�ำนักงานเขต
โครงการส�ำคัญ

๑. บูรณาการความร่วมมือ ๑. โครงการจัดระเบียบถนนสายหลัก
ระหว่างหน่วยงาน
ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน
ในการส�ำรวจ ออกแบบ
วางแผนพัฒนาพื้นที่
และด�ำเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ถนน ทางเท้า
และคลองสายหลัก
ในย่านส�ำคัญของ
กรุงเทพมหานครให้เป็น
ไปตามข้อก�ำหนดของ
มาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของแต่ละพื้นที่

มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักเทศกิจ

เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ถนนทางเท้า และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  สะอาด สวยงาม

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑

มิติที่ ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงาม

ด้านทีด้่ า๒นทีมหานครสี
นที่ ๑ เมหานครปลอดภั
ขียเขีวยสะดวกสบาย
่ ด้๒ามหานครสี
ว สะดวกสบายย
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๒. จ�ำนวนคลองสายหลักที่ได้รับ อย่างน้อย
ส�ำนัก
๑. บูรณาการความร่วมมือ
การปรับปรุงภูมิทัศน์
๒๐ คลอง         การระบายน�้ำ ระหว่างหน่วยงานที่
ตามจ�ำนวน
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
คลองที่
ภาคเอกชน และ
ก�ำหนดไว้
ภาคประชาชน
ในแผน
ในการส�ำรวจ ออกแบบ
วางแผนพัฒนาพื้นที่
และด�ำเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ถนน ทางเท้า
และคลองสายหลัก
ในย่านส�ำคัญของ
กรุงเทพมหานครให้เป็น
ไปตามข้อก�ำหนดของ
มาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของแต่ละพื้นที่
๓. จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือ
ระดับ
ส�ำนักเทศกิจ ๒. ส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วน
เพื่อการจัดระเบียบเมือง
กรุงเทพมหานคร
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
อย่างน้อย
จัดระเบียบเมือง
๑ เครือข่าย
๓. ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ และทัศนคติ
ของประชาชนต่อการ
จัดระเบียบเมือง
๓. โครงการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ และสร้างเครือข่าย
การจัดระเบียบเมืองของ
กรุงเทพมหานคร

๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
คลองสายหลักในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

๐.๒๕๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักเทศกิจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักการระบายน�ำ้
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักเทศกิจ
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักงานเขต
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ค่าเป้าหมาย

๒,๔๐๐
กิโลเมตร

ตัวชี้วัด

๑. ระยะทางที่ได้ด�ำเนินการ
น�ำสายต่าง ๆ ลงใต้ดินช่วงสอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การโยธา
โครงการส�ำคัญ

๒. น�ำสายสื่อสารลงดิน
ตามโครงการเปลี่ยน
ระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ
การไฟฟ้านครหลวง

๒. โครงการน�ำสายสื่อสารลงดิน
ตามโครงการเปลีย่ นระบบสายไฟฟ้า
อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ
การไฟฟ้านครหลวง
จ�ำนวน ๒ เส้นทาง  
    ๑) ถนนเพชรบุรี
(ถนนราชปรารภ-ทางรถไฟ)
    ๒) ถนนดินแดง (ถนนราชวิถี–
สามเหลี่ยมดินแดง แยกดินแดง–   
คลองสามเสน)
(ต่อเนื่อง ปี ๖๓-๖๔
วงเงิน ๒๑,๕๐๒,๐๐๐.-บาท)

๑. สร้างความร่วมมือกับ ๑. โครงการการติดตามผล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินการโครงการน�ำสายไฟฟ้า
เพื่อวางแผนการท�ำงาน ลงดินของการไฟฟ้านครหลวง
ให้เปน็ ไปในทิศทางเดียวกัน

มาตรการ

เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๒  น�ำระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน

๑๐.๗๕๑

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการโยธา

ด้านที่ ๒ มหานครสี
ด้านที่ ๑ เมหานครปลอดภั
ขียว สะดวกสบายย
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
๓. โครงการน�ำสายสื่อสารลงดิน
ตามโครงการเปลีย่ นระบบสายไฟฟ้า
อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ
การไฟฟ้านครหลวง
จ�ำนวน ๖ เส้นทาง  
    ๑) ถนนเพชรบุรี (ถนนพญาไทถนนราชปรารภ)
    ๒) ถนนราชปรารภ
(ถนนศรีอยุธยา–สามเหลีย่ มดินแดง)
    ๓) ถนนวิภาวดีรังสิต
(สามเหลี่ยมดินแดง-สถานีต้นทาง
วิภาวดี)
    ๔) ถนนดินแดง (สามเหลี่ยม
ดินแดง–แยกดินแดง)
    ๕) ถนนรามค�ำแหง
(ถนนเพชรบุรี–ถนนศรีนครินทร์)
    ๖) ถนนเพชรบุรี (ถนนสุขมุ วิท ๖๓
(เอกมัย)–ถนนรามค�ำแหง)
(ต่อเนื่อง ปี ๖๓-๖๔
วงเงิน ๕๘,๕๐๐,๐๐๐.-บาท)

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๔๓.๘๗๕

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

101
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ

๕. โครงการน�ำสายสื่อสารลงดิน
ตามโครงการเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า
ใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง
กลุ่มที่ ๑๑ จ�ำนวน ๓ เส้นทาง

๔. โครงการน�ำสายสื่อสารลงดิน
ตามโครงการเปลีย่ นระบบสายไฟฟ้า
อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ
การไฟฟ้านครหลวง
จ�ำนวน ๓ เส้นทาง
    ๑) ถนนสามเสน (ถนนทหาร-     
ถนนนครไชยศรี)
    ๒) ถนนทหาร (ถนนสามเสน–
ถนนประดิพัทธ์)
    ๓) ถนนประชาราษฎร์สาย ๑
(ถนนประชาราษฎร์สาย ๒ถนนทหาร)
(ต่อเนื่อง ปี ๖๓-๖๔
วงเงิน ๓๐,๓๒๘,๐๐๐.-บาท)

โครงการส�ำคัญ

๒๕.๒๓๖

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๒๒.๗๔๖

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ด้านที่ ๒ มหานครสี
ด้านที่ ๑ เมหานครปลอดภั
ขียว สะดวกสบายย
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ

๖. โครงการน�ำสายสื่อสารลงดิน
ตามโครงการเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า
ใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง
กลุ่มที่ ๓ จ�ำนวน ๓ เส้นทาง
    ๑) ถนนสามเสน
(ถนนนครไชยศรี-ถนนลูกหลวง)
    ๒) ถนนประชาธิปก (เชิงสะพาน   
พระปกเกล้า-วงเวียนใหญ่)
    ๓) ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน   
(วงเวียนใหญ่-ถนนรัชดาภิเษก)
(ต่อเนื่อง ปี ๖๓-๖๔
วงเงิน ๔๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท)

    ๑) ถนนชิดลม (ถนนเพชรบุรีถนนเพลินจิต)
    ๒) ถนนสาทร (ถนนเจริญกรุง–
ถนนพระราม ๔)
    ๓) ถนนเจริญราษฎร์ 
(ถนนพระราม ๓–ถนนสาทร)
(ต่อเนื่อง ปี ๖๓-๖๔
วงเงิน ๓๗,๘๕๔,๐๐๐.-บาท)

โครงการส�ำคัญ

๒๖.๔๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
๗. โครงการน�ำสายสื่อสารลงดิน
ตามโครงการเปลีย่ นระบบสายไฟฟ้า
อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ
การไฟฟ้านครหลวง
จ�ำนวน ๑ เส้นทาง  
    ๑) ถนนแจ้งวัฒนะ
(ฝั่งกรุงเทพฯ คลองประปาคลองบางเขน)
(ต่อเนื่อง ปี ๖๓-๖๕
วงเงิน ๒๑,๐๗๗,๐๐๐.-บาท)
๘. โครงการน�ำสายสื่อสารลงดิน
ตามโครงการเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า
ใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง
จ�ำนวน ๒ เส้นทาง
    ๑) ถนนลาดพร้าว
(ถนนรัชดาภิเษก–ถนนศรีนครินทร์)
    ๒) ถนนศรีนครินทร์ 
(ถนนลาดพร้าว-ถนนรามค�ำแหง)
(ต่อเนื่อง ปี ๖๓-๖๕
วงเงิน ๕๗,๐๓๕,๐๐๐.-บาท)

โครงการส�ำคัญ

๓๔.๒๒๑

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๐.๕๓๙

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ด้านที่ ๒ มหานครสี
ด้านที่ ๑ เมหานครปลอดภั
ขียว สะดวกสบายย
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ

๑๐. โครงการเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศ (ระบบกล้อง
CCTV) เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
บริเวณกลุ่มพื้นที่กรุงเทพเหนือ
๑๑. โครงการเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศ (ระบบกล้อง
CCTV) เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
บริเวณกลุ่มพื้นที่กรุงเทพกลาง

๙. โครงการน�ำสายสื่อสารลงดิน
ตามโครงการเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า
ใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง
กลุ่มที่ ๔ จ�ำนวน ๓ เส้นทาง
    ๑) ถนนอรุณอัมรินทร์ 
(เชิงสะพานพระราม ๘ถนนประชาธิปก)
    ๒) ถนนบรมราชชนนี (ถนน
จรัญสนิทวงศ์-ถนนอรุณอัมรินทร์)
    ๓) ถนนพรานนก (ถนน
จรัญสนิทวงศ์–ถนนอรุณอัมรินทร์)
(ต่อเนื่อง ปี ๖๓-๖๕
วงเงิน ๔๔,๑๓๒,๐๐๐.-บาท)

โครงการส�ำคัญ

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

๖๐.๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

๕๐.๐๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๗.๖๕๒
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
๑๒. โครงการเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศ (ระบบกล้อง
CCTV) เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
บริเวณกลุ่มพื้นที่กรุงเทพตะวันออก
๑๓. โครงการเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศ (ระบบกล้อง
CCTV) เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
บริเวณกลุ่มพื้นที่กรุงเทพใต้
๑๔. โครงการเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศ (ระบบกล้อง
CCTV) เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
บริเวณกลุ่มพื้นที่กรุงธนเหนือ
๑๕. โครงการเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศ (ระบบกล้อง
CCTV) เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
บริเวณกลุ่มพื้นที่กรุงธนใต้
๑๖. โครงการน�ำสายสือ่ สารลงใต้ดนิ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
(บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด
ด�ำเนินการ)
(ต่อเนื่อง ปี ๖๒–๖๔)

โครงการส�ำคัญ

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

๓๐.๐๐๐

๓๐.๐๐๐

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

๕๐.๐๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๕๐.๐๐๐

ด้านที่ ๒ มหานครสี
ด้านที่ ๑ เมหานครปลอดภั
ขียว สะดวกสบายย
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๗.๒๑
ตร.ม./คน

๑.๑๔
ตร.ม./คน
๔ ตร.ม./คน

๑. สัดส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวในรูปแบบ
สวนต่อประชากร (ตร.ม./คน)

๒. สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ
ต่อประชากร (ตร.ม./คน)
๓. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืน
ปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ
(ตร.ม./คน)

๒. ตรวจสอบ และ
ประเมินศักยภาพพื้นที่
สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อม ๒. โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างให้เป็น
ที่ดีของเมือง๑๘ และการ พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
ก�ำหนดแนวทางการ
พัฒนาให้เหมาะสม
ในแต่ละพื้นที่เขต

๑. การพัฒนาสวนสาธารณะ
กรุงเทพมหานคร๑๙
    ๑) โครงพัฒนาสวนสาธารณะ
พฤกษศาสตร์ชายฝั่งทะเล
บางขุนเทียน

โครงการส�ำคัญ

๑๙

๑๘

ข้อมูลพื้นที่สีเขียวจากฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครในส่วนพื้นที่สีเขียวซึ่งไม่ใช่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม
สวนสาธารณะหมายถึงสวนสาธารณะหลักหรือสวนสาธารณะรองตามความหมายของส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๑. พัฒนาพื้นที่สีเขียว
สิ่งแวดล้อม เพิม่ เติมเพื่อขยายพื้นที่
บริการส�ำหรับการพักผ่อน
หย่อนใจและปรับปรุง
ส�ำนัก
สิ่งแวดล้อม สภาพภูมิทัศน์ให้เกิด
ความร่มรื่นสวยงาม
ส�ำนัก
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
สิ่งแวดล้อม ชุมชน

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑  พัฒนาพื้นที่สีเขียวส�ำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักการระบายน�ำ้
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักพัฒนาสังคม
ส�ำนักงานเขต
บางขุนเทียน

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑  กรุงเทพมหานครเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล

มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
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โครงการส�ำคัญ

๓. การจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็น
พื้นที่สีเขียว
    ๑) โครงการส�ำรวจและประเมิน
ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้
สร้างเป็นพื้นที่สีเขียว
๔. โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
ยั่งยืน๒๐ ปลูกเลียนแบบระบบ
ธรรมชาติ
๔. สร้างความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายภาคส่วน ๕. โครงการถนนสายอัตลักษณ์ดวย
ต่าง ๆ ในการพัฒนาสร้าง พันธุ์ไม้
พื้นที่สีเขียวยั่งยืนให้แก่ ๖. กิจกรรมปรับปรุงขอก�ำหนด
เมือง
ในการกอสร้างงานสาธารณูปโภค
สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ
เมือง
๗. การประสานความร่วมมือภาคี
เครือข่าย/ภาคเอกชน/ประชาชน
อนุรักษ์ พัฒนาพื้นที่สีเขียวยั่งยืน
เพิ่มเติมสร้างความร่มรื่นให้เมือง๒๑
    ๑) กิจกรรมเชิญชวนภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสวนสาธารณะ

๓. บูรณาการการพัฒนา
พื้นที่สีเขียวในรูปแบบ
สวนและหรือไม้ยืนต้น
ร่วมกับการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานของ
เมือง

มาตรการ

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต

-

-

-

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๒๐

พื้นที่สีเขียวที่มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบหลักซึ่งได้รับการดูแลบ�ำรุงรักษาให้คงอยู่อย่างถาวร และเมื่อโตเต็มที่ทรงพุ่มให้ร่มเงาครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ทั้งหมด ทั้งนี้ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่จะต้องมีอายุยืน
หลายปีและเมื่อโตเต็มที่จะมีทรงพุ่มไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตร มีความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เมตร มีเส้นรอบวงโคนต้นไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร : นิยามของส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
๒๑
เช่น จัดตั้งกองทุนพัฒนาปลูกไม้ยืนต้นในเมือง กิจกรรมคุ้มครองรักษาไม้ยืนต้นในพื้นที่เมือง กิจกรรมขยายพื้นที่ไม้ใหญ่เพิ่มเติมในพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ด้านที่ ๒ มหานครสี
ด้านที่ ๑ เมหานครปลอดภั
ขียว สะดวกสบายย
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ค่าเป้าหมาย

๒. พื้นที่สีเขียวและ/หรือพื้นที่
ทางธรรมชาติทไี่ ด้รบั การส่งเสริม
อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาและป้องกัน
การท�ำลายจนกลายเป็นพื้นที่
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
(แห่ง)

๑ แห่ง

๑. ร้อยละพื้นที่สีเขียวเพื่อ
ร้อยละ ๑๒.๕
สภาพแวดล้อมทีด่ ตี อ่ พืน้ ที่ กทม.

ตัวชี้วัด
โครงพัฒนาสวนสาธารณะ
พฤกษศาสตร์ชายฝงทะเล
บางขุนเทียน (เป้าประสงค์ 
๒.๒.๑.๑ โครงการที่ ๒)

โครงการส�ำคัญ

๒. ผลักดันให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
รักษาพื้นที่สีเชียวและ
ส�ำนัก
๑. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ความหลากหลายทาง
สิ่งแวดล้อม
และจิตส�ำนึกเกี่ยวกับธรรมชาติ
ชีวภาพของเมือง
พื้นที่สีเขียวและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของเมืองให้แก่ภาคส่วน
๓. พัฒนาและยกระดับ ต่าง ๆ
ขีดความสามารถบุคลากร     ๑) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ของกรุงเทพมหานครใน เกี่ยวกับผีเสื้อและแมลง
การจัดการพื้นที่เขียวและ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของเมืองอย่าง
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๑. สร้างองค์ความรู้
สิ่งแวดล้อม จิตส�ำนึกให้ภาคส่วนต่าง ๆ
ความตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการมีอยู่ของ
พื้นที่สีเขียว
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของเมือง

เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒  อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

๐.๑๕๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักการระบายน�ำ้
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักพัฒนาสังคม
ส�ำนักงานเขต
บางขุนเทียน
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
๒. การพัฒนายกระดับขีดความ
สามารถในการจัดการพื้นที่
สีเขียวและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของเมืองให้แก่บุคลากร
ของกรุงเทพมหานคร
    ๑) โครงการฝึกอบรมและดูงาน
การบริหารจัดการสวนสาธารณะ
และต้นไม้ในสวน
    ๒) โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่
สีเขียว
    ๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การขยายพันธุ์พืชด้วยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
๓. โครงการส�ำรวจรวบรวมพื้นที่
สีเขียวตามนิยามของฐานข้อมูลและ
ระบบติดตามประเมินผลการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
๔. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว
และความหลากหลายทางชีวภาพ
ของเมือง
    ๑) โครงการจัดท�ำฐานข้อมูล
สารสนเทศต้นไม้เขต
กรุงเทพมหานคร

๔. ก�ำหนดมาตรการ
ทางผังเมืองเพื่อ
สนับสนุนการอนุรักษ์ 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้กับพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร
๕. พัฒนาและปรับปรุง
ฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของเมือง

โครงการส�ำคัญ

มาตรการ

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

๒.๐๐๐
-

๕.๐๐๐

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
๑.๕๒๑
๐.๖๖๓

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ด้านที่ ๒ มหานครสี
ด้านที่ ๑ เมหานครปลอดภั
ขียว สะดวกสบายย
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ร้อยละ ๕
(เทียบกับปี
๒๕๖๓)

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนที่ใช้บริการระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
(รถไฟฟ้า BTS)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง
๒. จัดท�ำระบบ
ขนส่งมวลชน
ส่วนต่อขยายเพิ่มขึ้น

๑. ผลักดันระบบ
ขนส่งมวลชน
แบบบูรณาการ

มาตรการ

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๑  ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที่

๑. โครงการศึกษาส�ำรวจวิเคราะห์
ความต้องการในการเดินทาง
บนท้องถนน ภายในพื้นที่น�ำร่อง
บริเวณกรุงเทพมหานครชั้นใน
๒. โครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย
สายสีลม ตอนที่ ๓ ช่วงบางหว้า–
ตลิ่งชัน
๓. โครงการบริหารจัดการเดินรถ
ไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง–
สมุทรปราการ (บริษทั กรุงเทพธนาคม
จ�ำกัด ด�ำเนินการ)
๔. โครงการบริหารจัดการเดินรถ
ไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต–
สะพานใหม่–คูคต (บริษัท
กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ด�ำเนินการ)

โครงการส�ำคัญ

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๐.๐๐๐

เป้าหมายที่ ๒.๓.๑  ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล

มิติที่ ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก
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ร้อยละ ๑๐๐
(ตามผล
การศึกษา)

ตัวชี้วัด

๒. ร้อยละของเส้นทางที่
ด�ำเนินการตามผลการศึกษา
ความต้องการในการให้บริการ
ระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง
(Feeder)  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง
๓. จัดท�ำระบบ
ขนส่งมวลชนขนาดรอง

มาตรการ

๕.๐๐๐

๑๒.๖๖๐

-

๖. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา
การให้บริการเดินรถ Shuttle Bus
ระหว่างศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒
กับ ๖ กลุ่มเขต และหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร
๗. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
และวิเคราะห์โครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)
สายสีเทา ระยะที่ ๑ (ช่วงวัชรพลทองหล่อ) (ต่อเนื่อง ปี ๖๓-๖๔
วงเงิน ๓๙,๖๖๐,๐๐๐.-บาท)
๘. โครงการขนส่งมวลชนขนาดรอง
(AGT) สายสีทอง จากสถานี BTS
กรุงธนบุรี-ถนนประชาธิปก (บริษัท
กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ด�ำเนินการ)

๕. โครงการจ้างเดินรถ Shuttle Bus
เส้นทาง กทม.๒-รพ.ทหารผ่านศึกBTS สนามเป้า-อนุสาวรีย์สมรภูมิ
ระยะทาง ๗ กิโลเมตร

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๒.๔๕๐

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ด้านที่ ๒ มหานครสี
ด้านที่ ๑ เมหานครปลอดภั
ขียว สะดวกสบายย
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

๑๘.๓๙๘

๓๖๐.๐๐๐

๑๑. โครงการก่อสร้างสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกและการพัฒนา
จุดเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

๙. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
และวิเคราะห์โครงการระบบ
รถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail
Transit) สายบางนา-ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ต่อเนื่อง ปี ๖๓-๖๔
วงเงิน ๓๙,๘๐๐,๐๐๐.-บาท)

โครงการส�ำคัญ

๔. จัดท�ำสิ่งอ�ำนวยความ ๑๐. โครงการก่อสร้างทางเดิน
สะดวกเพื่อเชื่อมต่อระบบ ยกระดับ Sky walk จากสถานี
ขนส่งมวลชน
บางหว้า (S๑๒) เชื่อมสะพานลอย
คนเดินข้ามถนนราชพฤกษ์

มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๒.๗๐๐

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
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๑. ร้อยละของผู้ใช้จักรยาน
ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

ร้อยละ ๑๐
(เทียบกับ
ปี ๒๕๖๓)
เฉพาะ
เส้นทาง
ที่มีการ
ส่งเสริม
การใช้
จักรยาน

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง
โครงการส�ำคัญ

๒. โครงการรถจักรยานสาธารณะ
กรุงเทพมหานคร (ให้สัมปทาน
เอกชนด�ำเนินการ)
๓. โครงการส่งเสริมการใช้จักรยาน
ในชุมชนของกรุงเทพมหานคร

๔. โครงการปรับปรุงเส้นทาง
จักรยานถนนบางขุนเทียนชายทะเล
(ระยะ ๒)

๒. เพิ่มจ�ำนวนจักรยาน
สาธารณะ เพื่อเชื่อมต่อ
การเดินทางระหว่าง
ระบบขนส่งมวลขน
การเดินทางระยะสั้น
การท่องเที่ยว
การเดินทางภายในชุมชน
และระหว่างชุมชน
๓. จัดให้มีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกและ
คุ้มครองความปลอดภัย
ของผูข้ บั ขีจ่ กั รยานทัง้ ใน
การขับขี่และการจอด
จักรยาน ตามเส้นทาง
ต่าง ๆ

๑. จัดท�ำเส้นทางจักรยาน ๑. โครงการจัดท�ำเส้นทางจักรยาน
ในถนนสายใหม่
ในถนนสายใหม่ ที่มีความกว้าง
ทางเท้ามากกว่า ๑.๒ เมตร
(งบประมาณรวมอยู่ในโครงการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

มาตรการ

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๒  เพิ่มเส้นทางจักรยานให้มีความสะดวกและทั่วถึง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

-

๓.๘๙๔

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการโยธา

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ด้านที่ ๒ มหานครสี
ด้านที่ ๑ เมหานครปลอดภั
ขียว สะดวกสบายย
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ค่าเป้าหมาย

๒. จ�ำนวนจุดเชื่อมต่อขนส่ง
ร้อยละ ๑๐๐
มวลชนที่ได้รับการส�ำรวจ
ความต้องการเพื่อปรับปรุง
หรือจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับผูใ้ ช้จกั รยานในการสัญจร

ตัวชี้วัด

ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
๕. โครงการความร่วมมือระหว่าง
กทม. - บก.จร./บชน. ออกข้อ
บังคับเจ้าพนักงานจราจรเส้นทาง
จักรยาน
๖. โครงการส�ำรวจความต้องการ
เพื่อพัฒนาจุดจอดรถจักรยาน
บริเวณจุดเชื่อมต่อขนส่งมวลชน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๔. ก�ำหนดกฎหมาย
ส�ำหรับการใช้จักรยาน
๕. ปรับปรุงจุดเชื่อมต่อ
การเดินทางเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้
จักรยานในการสัญจร

โครงการส�ำคัญ

มาตรการ

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
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ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๒
(เทียบกับปี 
๒๕๖๓)

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของผู้สัญจรทางน�้ำ
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง
มาตรการ
๑. การพัฒนาเส้นทาง
สัญจรทางน�้ำเพื่อ
สนับสนุนการเดินทาง
ของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๓  ส่งเสริมการเดินทางทางน�้ำ

๔. จัดซื้อเรือโดยสารพลังงาน
ไฟฟ้าส�ำหรับเดินเรือในคลอง
เปรมประชากร ระยะแรกเส้นทาง
สะพานสูงโรงปูนถึงวัดเสมียนนารี
๑๐ ล�ำ 

๑. จ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบ
รายละเอียดจุดเชื่อมต่อการเดินทาง
จุดตัดคลองแสนแสบกับ
คลองผดุงกรุงเกษม
(บริเวณย่านตลาดโบ้เบ้)
๒. โครงการจัดซื้อเรือโดยสาร
พลังงานไฟฟ้าส�ำหรับเดินเรือ
ในคลองบางกอกใหญ่เชื่อม
คลองบางกอกน้อย ๑๕ ล�ำ
๓. โครงการเดินเรือในคลอง
บางกอกใหญ่เชื่อมคลอง
บางกอกน้อยระยะทาง
๑๑.๕ กิโลเมตร

โครงการส�ำคัญ

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

๑๒๘.๐๐๐

๗๕.๔๙๙

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

๘๗.๑๕๒

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๕.๐๐๐

ด้านที่ ๒ มหานครสี
ด้านที่ ๑ เมหานครปลอดภั
ขียว สะดวกสบายย
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๓. ร้อยละความส�ำเร็จของ
การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เพื่อสนับสนุนการสัญจรทางน�้ำ

ร้อยละ ๑๐๐

เฉลี่ยปีละ
๓ ท่า

๒. จ�ำนวนทา่ เรือโดยสารทีเ่ พิม่ ขึน้
หรือได้รับการปรับปรุง

			
			

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง

ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
๕. โครงการเดินเรือในคลองเปรม
ประชากร ระยะแรกเส้นทาง
สะพานสูง โรงปูนถึงวัดเสมียนนารี
ระยะทาง ๔.๕ กิโลเมตร

โครงการส�ำคัญ

๓. จัดสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกเพื่อสนับสนุน
การเดินทางทางน�้ำ

๑๐. จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ
ท่าเรือเส้นทางคลองลาดพร้าว

๘. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
คลองบางกอกใหญ่
และคลองบางกอกน้อย ๔ ท่า
๙. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) บริเวณท่าเรือเส้นทาง
คลองแสนแสบ

๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง
๖. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
หรือบ�ำรุงรักษาท่าเทียบเรือ คลองเปรมประชากร (ระยะที่ ๒)
๑๕ ท่า
๗. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
คลองลาดพร้าว ๑๓ ท่า

มาตรการ

๔๕.๖๙๕

๔๑.๐๐๐

๑๔.๙๗๖

๔๔.๕๘๔

๕๕.๙๖๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๘๓.๐๐๐

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
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ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๘๐

ตัวชี้วัด

๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
(รถโดยสารสาธารณะ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง
โครงการส�ำคัญ

๒. รณรงค์ให้ประชาชน ๔. โครงการส่งเสริมการเดินทาง
ลดการใช้รถยนตส์ ว่ นบุคคล อย่างยั่งยืน (Bangkok Car Free
ในการเดินทาง
Day ๒๐๒๑)

๑. พัฒนาประสิทธิภาพ ๑. รายการจ้างที่ปรึกษาศึกษา
และคุณภาพการให้บริการ การขยายเส้นทางเดินทางเดินรถ
โดยสารด่วนพิเศษ BRT สถานี
ราชพฤกษ์เพื่อเชื่อมระบบรถไฟฟ้า
สายสีน�้ำเงิน สถานีท่าพระ
๒. ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสาร
ประจ�ำทาง (Bus-Stop) รูปแบบใหม่ 
พื้นที่แนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
และ MRT (เขตสาทร เขตยานนาวา
เขตคลองเตย เขตวัฒนา
เขตพระโขนง และเขตบางนา)
๓. การเชื่อมต่อข้อมูลเส้นทาง
การเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
บน Application

มาตรการ

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

-

๓๐.๐๐๐

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

๙.๖๓๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๕.๐๐๐

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๔  ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปประสิทธิภาพ และคุณภาพการด�ำเนินงานของรถโดยสารสาธารณะ

ด้านที่ ๒ มหานครสี
ด้านที่ ๑ เมหานครปลอดภั
ขียว สะดวกสบายย
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๔๐ กม./ชม.
๓๐ กม./ชม.
๒๐ กม./ชม.

อย่างน้อย
๕ เส้นทาง

๑. จ�ำนวนถนนที่มีการก�ำหนด
แผนงานก่อสร้างหรือปรับปรุง
ตามผังเมืองก�ำหนดหรือเพื่อ
การพัฒนาตามแนวทางระบบ
ขนส่งมวลชน

๒. อัตราความเร็วเฉลี่ย
ในการเดินทาง ในพื้นที่ที่ได้รับ
การปรับปรุงโครงข่ายถนน
(กม./ชม.)
- ชั้นนอก
- ชั้นกลาง
- ชั้นใน

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ส�ำนัก
การโยธา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การโยธา
โครงการส�ำคัญ

กลุ่มโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง    
ถนน ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงข่ายถนน หรือถนนตาม
ผังเมืองก�ำหนด หรือถนนรองรับ
โครงข่ายระบบขนส่งมวลชน  
    ๑) โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนพุทธมณฑลสาย ๑ ช่วงจาก
๒. พัฒนาโครงการถนน คลองบางจากถึงทางรถไฟสายใต้
ตามผังโครงการระบบ
    ๒) โครงการก่อสร้างปรับปรุง
คมนาคมขนส่งเพื่อ
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แก้ปัญหาด้านจราจร
ช่วงจากคลองนาถึงคลองเกาะโพธิ์
    ๓) โครงการก่อสร้างและ
๓. ขยายช่องจราจรเพื่อ ขยายทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อม
รองรับปริมาณการจราจร ระหว่างถนนประดิพัทธ์กับถนน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ก�ำแพงเพชร

๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
ถนนที่มีอยู่เดิมโดยการ
ก่อสร้างถนน สะพานข้าม
ทางแยก ทางลอดหรือ
อุโมงค์ลอดใต้ทางแยก
ทางยกระดับฯลฯ

มาตรการ

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑  เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒  การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

๒๖.๐๐๐

๔๐.๐๐๐

๙๖.๐๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
โครงการส�ำคัญ
    ๔) โครงการก่อสร้าง
ถนนรามค�ำแหง ช่วงที่ ๑
ก่อสร้างทางยกระดับจาก
แยกล�ำสาลีถึงคลองบ้านม้า
    ๕) โครงการก่อสร้าง
ถนนรามค�ำแหง ช่วงที่ ๒
ก่อสร้างปรับปรุงถนนรามค�ำแหง
จากคลองบ้านม้าถึงคลองบางชัน
    ๖) โครงการก่อสร้าง
ถนนรามค�ำแหง ช่วงที่ ๓ ก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับบริเวณ
ถนนกาญจนาภิเษก และถนน
ราษฎร์พัฒนา
    ๗) โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนมิตรไมตรี จากถนนคู้คลองสิบ
ถึงถนนประชาส�ำราญ
    ๘) โครงการก่อสร้างถนนเชื่อม
ระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภชถนนนิมิตรใหม่ ช่วงที่ ๑
จากถนนเทพรักษ์ถึงถนนวงแหวน
รอบนอกฝั่งตะวันออก

มาตรการ
๔. พัฒนาถนนให้รองรับ
โครงข่ายระบบขนส่ง
มวลชนและระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคตบริเวณสถานี
ขนส่งมวลชน และพื้นที่
โดยรอบ

๑๕๐.๐๐๐

๙๙.๐๐๐

๒๖๐.๐๐๐

๖๐.๐๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๓๕๐.๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ด้านที่ ๒ มหานครสี
ด้านที่ ๑ เมหานครปลอดภั
ขียว สะดวกสบายย
120

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
    ๙) โครงการก่อสร้างสะพาน
ยกระดับถนนมาเจริญและ
ถนนบางบอน ๕
    ๑๐) โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนร่วมพัฒนา จากบริเวณ
ถนนขุมทอง-ล�ำต้อยติ่ง
ถึงถนนสุวินทวงศ์
    ๑๑) โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนขุมทอง-ล�ำต้อยติ่ง จากถนน
หลวงแพ่งถึงบริเวณถนนร่วมพัฒนา
    ๑๒) โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธ
มณฑลสาย ๓–ถนนพุทธมณฑล
สาย ๔
    ๑๓) โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนสังฆสันติสุข จากบริเวณถนน
อยูว่ ทิ ยาถึงบริเวณแยกถนนหลวงแพง่
    ๑๔) โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนอยู่วิทยา จากถนนสุวินทวงศ์
ถึงถนนสังฆสันติสุข

โครงการส�ำคัญ

๘๗.๐๐๐

๑๑๕.๐๐๐

๑๑๗.๐๐๐

๙๗.๐๐๐

๘๘.๐๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๓๘.๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
    ๑๕) โครงการก่อสร้างถนน
ลาดปลาเค้า ถนนซอยมัยลาภ
และถนนประดิษฐ์มนูธรรม
ช่วงที่ ๑ จากถนนลาดปลาเค้า
ถึงศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๖
สาขาจันทร์–ทองอิน ดวงเด่น
    ๑๖) โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนเลียบคลองหกวา จากสามแยก
ถนนพหลโยธิน ๕๔/๑ ตัดกับถนน
สายไหม ถึงปากซอยสายไหม ๘๕
    ๑๗) โครงการก่อสร้างทางลอด
ถนนศรีอยุธยา-ถนนพระรามที่ ๖
    ๑๘) โครงการก่อสร้างทาง
ยกระดับในแนวถนนวิภาวดีรังสิต
ขาออกเข้าสู่ถนนมิตรไมตรี ๒
    ๑๙) โครงการก่อสร้าง
ทางยกระดับในแนวถนนมิตรไมตรี
ออกสู่ถนนวิภาวดีรังสิตขาออก
    ๒๐) โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนคลองเก้า จากถนนคู้คลองสิบ
ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

๙๙.๐๐๐

๒๙.๐๐๐

๒๙.๐๐๐

๒๐๐.๐๐๐

๙๒.๐๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๒.๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ด้านที่ ๒ มหานครสี
ด้านที่ ๑ เมหานครปลอดภั
ขียว สะดวกสบายย
122

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
    ๒๑) โครงการก่อสร้างถนนและ
สะพานข้ามคลองบางอ้อ ศูนยร์ าชการ
กรุงเทพมหานคร (บางนา)
    ๒๒) โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองแม่น�้ำเจ้าพระยา บริเวณ
แยกเกียกกาย ช่วงที่ ๑ ก่อสร้าง
ทางยกระดับและถนนในฝั่งธนบุรี
(โครงการต่อเนื่อง)
    ๒๓) โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองแม่น�้ำเจ้าพระยา บริเวณ
แยกเกียกกาย ช่วงที่ ๒ ก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา
รวมทางขึ้น-ลง (โครงการต่อเนื่อง)
    ๒๔) โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองแม่น�้ำเจ้าพระยา บริเวณ
แยกเกียกกาย ช่วงที่ ๓ ก่อสร้าง
ทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร
จากแม่นำ�้ เจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง
(โครงการต่อเนื่อง)

โครงการส�ำคัญ

๑๘๐.๐๐๐

๒๕๐.๐๐๐

๑๔๐.๐๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๒๓.๔๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
    ๒๕) โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองแม่น�้ำเจ้าพระยา
บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ ๔
ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่ง
พระนคร จากแยกสะพานแดง
ถึงถนนก�ำแพงเพชร
(โครงการต่อเนื่อง)
    ๒๖) โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองแม่น�้ำเจ้าพระยา บริเวณ
แยกเกียกกาย ช่วงที่ ๕ ก่อสร้าง
ทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร
จากแยกถนนก�ำแพงเพชร ถึงถนน
พหลโยธิน (โครงการต่อเนื่อง)
    ๒๗) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุม
การก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา
บริเวณเกียกกาย ช่วงที่ ๑
(โครงการต่อเนื่อง)
    ๒๘) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุม
การก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา
บริเวณเกียกกาย ช่วงที่ ๒
(โครงการต่อเนื่อง)

โครงการส�ำคัญ

๖.๐๐๐

๓.๕๐๐

๑๘๐.๐๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๘๐.๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ด้านที่ ๒ มหานครสี
ด้านที่ ๑ เมหานครปลอดภั
ขียว สะดวกสบายย
124

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
   ๒๙) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุม
การก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา
บริเวณเกียกกาย ช่วงที่ ๓
(โครงการต่อเนื่อง)
   ๓๐) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุม
การก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยา
บริเวณเกียกกาย ช่วงที่ ๔
(โครงการต่อเนื่อง)
    ๓๑) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุม
การก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา
บริเวณเกียกกาย ช่วงที่ ๕
(โครงการต่อเนื่อง)
    ๓๒) โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแยก ณ ระนอง
(โครงการต่อเนื่อง)
    ๓๓) โครงการก่อสร้างทางลอด
รัชดา–ราชพฤกษ์ 
(โครงการต่อเนื่อง)

โครงการส�ำคัญ

๑๓๒.๐๐๐

๒๑๕.๐๐๐

๔.๕๐๐

๕.๐๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๔.๕๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
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ร้อยละ ๔
ของทางแยก
ที่ควบคุม
สัญญาณ
ไฟจราจร

ค่าเป้าหมาย

๒. ร้อยละความส�ำเร็จของ
ร้อยละ ๑๐๐
การแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ด้านการจราจร
ให้สามารถใช้การได้ภายใน
๒๔ ชม. เมื่อได้รับการแจ้ง
หรือตรวจพบ

๑. พื้นที่ (ทางแยก)
ที่น�ำเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดระบบจราจร

ตัวชี้วัด

ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง

๙๘.๖๖๘

๙๘.๐๐๐

๔. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ขยายพื้นที่การรายงาน
สภาพจราจรของ BMA TRAFFIC
ระยะที่ ๑  

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๙.๒๘๔

๓. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
ระบบบริหารจัดการการจราจร
บนถนนสายหลัก

๒. โครงการแก้ไขปัญหาการจราจร
ในกรุงเทพมหานครด้วยการติดตั้ง
ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร
เป็นพื้นที่ (ATC)

๒. พัฒนาระบบ
จราจรอัจฉริยะให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อแก้ไข
ปัญหาจราจร
๓. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการกล้อง
CCTV ด้านการจราจร
พร้อมใช้งาน ๒๔ ชม.

๑. โครงการศึกษาและจัดท�ำแผน
แม่บทการส�ำรวจปริมาณจราจร
ทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

๑. จัดท�ำฐานข้อมูล
ปริมาณจราจร
และความเร็ว

มาตรการ

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๒  เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจร

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ด้านที่ ๒ มหานครสี
ด้านที่ ๑ เมหานครปลอดภั
ขียว สะดวกสบายย
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๓. ร้อยละของจ�ำนวนกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ที่ได้รับการเชื่อมโยงระบบ
เข้าสู่ศูนย์ควบคุม

ตัวชี้วัด

ร้อยละ ๑๐๐

ค่าเป้าหมาย

ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

๖. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบ
สังเกตการณ์ยานพาหนะบนถนน
ในพื้นที่การจราจร เส้นทางหลัก
บริเวณพื้นที่ชั้นในวงแหวน
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑

๕. จัดหาพร้อมปรับปรุงระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เพื่อบริหารจัดการจราจรพร้อม
อุปกรณ์ท�ำงาน

โครงการส�ำคัญ

๔. เพิ่มประสิทธิภาพ
๗. โครงการปรับปรุง
การเชื่อมโยงระบบกล้อง ศูนย์ควบคุมระบบจราจร
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
(เสาชิงช้า)

มาตรการ

๕๗.๐๐๐

๙๕.๐๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๙๒.๐๐๐

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
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๑. อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้
พลังงานของหน่วยงานลดลง
(ปีฐาน ๒๕๖๐)
- พลังงานไฟฟ้า

ตัวชี้วัด
มาตรการ

โครงการส�ำคัญ

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้ระบบบริหารจัดการ
พลังงานในอาคาร
(Building Energy
Management
Systems: BEMS)

๔. โครงการงานติดตั้งระบบบริหาร
จัดการพลังงานในอาคาร (BEMS)
ส�ำหรับอาคารในพื้นที่ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร ๒

๓. โครงการการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
ของหน่วยงานภายในศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง)

๑. ปรับพฤติกรรมของ
๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ข้าราชการและลูกจ้างให้ การอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน
ใช้พลังงานอย่างประหยัด ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ไม่เกิน
ทุกหน่วยงาน และมีประสิทธิภาพ
๒. กิจกรรมน�ำเข้าข้อมูลปริมาณ
ร้อยละ ๑.๒๒
การใช้พลังงานของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๑  ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายที่ ๒.๔.๑  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ประหยัดพลังงานใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มิติที่ ๒.๔ การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

๕๐.๐๐๐

ส�ำนักการโยธา

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๐๘๐

ด้านที่ ๒ มหานครสี
ด้านที่ ๑ เมหานครปลอดภั
ขียว สะดวกสบายย
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ไม่เกิน
ร้อยละ ๑.๑๘

ร้อยละ ๕๕

- พลังงานเชื้อเพลิง

๒. ร้อยละความส�ำเร็จของ
ผลการด�ำเนินงานตามแผน
แม่บทกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๖
ด้านการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและการใช้
พลังงานทางเลือก

๔. ติดตั้ง RFID ส�ำหรับ
รถสังกัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ระยะทางการใช้พลังงาน
ส�ำนัก
๕. ผลักดันการด�ำเนิน
สิ่งแวดล้อม งานตามแผนแม่บท
ส�ำนัก
กรุงเทพมหานคร
การโยธา ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
ส�ำนัก
สภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๖
และประเมินผล ด้านการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
การใช้พลังงานทางเลือก
๖. ใช้ยานยนตร์มลพิษต�่ำ
(Low Emission
Vehicles: LEV) ส�ำหรับ
รถยนต์ราชการของ
กรุงเทพมหานคร

๓. ปรับเปลี่ยนระเบียบ/
ข้อตกลงเกี่ยวกับน�้ำมัน
เชื้อเพลิงหน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานคร

มาตรการ

๘. โครงการรายการก่อสร้างสถานี
ชาร์จประจุรถโดยสารพลังงาน
ไฟฟ้าพร้อมจัดซื้อรถโดยสาร
พลังงานไฟฟ้า ๒ คัน

๖. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท�ำ
แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ๒๒
๗. กิจกรรมคัดเลือกโครงการ
ต้นแบบส�ำหรับงานปรับปรุง
ดัดแปลงเพื่อการประหยัดพลังงาน

๕. กิจกรรมบริหารน�้ำมันเชื้อเพลิง
และลดการใช้พลังงานของ
กรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการโยธา

-

๙.๐๐๐

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการคลัง

๕.๙๐๒

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

๒๒

การทบทวนเปา้ หมายการปลอ่ ยก๊าซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานคร และขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามแผนแมบ่ ทกรุงเทพมหานครวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๖ ด้านการใช้พลังงานอยา่ งมีประสิทธิภาพ
และการใช้พลังงานทางเลือก

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การคลัง
ส�ำนัก
สิ่งแวดล้อม

129
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ค่าเป้าหมาย

๒. บูรณาการความ
ร่วมมือจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
พลังงาน และส่งเสริม
พลังงานทดแทนของเมือง

๒๓

ขยายผลการรณรงค์ปิดไฟ (ทั้งเครือข่ายความร่วมมือและช่วงเวลาการปิดไฟ) ตลอดจนติดตามการขยายผลการด�ำเนินงานไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

๑. จ�ำนวนหน่วยงานภาคี
ไม่น้อยกว่า
เครือข่ายการปิดไฟ ๑ ชั่วโมง
๕ หน่วยงาน
เพื่อลดโลกร้อนที่ขยายผล            
การด�ำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๑. รณรงค์การใช้พลังงาน ๑. รณรงค์ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง (๖๐+
สิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและ Earth Hour) เพื่อลดโลกร้อน๒๓
ลดการใช้พลังงานที่
๒. รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก
ไม่จ�ำเป็นอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์ที่ ๒.๔.๑.๒  ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑.๐๐๐
๑.๐๐๐

ด้านที่ ๒ มหานครสี
ด้านที่ ๑ เมหานครปลอดภั
ขียว สะดวกสบายย
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ค่าเป้าหมาย

เพิ่มขึ้น
เทียบกับ
ปีฐาน

ตัวชี้วัด

๑. สัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้น (ปีฐาน ๒๕๖๒)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๑. ส่งเสริมการผลิตและ
การโยธา การใช้พลังงานทดแทน
ส�ำนัก
สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ ๒.๔.๑.๓ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน

๒. กิจกรรมรวบรวมข้อมูล
ปริมาณการผลิต/การใช้พลังงาน
ทดแทนของหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร

๑. โครงการงานติดตั้งเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar
Rooftop) อาคารส�ำนักการโยธา
และอาคารส�ำนักการระบายน�้ำ 
(โครงการต่อเนื่อง)

โครงการส�ำคัญ

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๓๐.๐๐๐

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการโยธา
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ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย

ด้านที่ ๓

มหานคร
ส�ำหรับทุกคน
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ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๓๐
(ของ ๑๓๖
อาคาร)

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของอาคารสถานที่
ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
ที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภค
ส�ำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ
อย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การโยธา
๑. ผลักดันให้อาคาร
ราชการ/อาคารสาธารณะ/
อาคารเอกชนสาธารณะ
ขนาดใหญ่จัดให้มีสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ

มาตรการ

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑  ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑   ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

๒. โครงการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขของ
กรุงเทพมหานครให้มีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุและ
คนพิการ ตามกฎกระทรวงก�ำหนด
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในอาคาร
ส�ำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
(Universal Design)

๑. โครงการจัดท�ำ/ปรับปรุง
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในอาคาร
ของกรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๐.๐๐๐

ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักอนามัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงานเขต
ส�ำนักการโยธา

มิตทิ ี่ ๓.๑ การจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กบั ผูส้ งู อายุ คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส

ด้านที
ด้า่ ๓นทีมหานครสำ
่ ๑ มหานครปลอดภั
�หรับทุกคนย
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๒. ร้อยละของสถานี
ขนส่งมวลชนที่ได้รับ
การออกแบบ หรือปรับปรุง
เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ

ตัวชี้วัด

ร้อยละ ๑๐๐

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การจราจร
และขนส่ง
โครงการส�ำคัญ

๓. จัดหาหรือผลักดัน
ให้มีบริการสาธารณะ
เพือ่ สนับสนุนการเชือ่ มตอ่
การเดินทางส�ำหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการ

๓๕.๐๐๐

-

๔. โครงการรถบริการส�ำหรับ
ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น
(ต่อเนื่อง ปี ๖๔-๗๐
วงเงิน ๔๑๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท)
๕. โครงการให้บริการข้อมูล
การเดินทางส�ำหรับผู้พิการผ่าน
Application Traffic Reporter

๒. การออกแบบ ก่อสร้าง ๓. โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ปรับปรุงสาธารณูปโภค จุดรับส่งคนพิการในระบบขนส่ง
หรือจัดอุปกรณ์
มวลชนกรุงเทพมหานคร
อ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้สูงอายุและ
คนพิการตามหลัก
Universal Design
บริเวณสถานีขนส่ง
มวลชนและจุดเชื่อมต่อ
การเดินทางโดยรอบ

มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๕.๐๐๐

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
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ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๒๕

ตัวชี้วัด

๓. ร้อยละของทางแยกที่ได้รับ
การออกแบบหรือปรับปรุงเพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ
คนพิการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การโยธา

๗. โครงการปรับปรุงทางเท้า
เกาะกลาง ทางข้าม ทางแยก
ให้เหมาะสมตามหลัก
Universal Design

๖. โครงการส�ำรวจและออกแบบ
ทางเท้า เกาะกลาง ทางข้าม
ทางแยกให้เหมาะสมตามหลัก
Universal Design

โครงการส�ำคัญ

๕. การติดตั้งอุปกรณ์
๘. โครงการติดตั้งดวงโคม          
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ พร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบ
ผู้สูงอายุและคนพิการ
ทางข้ามส�ำหรับผู้พิการ
บริเวณทางแยกทางข้าม

๔. การปรับปรุงสภาพ
พื้นที่ และภูมิทัศน์ให้
เหมาะสม เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้สูงอายุและคนพิการ

มาตรการ

๒.๙๐๐

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
ส�ำนักงานเขต

ด้านที
ด้า่ ๓นทีมหานครสำ
่ ๑ มหานครปลอดภั
�หรับทุกคนย
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ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๘๕

๒. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับ
การจดทะเบียนภูมิปัญญาและ
ได้ท�ำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา
ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถสู่สังคม

๓. ร้อยละของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร
มีพัฒนาการสมวัย

๑. ร้อยละของผู้สูงอายุตาม
ทะเบียนราษฎร์ที่มีสิทธิ
ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป
ได้รับทราบสิทธิ

ตัวชี้วัด
๑. กิจกรรมประชาสัมพันธ์สิทธิ
ผู้สูงอายุและการบริการเชิงรุก
จดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

โครงการส�ำคัญ

ส�ำนัก
๓. ส่งเสริมให้เด็ก
๔. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
พัฒนาสังคม ก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการ ก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
สมวัย
ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

ส�ำนัก
๒. สนับสนุนผู้สูงอายุ                     ๒. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
พัฒนาสังคม มีการสะสมภูมิปัญญา              ผู้สงู อายุกรุงเทพมหานคร
และได้ท�ำงานถ่ายทอด             
๓. โครงการส่งเสริมและสืบสาน
ภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง
ภูมิปัญญาด้านอาชีพเขตประเวศ

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๑๐๐
ส�ำนัก
๑. จัดสรรเบี้ยยังชีพ
พัฒนาสังคม ผู้สงู อายุ

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑  ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒  ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ส�ำนักพัฒนาสังคม
ส�ำนักงานเขต

ส�ำนักพัฒนาสังคม
ส�ำนักงานเขต

๐.๓๐๐

๖.๗๓๕

ส�ำนักพัฒนาสังคม
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักพัฒนาสังคม
ส�ำนักงานเขต

๐.๓๘๓

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-
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ร้อยละ ๔๐

ร้อยละ ๔๐

๒. ร้อยละของศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคลินิกผู้สูงอายุ
ครบวงจร

ค่าเป้าหมาย

๑. ร้อยละของโรงพยาบาล
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
“คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ”
ระดับทองขึ้นไป

ตัวชี้วัด

ส�ำนักอนามัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การแพทย์
มาตรการ

โครงการส�ำคัญ

๒. โครงการติดตามการด�ำเนินงาน
คลินิกผู้สูงอายุครบวงจรของ
ส�ำนักอนามัย

๑. ตรวจประเมินตาม
๑. โครงการการพัฒนาคลินิก
หลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง ผู้สงู อายุคุณภาพในโรงพยาบาล
สังกัดส�ำนักการแพทย์

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๑ พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

เป้าหมายที่ ๓.๑.๓ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร

๐.๐๑๙

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักอนามัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการแพทย์

ด้านที
ด้า่ ๓นทีมหานครสำ
่ ๑ มหานครปลอดภั
�หรับทุกคนย
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ค่าเป้าหมาย

๕,๐๐๐ ราย

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๙๐

ตัวชี้วัด

๑. จ�ำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับ
การคัดกรองกลุ่มอาการที่มีใน
ผู้สูงอายุ      

๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถภาพ
ร่างกายดีขึ้น

๓. ร้อยละของผู้ป่วยทุพพลภาพ
และผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ได้รบั การดูแลแบบประคับประคอง
หรือการพยาบาลต่อเนื่อง
ที่บ้านที่อยู่ในระบบส่งต่อ
BMA Home Ward Referral
Center

๑. ส่งเสริมการค้นพบ
โรคเรื้อรังของผู้สูงอายุ
ในระยะแรก

มาตรการ

ส�ำนักอนามัย ๓. ผู้ป่วยทุพพลภาพ
และผู้สูงอายุติดเตียง
ได้รับการพยาบาล
ต่อเนื่องที่บ้าน

ส�ำนักอนามัย ๒. ส่งเสริมสุขภาพ
การดูแลตนเองก่อนวัย
ผู้สูงอายุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การแพทย์

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๓.๒ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครบวงจร

๓. โครงการบูรณาการเครือข่าย
ระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาล
ต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home
Ward Referral System)
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
เพื่อช่วยเหลืองานพยาบาล ผู้ป่วย
และผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน
๕. โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้าย
ของชีวิต ที่บ้านแบบไร้รอยต่อ

๑. โครงการตรวจคัดกรอง
กลุ่มโรคที่พบในผู้สูงอายุ
(Geriatric Syndrome) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนเชิงป้องกันในชุมชน

โครงการส�ำคัญ

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักอนามัย

๑๓.๑๓๖

๑.๑๒๕

ส�ำนักอนามัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการแพทย์

๐.๓๑๒

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
๑. กรุงเทพมหานคร
๒ ระดับ/กลุ่ม
ส�ำนัก
๑. ส�ำรวจและจัดท�ำ
๑. กิจกรรมการส�ำรวจและรวบรวม
มีฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ (ระดับพื้นที่เขต พัฒนาสังคม ข้อมูลแรงงานนอกระบบ ข้อมูลแรงงานนอกระบบในพื้นที่
และระดับ
(แรงงานไทย) ในพื้นที่เขต กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร)
(กลุ่มผู้ขับขี่
มอเตอร์ไซค์
รับจ้างสาธารณะ
กลุ่มผู้ค้า
หาบเร่-แผงลอย
และกลุม่
เกษตรกร)

เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑  สร้างฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบในระดับกรุงเทพมหานครและระดับพื้นที่เขต

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑  พัฒนาฐานข้อมูลของแรงงานนอกระบบอย่างต่อเนื่อง

มิติที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักพัฒนาสังคม
ส�ำนักงานเขต

ด้านที
ด้า่ ๓นทีมหานครสำ
่ ๑ มหานครปลอดภั
�หรับทุกคนย
140

ค่าเป้าหมาย

๓ กลุ่ม
(กลุ่มผู้ขับขี่
มอเตอร์ไซค์
รับจ้าง
สาธารณะ
กลุ่มผู้ค้า
หาบเร่แผงลอย
และกลุ่ม
เกษตรกร)

ตัวชี้วัด

๑. จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายของ
แรงงานนอกระบบในพื้นที่เขต
เข้าถึงสวัสดิการทางสังคม

โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการประชาสัมพันธ์ให้
แรงงานนอกระบบและประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคม
และแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๑. ส่งเสริมให้แรงงาน
๑. โครงการส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาสังคม นอกระบบ (แรงงานไทย) แรงงานนอกระบบและประชาชน
เข้าถึงสวัสดิการทางสังคม ทั่วไปเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม
และแหล่งเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ

เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๒ ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของแรงงานนอกระบบ ร้อยละ ๑๐๐
ส�ำนัก
๑. ส่งเสริมให้แรงงาน
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขต
กลุ่มผู้ค้า
พัฒนาสังคม นอกระบบ (แรงงานไทย)
รับทราบสวัสดิการทางสังคม
หาบเร่รับทราบสวัสดิการ
แผงลอย
ทางสังคม
และกลุ่ม
เกษตรกร)

เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑  ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบรับทราบสวัสดิการทางสังคม

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๐๑๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๐๖๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักพัฒนาสังคม
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักพัฒนาสังคม
ส�ำนักงานเขต

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒   สนับสนุนให้แรงงานนอกระบบ (แรงงานไทย) ในกรุงเทพมหานครรับทราบและเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม
และแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม                                                                   
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ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๖๐

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

๒. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้ารับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
มีผลการประเมินระดับดีมาก
ขึ้นไป

ส�ำนัก
การศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การศึกษา
๑. ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดโครงการ/กิจกรรม
ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
๒. พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน
และการปรับปรุง
หลักสูตรด้านการศึกษา
ของกรุงเทพมหานคร
๓. ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๔. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา

มาตรการ

๑.๒๐๐

๔.๑๙๗

๓. โครงการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๔. โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา

๑.๐๗๕

๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของโรงเรียนตามศักยภาพ
ในการพัฒนาผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๗๓๘

ส�ำนักการศึกษา

ส�ำนักการศึกษา

ส�ำนักการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในวิชาหลัก จากการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน มีคะแนนเฉลีย่ เพิม่ ขึน้

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มิติที่ ๓.๓ การศึกษาส�ำหรับทุกคน

ด้านที
ด้า่ ๓นทีมหานครสำ
่ ๑ มหานครปลอดภั
�หรับทุกคนย
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ค่าเป้าหมาย

๓๐๐ คน

ลดลง
ร้อยละ ๑๐

ตัวชี้วัด

๑. จ�ำนวนของข้าราชการครู           
และบุคลากรทางการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครมีสมรรถนะ
ตามสายงานที่โดดเด่น
(High Performance)

๒. จ�ำนวนอัตราก�ำลังที่ว่าง
และการโอนกลับภูมิล�ำเนา
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ลดลง

ส�ำนัก
การศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การศึกษา

๓. ลดปัญหาการ
ขาดแคลนครู และครู
สอนไม่ตรงสาขาวิชา

๒. การพัฒนาสมรรถนะ
ตามสายงานที่โดดเด่น
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กทม.

๑. การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาและระบบ
ติดตามและประเมิน
สมรรถนะตามสายงาน

มาตรการ

๓๖.๖๐๐
๐.๐๙๔

๖. โครงการความร่วมมือการผลิต
ครูกรณีพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร   

๐.๓๓๑

๔. โครงการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษามหานครโดดเด่น
๕. โครงการทุนเอราวัณ

๑.๘๙๐

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

๓. โครงการพัฒนาครูส่กู ารเป็น
ครูมหานคร

๒. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
ผู้บริหารสถานศึกษามหานคร

๑. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
ครูมหานคร

โครงการส�ำคัญ

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความเป็นมืออาชีพ

ส�ำนักการศึกษา

ส�ำนักการศึกษา

ส�ำนักการศึกษา

ส�ำนักการศึกษา

ส�ำนักการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการศึกษา
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ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๘๕

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของนักเรียน
ระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การศึกษา
โครงการส�ำคัญ

๒. การประเมินพัฒนาการ ๒. กิจกรรมประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็ก และการเรียนรู้ของเด็ก

๑. ส่งเสริมและพัฒนา            ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
สมวัย

มาตรการ

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๓  นักเรียนมีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๕.๐๐๐

ส�ำนักการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการศึกษา

ด้านที
ด้า่ ๓นทีมหานครสำ
่ ๑ มหานครปลอดภั
�หรับทุกคนย
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๒. จ�ำนวนโครงการ/กิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยให้
มีประสิทธิภาพในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

๑. จ�ำนวนประเภทของ
แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการสร้าง
เครือข่าย การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนเพื่อพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ตัวชี้วัด

๒ โครงการ

ส�ำนัก
วัฒนธรรม
กีฬา และการ
ท่องเที่ยว

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
๒ ประเภท
ส�ำนัก
แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม
(กลุ่ม
กีฬา และการ
ห้องสมุดฯ
ท่องเที่ยว
และกลุ่ม
พิพิธภัณฑ์)
โครงการส�ำคัญ

๒. น�ำร่องการจัดการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย
เฉพาะเรื่องเฉพาะกลุ่ม
เป้าหมาย เพื่อยกระดับ
การใช้ประโยชน์
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย

๐.๔๐๐
๐.๓๐๐

๔. โครงการถนนคนอ่าน

๒.๐๐๐

๓. โครงการ Book Start

๑. สร้างเครือข่าย
๑. โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทุกภาคส่วน ความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ตามอัธยาศัย
๒. โครงการการศึกษาวิจัย
ความต้องการการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยของประชาชนแต่ละช่วงวัย

มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๐๕๘

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๑  พัฒนาเครือข่ายและกลไกการใช้ประโยชน์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่กลุ่มประชาชนในช่วงวัยต่างๆ

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓  ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต

ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักการแพทย์
ส�ำนักอนามัย

ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักงานเขต
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๓ ห้อง

ร้อยละ ๕๐

๒. จ�ำนวนห้องสมุดเพื่อการ
เรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
เป็นห้องสมุดมีชีวิตที่มี
ความทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน

๓. ร้อยละของพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครที่ได้รับ
การพัฒนาเครือข่ายชุมชน

๑. จ�ำนวนเขตที่มีการจัด
โครงการน�ำร่องการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยในพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร โดยมี
ความหลากหลายตามบริบท
ความต้องการของประชาชน

ตัวชี้วัด

โครงการส�ำคัญ

๐.๒๐๐
๓.๐๐๐

๕. กิจกรรมการจัดบริการ
ทางการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์
และพัฒนาข้อมูลพิพธิ ภัณฑใ์ ห้ทนั สมัย

๐.๖๐๐

๐.๓๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๒๕๐

๔. กิจกรรมการสร้างเครือข่าย
ร่วมกับภาคประชาชนเชิงบูรณาการ

๒. พัฒนาห้องสมุดเพื่อ ๓. กิจกรรมการพัฒนาและ
การเรียนรูใ้ ห้มกี ารจัดบริการ ยกระดับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
ทางการศึกษา และจัด
ไปสูห่ ้องสมุดมีชีวิตแบบครบวงจร
กิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

๑. จัดโครงการน�ำร่อง
๑. โครงการจิตอาสาพัฒนาการ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย อ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ในพืน้ ทีข่ องกรุงเทพมหานคร
โดยมีความหลากหลาย ๒. โครงการปั่น ปันปัญญา
ตามบริบทความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละ
พื้นที่

มาตรการ

ส�ำนักงานเขต ๓. พัฒนาพิพิธภัณฑ์
(เฉพาะที่มี ให้มีการจัดบริการทาง
พิพิธภัณฑ์) การศึกษาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

ส�ำนัก
วัฒนธรรม
กีฬา และการ
ท่องเที่ยว

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
๓ เขต
ส�ำนัก
วัฒนธรรม
กีฬา และการ
ท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ส�ำนักงานเขต
(เฉพาะที่มี
พิพิธภัณฑ์)
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว

ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักงานเขต
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักงานเขต

ด้านที
ด้า่ ๓นทีมหานครสำ
่ ๑ มหานครปลอดภั
�หรับทุกคนย
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
๑. จ�ำนวนแหล่งเรียนรู้ด้าน
จ�ำนวน
ส�ำนัก
พหุวฒ
ั นธรรมของกรุงเทพมหานคร
๖ แห่ง
วัฒนธรรมกีฬา
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
และ
เนื้อหาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
๑. โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม
เผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

๑. สร้าง ปรับปรุงเนื้อหา
ความรู้ท้องถิ่นในแหล่ง
เรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม               
ของกรุงเทพมหานคร
๒. กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา
ปรับปรุงข้อมูลความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ของกรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

มาตรการ

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑  สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๔๘๔

ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑  คนกรุงเทพฯ ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและปรองดอง

มิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม
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โครงการส�ำคัญ
๑. โครงการจัดแสดงศิลปะการแสดง
ร่วมสมัยแห่งกรุงเทพมหานคร
๒. โครงการแสดงดนตรี
Bangkok Music in the park   
๓. โครงการแสดงดนตรี
“กทม. ร้อยใจภักดิ์ ร้องบรรเลง
เพลงของพ่อ”
๔. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เนื่องในวันส�ำคัญทางประเพณี
ประจ�ำปี ๒๕๖๔
๕. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เนื่องในวันส�ำคัญทางศาสนา
ประจ�ำปี ๒๕๖๔
๖. กิจกรรมบันทึก “เพลง เรื่อง”
ตามพระราชด�ำริของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๗. โครงการอบรมทฤษฎีดนตรี
สากลส�ำหรับครูดนตรี
สังกัดกรุงเทพมหานคร

มาตรการ
๑. เสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
และเผยแพร่ความรู้
ทางด้านพหุวัฒนธรรม
ของประชาชน
กรุงเทพมหานคร

ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา  
และการท่องเที่ยว
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา  
และการท่องเที่ยว
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา  
และการท่องเที่ยว

ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา  
และการท่องเที่ยว

๒.๔๐๐
-

๐.๑๖๒

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา  
และการท่องเที่ยว
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา  
และการท่องเที่ยว
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา  
และการท่องเที่ยว
๒๕.๕๐๐

๒.๒๙๖

๕.๙๐๗

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๙๕๐

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ทางเลือก

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
๑. จ�ำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ ๖ กิจกรรม/ปี
ส�ำนัก
ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
ของประชาชนกรุงเทพมหานคร
กีฬา และการ
ท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๒  

ด้านที
ด้า่ ๓นทีมหานครสำ
่ ๑ มหานครปลอดภั
�หรับทุกคนย
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
๑. จ�ำนวนเครือข่ายด้าน
๖ เครือข่าย ส�ำนักงาน
พหุวฒ
ั นธรรมในกรุงเทพมหานคร
การตา่ งประเทศ
ที่ได้รับการพัฒนา
ส�ำนัก
วัฒนธรรม
กีฬา และการ
ท่องเที่ยว
๑. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้าน
พหุวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานคร

มาตรการ

๒. โครงการเสริมสร้างพัฒนา
เครือข่ายการด�ำเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของ
กรุงเทพมหานคร

๑. โครงการสร้างสังคม
พหุวัฒนธรรมร่วมกับ
เมืองพี่เมืองน้อง

โครงการส�ำคัญ

๐.๒๕๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๕.๐๐๐

เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๓  พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ดา้ นพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงาน
การต่างประเทศ
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ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย

ด้านที่ ๔

มหานครกระชับ
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ค่าเป้าหมาย

๙,๘๐๐
คน/ตร.กม.
๑๑,๒๐๐
คน/ตร.กม.
๕,๙๖๐
คน/ตร.กม.
๔,๘๐๐
คน/ตร.กม.

ตัวชี้วัด

๑. ความหนาแน่นของประชากร
    ๑) ในเขตเมืองชัน้ ใน (๒๒ เขต)
        (๑) พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์/เมืองเก่า
(๗ เขต)
        (๒) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/
ทีอ่ ยูอ่ าศัยหนาแน่นมาก (๗ เขต)                 
        (๓) พื้นที่เศรษฐกิจใหม่
(๘ เขต)
    ๒) ในเขตเมืองชั้นกลาง
(๑๗ เขต)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ส�ำนักการ ๑. ผลักดันโครงการ
วางผังและ พัฒนาเมืองที่สอดคล้อง
พัฒนาเมือง ตามผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๒๗.๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง
ส�ำนักระบายน�้ำ
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
ส�ำนักงานเขต

เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑   ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิม่ ความหนาแน่นประชากรในเขตเมือง
ชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑   กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ
สอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

มิติที่ ๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

ด้าด้นที
านที
่ ๑ ่ มหานครปลอดภั
๔ มหานครกระชับย
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ค่าเป้าหมาย

๔. จ�ำนวนรายงานทบทวน
ผลการศึกษา/รายงานบทเรียน
เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในการจัดรูปที่ดิน

๑ ฉบับ

๒. จ�ำนวนบ้านเพิ่มขึ้น
    ๑) เขตเมืองชั้นใน (๒๒ เขต) ร้อยละ ๒.๕
    ๒) เขตชั้นกลาง (๑๗ เขต)
ร้อยละ ๒.๓
    ๓) ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ร้อยละ ๓.๕
ในเขตเมืองชั้นใน (๑๕ เขต)
และเขตชั้นกลาง (๔ เขต)
(รถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทและ
สายสีลมและรถไฟฟ้า MRT)
๓. จ�ำนวนพื้นที่ปิดล้อมที่มี
๑ แห่ง
การจัดท�ำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
ให้เกิดการเชือ่ มต่อกับพืน้ ทีโ่ ดยรอบ

ตัวชี้วัด

ส�ำนักการ ๓. พัฒนาพื้นที่ปิดล้อม
วางผังและ ในเขตเมืองชั้นใน
พัฒนาเมือง และชัน้ กลาง

ส�ำนักการ ๓. พัฒนาพื้นที่ปิดล้อม
วางผังและ ในเขตเมืองชั้นใน
พัฒนาเมือง และชัน้ กลาง

-

-

๔. โครงการจัดท�ำมาตรการส่งเสริม
การจัดรูปที่ดิน
๕. โครงการถอดบทเรียนการจัดรูป
ที่ดินของกรุงเทพมหานคร

๐.๒๖๘

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๒.๕๐๐

๓. โครงการพัฒนาเมืองเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการจัดรูป
ที่ดินสู่การส่งเสริมการพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
ส�ำนักการ ๒. เพิ่มมาตรการเชิงบวก ๒. โครงการจัดท�ำมาตรการ
วางผังและ เพือ่ ส่งเสริมการขยายตัว โอนสิทธิการพัฒนาของอาคาร
พัฒนาเมือง ในเขตเมืองชั้นใน
ประวัติศาสตร์ หรืออาคาร
อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ตาม
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง

ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง

ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง
ส�ำนักงานเขต
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ค่าเป้าหมาย

อย่างน้อย
๑ พื้นที่

๑ ฉบับ

ตัวชี้วัด

๕. จ�ำนวนพื้นที่ที่มีการจัดท�ำ
แผน/มีการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง

๖. จ�ำนวนแผนงบประมาณ
โครงสร้างพื้นฐาน
(Capital Improve)

ส�ำนักการ ๕. จัดท�ำแผนพัฒนา
วางผังและ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาเมือง ทั้งสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่
สอดคล้องกับผังเมืองรวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ส�ำนักการ ๔. ปรับปรุงพื้นที่เฉพาะ
วางผังและ แห่ง (Project Plan)
พัฒนาเมือง และแผนฟื้นฟูเมือง
(Urban Regeneration)
ในเขตเมืองชั้นในและ
ชั้นกลาง

๑๒.๕๐๐

๖.๙๕๐

๘. โครงการน�ำร่องเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมย่านสร้างสรรค์
๙. โครงการจัดท�ำแผน
งบประมาณโครงสร้างพื้นฐาน
(CIP) เพื่อการพัฒนาเมืองตาม
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

๑๕.๐๐๐

๗. โครงการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียดเพื่อการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูย่านเมืองเก่า
กรุงเทพมหานคร

๖. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ท่าน�้ำภานุรังสี

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๒๓.๘๙๐

ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง

ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง

ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง

ด้าด้นที
านที
่ ๑ ่ มหานครปลอดภั
๔ มหานครกระชับย
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ค่าเป้าหมาย

๘. ร้อยละความส�ำเร็จในการ
ปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและ
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
และอาคารให้เป็นปัจจุบัน

ร้อยละ ๑๐๐

๗. ร้อยละของถนน ตรอก ซอย ร้อยละ ๑๐๐
เป้าหมายซึง่ ด�ำเนินการตรวจสอบ
(ถนน
การใช้ที่ดินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย
กฎหมายและมาตรการทาง
๑ สาย)
ผังเมืองและมีการสั่งการให้แก้ไข

ตัวชี้วัด

ส�ำนักการ ๗. ส�ำรวจ จัดเก็บ
วางผังและ รวบรวมและบูรณาการ
พัฒนาเมือง การใช้ฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการเมือง

ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง
ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักงานเขต

๖.๐๐๐
๒๗.๗๕๕

๑๒. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน
ระหว่างกรุงเทพมหานคร
กับกรมที่ดิน
๑๓. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ฐานเชิงเลขกรุงเทพมหานคร

ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักงานเขต

๙๒๐.๒๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

๑๑. โครงการจัดท�ำและพัฒนาระบบ
ข้อมูลกลางเพือ่ การบริหารจัดการเมือง
(ต่อเนื่อง ปี ๖๔ - ๖๕)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
ส�ำนักการ ๖. บังคับใช้มาตรการทาง ๑๐. โครงการติดตามตรวจสอบ
วางผังและ ผังเมืองอย่างเคร่งครัด
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตาม
พัฒนาเมือง
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
บริเวณริมถนนเป้าหมาย
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๙. กรุงเทพมหานครมีแผน
แม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๑ ฉบับ
ส�ำนัก
๘. ผลักดันให้เกิด
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
และประเมินผล และขับเคลื่อน
กรุงเทพมหานครสู่
ความเป็นเมืองอัจฉริยะ
๑๔. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท�ำ
แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
กรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๖.๙๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

ด้าด้นที
านที
่ ๑ ่ มหานครปลอดภั
๔ มหานครกระชับย
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๓. จ�ำนวนการละเมิดกฎหมาย
และมาตรการทางผังเมือง
ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
ไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

    ๒) บริเวณศูนย์ชุมชนย่อย
จ�ำนวน ๑๐ ศูนย์
๒. จ�ำนวนศูนย์ชุมชนย่อยที่มี
การขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่
เฉพาะ

๑. ความหนาแน่นของประชากร
ในเขตเมืองชั้นนอก
    ๑) เขตเมืองชัน้ นอก (๑๑ เขต)

ตัวชี้วัด

เท่ากับ/ลดลง
จากปี
ที่ผ่านมา

๑,๘๘๐
คน/ตร.กม.
๓,๔๐๐
คน/ตร.กม.
๑ แห่ง

ค่าเป้าหมาย

๓. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามแผนงานบริเวณ
พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่

๑. โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่
พิเศษลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง
๒. โครงการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชัน
และพื้นที่ต่อเนื่อง

โครงการส�ำคัญ

๓. จัดท�ำแผนความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรที่ดูแลระบบสัญจร
หลักและรองของเมือง
ส�ำนักการ ๔. บังคับใช้มาตรการทาง ๔. โครงการส�ำรวจติดตามตรวจสอบ
วางผังและ ผังเมืองไม่ให้มีการรุกล�้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชนบท
พัฒนาเมือง พื้นที่เกษตรกรรมรวมถึง และเกษตรกรรม
การออกข้อบัญญัติเฉพาะ

ส�ำนักการ ๒. จัดท�ำฐานข้อมูลและ
วางผังและ แผนพัฒนาโครงสร้าง
พัฒนาเมือง พื้นฐานเพื่อรองรับ
ศูนย์ชุมชนย่อยในเขต
เมืองชั้นนอกรองรับ
ประชากรที่เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ส�ำนักการ ๑. จัดท�ำแผนแม่บทการ
วางผังและ พัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย
พัฒนาเมือง และด�ำเนินการพัฒนา
ในพื้นที่น�ำร่อง

เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๒.๑ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในศูนย์ชุมชนย่อยของเขตเมืองชั้นนอก

เป้าหมายที่ ๔.๑.๒  ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ

-

๐.๑๕๕

๑๘.๑๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๓๙.๘๓๐

ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง
ส�ำนักระบายน�้ำ
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต
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ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย

ด้านที่ ๕

มหานคร
ประชาธิป ไตย
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ค่าเป้าหมาย

๑. กรุงเทพมหานครมีเครือข่าย - ระดับ กทม.
ความร่วมมือในการจัดการแก้ไข ๑ เครือข่าย
ปัญหาสาธารณะทั้งระดับ กทม. - ระดับ สนข.
และระดับส�ำนักงานเขต
๕๐ เครือข่าย

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๑. ประสานหน่วยงาน
๑. โครงการจัดตั้งเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ และภาคประชาสังคม
ความร่วมมือในการจัดการแก้ไข
และประเมินผล จัดท�ำเครือข่าย
ปัญหาสาธารณะ
ความร่วมมือแก้ไขปัญหา
สาธารณะ

เป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๑.๑  เครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ

เป้าหมายที่ ๕.๑.๑  มหานครที่มีการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานให้บริการสาธารณะในพื้นที่

มิติที่ ๕.๑ มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

ด้านที
ด้า่ ๕นทีมหานครประชาธิ
่ ๑ มหานครปลอดภั
ปไตยย
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ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการท�ำงานของกรุงเทพมหานคร
โดยการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

๐.๑๑๗
๐.๑๔๔

๔. โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร

๓.๕๙๐

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๓. โครงการสภากรุงเทพมหานคร
พบประชาชน

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
๑. จ�ำนวนเครือข่ายประชาคม ๑ เครือข่าย/
ส�ำนัก
๑. การสร้างเวที/กลไก/ ๑. กิจกรรมจัดตั้งเครือข่าย
ที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชน ส�ำนักงานเขต ยุทธศาสตร์ เครือข่ายประชาคมที่เป็น ประชาคมเพื่อประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
และประเมินผล ทางการเพื่อให้ประชาชน
ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบ
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
การท�ำงานของกรุงเทพมหานคร
วางแผนตัดสินใจ
และติดตามตรวจสอบ
การท�ำงานของ
กรุงเทพมหานคร
๒. โครงการผู้น�ำ NEW GEN

ส�ำนักงานเขต
ห้วยขวาง

ส�ำนักงาน
เลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร

ส�ำนักพัฒนาสังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล
ส�ำนักงานเขต
ส�ำนักพัฒนาสังคม
ส�ำนักงานปกครอง
และทะเบียน

เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ ประชาชนสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจการของกรุงเทพมหานคร ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการวางแผนนโยบายและการด�ำเนินงาน
         
ทั้งผ่านกลไกที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยนโยบายมีเป้าหมายเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑

มิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
๑. มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์
๑ ฉบับ
ส�ำนัก
รูปแบบในการน�ำระบบ
ยุทธศาสตร์
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้
และประเมินผล
ในระบบงบประมาณ กทม.
ส�ำนัก
งบประมาณ
กรุงเทพมหานคร
๑. สร้างหลักเกณฑ์
การใช้งบประมาณ
แบบมีส่วนร่วมของ
กรุงเทพมหานคร

มาตรการ
๑. กิจกรรมก�ำหนดหลักเกณฑ์
รูปแบบในการน�ำงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล
ส�ำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๒ มุ่งสร้างระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจการใช้งบประมาณ

ด้านที
ด้า่ ๕นทีมหานครประชาธิ
่ ๑ มหานครปลอดภั
ปไตยย
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ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๒๕
ของภารกิจ
ที่ได้รับ
มอบหมาย             
ให้ถ่ายโอน
ได้รับการ
ด�ำเนินการ

ตัวชี้วัด

๑. กระจายภารกิจการจัดบริการ
สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนในพื้นที่โดยตรงจาก
ส�ำนักไปยังส�ำนักงานเขตและ
หน่วยบริการในพื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนักงาน
ก.ก.
โครงการส�ำคัญ

๑. เพิ่มอ�ำนาจหน้าที่
๑. การปรับปรุงโครงสร้างของ
ในการจัดบริการสาธารณะ ส�ำนักงานเขต เพื่อรองรับการ
ให้กับส�ำนักงานเขต
ถ่ายโอนภารกิจ

มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงาน ก.ก.
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล
ส�ำนักงานเขต

เป้าประสงค์ท่ี ๕.๓.๑.๑ กระจายภารกิจการจัดบริการสาธารณะทีเ่ กีย่ วข้องกับประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยตรงจากส�ำนักไปยังส�ำนักงานเขต
และหน่วยบริการในพืน้ ที่

เป้าหมายที่ ๕.๓.๑   ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จ�ำเป็นและให้อ�ำนาจในการก�ำหนดนโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการ
สาธารณะในระดับพื้นที่

มิติที่ ๕.๓ กระจายอ�ำนาจสู่ประชาชน
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๑. กรุงเทพมหานครยืนยัน
ความพร้อมในการรับถ่ายโอน
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐต่อ
คณะกรรมการกระจายอ�ำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
กระจายอ�ำนาจ

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๒๕
ส�ำนัก
๑. เร่งรัดการประสาน
ของภารกิจ           ยุทธศาสตร์ ขอรับถ่ายโอนภารกิจ
ที่รับการ และประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการ
ถ่ายโอนตาม
ก�ำหนดขั้นตอนการ
กฎหมาย
กระจายอ�ำนาจฯ
การกระจาย
ฉบับที่ ๑ และ ๒ ที่ กทม.
อ�ำนาจ
ยังไม่ได้รับถ่ายโอน
และแผน
ผ่านช่องทางส�ำนักงาน
ปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
การกระจายอ�ำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๑. กิจกรรมการประสานขอรับ
ถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการ
ก�ำหนดขั้นตอนการกระจาย
อ�ำนาจฯ ฉบับที่ ๑ และ ๒

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการโยธา            
ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง
ส�ำนักการระบายน�ำ   
้
ส�ำนักอนามัย                
ส�ำนักการคลัง                
ส�ำนักงานปกครอง
และทะเบียน                     
ส�ำนักเทศกิจ
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

เป้าประสงค์ที่ ๕.๓.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจจากรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะตามที่กฎหมายก�ำหนด

ด้านที
ด้า่ ๕นทีมหานครประชาธิ
่ ๑ มหานครปลอดภั
ปไตยย
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๒. ร้อยละ
ร้อยละ ๑๐๐
ส�ำนัก
๒. เพิ่มขีดความสามารถ
ความส�ำเร็จของ
ยุทธศาสตร์ ในการด�ำเนินการตาม
การด�ำเนินการ
และประเมินผล ภารกิจที่ได้รับการ
ตามภารกิจที่ได้รับ
ถ่ายโอนตามกฎหมาย
การถ่ายโอน
กระจายอ�ำนาจฯ
ตามกฎหมาย
กระจายอ�ำนาจฯ

ส�ำนักอนามัย

ส�ำนักอนามัย

-

๓.๑๔๘

๓. โครงการกรุงเทพเมืองแห่ง
การคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อการดูแล
สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
๔. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ของกรุงเทพมหานคร
๕. กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส�ำนักพัฒนาสังคม
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
ส�ำนักการจราจรและขนส่ง                     
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม               
ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักการระบายน�้ำ
ส�ำนักอนามัย               
ส�ำนักการคลัง                
ส�ำนักงานปกครองและทะเบียน
ส�ำนักงานเขต
ส�ำนักงาน ก.ก.
ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ส�ำนักอนามัย
๐.๑๖๓

-

๒. กิจกรรมการพัฒนา
ความสามารถของหน่วยงาน
ในการด�ำเนินการตามภารกิจ
ที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมาย
กระจายอ�ำนาจฯ

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
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ค่าเป้าหมาย

๑. ร้อยละของการบูรณาการ
ร้อยละ ๑๐๐
ช่องทางและระบบการร้องเรียน ของช่องทาง
เกี่ยวกับพฤติกรรมคอร์รัปชัน
การบูรณาการ
ให้เชื่อมโยงเป็นระบบและมี
ทั้งช่องทาง
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
ออนไลน์ 
แสดงผลการร้องเรียนเปิดเผย
จดหมาย
ต่อสาธารณชน
และโทรศัพท์
ให้เชือ่ มโยงกัน

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนักงาน
ก.ก.
๑. การบูรณาการ
ช่องทางและระบบการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมคอร์รัปชัน
ให้เชื่อมโยงเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการแสดงผล
การร้องเรียนเปิดเผย
ต่อสาธารณชน

มาตรการ

๒. โครงการด�ำเนินงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ของ
กรุงเทพมหานคร

๑. กิจกรรมการบูรณาการระบบ
การร้องเรียนและการแสดงผล
การร้องเรียนต่อสาธารณชน

โครงการส�ำคัญ

๙๗.๐๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักงานการ
ประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงาน ก.ก.

เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีกลไกการร้องเรียน ตรวจสอบ และแก้ไข เรื่องการทุจริตที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และไม่ซ�้ำซ้อน

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑   ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการและผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร

มิติที่ ๕.๔ การเมืองสีขาว

ด้านที
ด้า่ ๕นทีมหานครประชาธิ
่ ๑ มหานครปลอดภั
ปไตยย
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ

๔. โครงการตรวจสอบสถานะ
เรื่องร้องทุกข์ Real – time
ผ่านหน้าเว็บไซต์ 
http://www.bangkok.go.th./
rongtook

๓. กิจกรรมการบูรณาการ
ช่องทางและระบบร้องเรียน
เกี่ยวกับพฤติกรรมคอร์รัปชัน

โครงการส�ำคัญ

๐.๕๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักงานเขต
ปทุมวัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงาน ก.ก
ส�ำนักงาน
เลขานุการ
ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงาน
เลขานุการปลัด
กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานการ
ประชาสัมพันธ์
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ค่าเป้าหมาย

การด�ำเนิน
การสอบสวน
พิจารณาโทษ
เร็วขึ้นกว่า
ค่าเฉลี่ยเดิม

ร้อยละ ๑๐๐
ทุกหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

๑. มีกระบวนการสอบสวนและ
ลงโทษที่รวดเร็วโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ

๒. มีการสร้างกลไกป้องกัน
การทุจริตในอนาคต ควบคู่
ไปกับสร้างและพัฒนากลไก
บริหารความเสี่ยงด้านทุจริต

ส�ำนักงาน
ก.ก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนักงาน
ก.ก

๒. สร้างกลไกป้องกัน
การทุจริตในอนาคต
ควบคู่ไปกับสร้างและ
พัฒนากลไกบริหาร
ความเสี่ยงด้านทุจริต

๑. เพิ่มความรวดเร็ว
โปร่งใสและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ
สอบสวนและลงโทษ

มาตรการ

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ

เป้าประสงค์ท  ี่ ๕.๔.๑.๒  มีระบบการสอบสวนและลงโทษการทุจริตคอร์รปั ชันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ มีกลไกป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันในอนาคต

ด้านที
ด้า่ ๕นทีมหานครประชาธิ
่ ๑ มหานครปลอดภั
ปไตยย
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๑. จ�ำนวนประเด็นการพัฒนา
ตามวิสัยทัศน์ กทม. ๒๕๗๕
ที่ได้รับการผลักดันโดยกลุ่ม
ประชาคม/เครือข่ายพลเมือง

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
ส�ำนักงานเขตละ ส�ำนัก
๑. สนับสนุนการด�ำเนินงาน ๑. โครงการสนับสนุนเครือข่าย
๑ ประเด็น/เรือ่ ง ยุทธศาสตร์ ของกลุ่มประชาคม/
พลเมืองขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่
และประเมินผล เครือข่ายพลเมืองในการ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ กทม.
๒๕๗๕

เป้าประสงค์ที่ ๕.๕.๑.๑  ประชาชนมีส่วนร่วมในการน�ำเสนอกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการสาธารณะ   
งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๐.๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล
ส�ำนักงานเขต

เป้าหมายที่ ๕.๕.๑  ประชาชนจะร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้น�ำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลส�ำเร็จ

มิติที่ ๕.๕ พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
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ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย

ด้านที่ ๖

มหานครแห่งเศรษฐกิจ
และการเรียนรู้
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๑. ร้อยละของข้อมูลที่ได้รับ
การเชื่อมโยงและเผยแพร่

ตัวชี้วัด

ร้อยละ ๒๕
ของข้อมูล
ที่ก�ำหนด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การคลัง
โครงการส�ำคัญ

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนของ
กรุงเทพมหานคร

๑. มีความร่วมมือกับ
๑. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เศรษฐกิจและการลงทุน
ในการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการ
ประกอบธุรกิจและ
การลงทุน การเกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
การท่องเที่ยว วัฒนธรรม
และการบริการ

มาตรการ

เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีการสนับสนุนธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

มิติที่ ๖.๑ เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการคลัง
ส�ำนักพัฒนาสังคม
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล
ส�ำนักงาน
การต่างประเทศ
ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง

ด้านที่ ๖ มหานครแห่
ด้างนที
เศรษฐกิ
่ ๑ มหานครปลอดภั
จและการเรียนรูย้
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ค่าเป้าหมาย

๓. จ�ำนวนผู้ประกอบการ
เข้าร่วมกิจกรรมการค้า
ระดับนานาชาติ

โครงการส�ำคัญ

๕. พัฒนาและขยายตลาด
ของกรุงเทพมหานครให้
เหมาะสมกับสภาพชุมชน  
ปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะ
และทันสมัย

๔. ศึกษารวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลตลาด
ในกรุงเทพมหานคร
๔. โครงการปรับปรุงพัฒนาตลาด
ของส�ำนักงานตลาด กทม.
ครบ ๑๒ แห่ง ให้มีมาตรฐาน
ถูกสุขลักษณะ

๓. กิจกรรมศึกษาข้อมูลตลาด
ในกรุงเทพมหานคร

๓. จัดท�ำข้อมูลบทวิเคราะห์ ๒. กิจกรรมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ทางเศรษฐกิจ และจัดท�ำ ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของ
แผนการส่งเสริม
กรุงเทพมหานคร
การลงทุน

มาตรการ

เพิ่มขึ้น
ส�ำนักงานการ ๖. ส่งเสริมด้านการตลาด ๕. โครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรม
๕ ราย
ต่างประเทศ และการจ�ำหน่ายสินค้า เพือ่ ส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจ
จากปี ๒๕๖๓
ของผูป้ ระกอบการ
ของเมืองในระดับนานาชาติ

๒. กรุงเทพมหานคร
ครบ ๑๒ แห่ง ส�ำนักงาน
มีการปรับปรุงพัฒนา                         
ตลาด กทม.
และคงไว้ซึ่งคุณภาพ
และมาตรฐานของตลาด                                                                                                                                             

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ส�ำนักการคลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการคลัง

๓.๐๐๐

ส�ำนักงาน
การต่างประเทศ

ใช้งบประมาณ ส�ำนักงานตลาด
ของส�ำนักงาน กทม.
ตลาด กทม.

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของผู้ประกอบการ
ร้อยละ ๙๐
ส�ำนัก
๑. พัฒนาทักษะองคค์ วามรู้
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นทะเบียน
พัฒนาสังคม ของผูป้ ระกอบการ
กับกรุงเทพมหานครและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้
ประสงค์จะเข้าอบรมผ่านการ
ผลิตได้และขายเป็น
ฝึกอบรมและสามารถน�ำความรู้
โดยมุ่งเน้นความรู้ด้าน
ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
การใช้เทคโนโลยี/ระบบ
พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ 
(E - Commerce)
เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
และจ�ำหน่ายสินค้า
๒. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ 
ร้อยละ ๑๐๐
ส�ำนัก
๒. ส่งเสริมและพัฒนา
กรุงเทพมหานคร (Bangkok
พัฒนาสังคม คุณภาพ มาตรฐาน
Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
เพื่อยกระดับสู่สินค้า
และการส่งเสริมการขาย
เชิงนวัตกรรม  
๓. เสริมสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและสถาบัน
การศึกษา ในการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ส�ำนักพัฒนาสังคม

ส�ำนักพัฒนาสังคม
ส�ำนักงานเขต

๐.๖๖๘

๓. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
เพื่อยกระดับสู่ผู้ผลิตสินค้า
เชิงนวัตกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักพัฒนาสังคม

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๓๑๔

๒. โครงการตรวจเยี่ยม
ผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

โครงการส�ำคัญ

เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๒  ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ด้านที่ ๖ มหานครแห่
ด้างนที
เศรษฐกิ
่ ๑ มหานครปลอดภั
จและการเรียนรูย้
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๔. จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของกรุงเทพมหานครที่น�ำไป
ประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ

๓. การจัดกิจกรรมจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
    ๑) จ�ำนวนครั้งของการจัด
กิจกรรมจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน
    ๒) ยอดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

๑๒
ผลิตภัณฑ์

๙. โครงการส่งเสริมการตลาด
ท่องเที่ยวในต่างประเทศ
(Roadshows/Trade shows)

ส�ำนักงานการ ๖. ส่งเสริมด้านการตลาด ๘. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
ต่างประเทศ และการจ�ำหน่ายสินค้า การตลาด ผลิตภัณฑ์และแสดง
ของผู้ประกอบการ
วิสยั ทัศน์ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๔. ส่งเสริมด้านการตลาด ๔. โครงการตลาดชุมชนคนกรุงเทพ
พัฒนาสังคม การประชาสัมพันธ์ 
ไม่น้อยกว่า
และการจ�ำหน่าย
๕. โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์
๗ ครั้ง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กรุงเทพมหานคร
(Bangkok Brand) ๒๐๒๑
เพิ่มขึ้น
๕. จัดท�ำระบบข้อมูล
๖. กิจกรรมจัดท�ำระบบข้อมูล
ร้อยละ ๑๐
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนา
จากปี ๒๕๖๓
การพัฒนา/เพิ่มมูลค่า
และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
๗. โครงการส่งเสริมการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร

๒๐.๖๑๔

ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักพัฒนาสังคม

ส�ำนักงาน
การต่างประเทศ

ส�ำนักพัฒนาสังคม
ส�ำนักงานเขต

๒.๐๐๐

ส�ำนักพัฒนาสังคม
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักพัฒนาสังคม
ส�ำนักงานเขต
ส�ำนักพัฒนาสังคม
ส�ำนักงานเขต

-

๑๑.๐๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๖.๐๐๐
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ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๘๐

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของเกษตรกร/
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม
และสามารถน�ำความรูไ้ ปปฏิบตั ไิ ด้

ส�ำนักพัฒนาสังคม                                    

๑๐.๕๙๕

ส�ำนักพัฒนาสังคม                                    
ส�ำนักงานเขต

ส�ำนักพัฒนาสังคม                                    

๐.๑๒๘

๓. โครงการจัดงานคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร

ส�ำนักพัฒนาสังคม                                    
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักพัฒนาสังคม                                    
ส�ำนักงานเขต

๐.๐๘๐

๒.๐๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑.๐๗๔

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรเพื่อการผลิตในระบบ
เกษตรยั่งยืน

๑. โครงการส่งเสริมความรู้
เทคโนโลยีด้านการเกษตร

โครงการส�ำคัญ

๒. ส่งเสริมและขยายผล ๔. โครงการส่งเสริมการท�ำเกษตร
แนวคิดการท�ำการเกษตร ทฤษฎีใหม่
ตามหลักปรัชญา
๕. โครงการศูนย์การเรียนรู้และ
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาการเกษตรกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๑. สนับสนุนความรู้
พัฒนาสังคม ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปรับใช้เทคโนโลยี/
เครื่องมือทางการผลิต
การบริหารจัดการ
การตลาด ฯลฯ รวมทั้ง
สนับสนุนให้เกษตรกร
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าเกษตร โดยการน�ำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

เป้าประสงค์ท่ี ๖.๑.๑.๓  พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรของกรุงเทพมหานคร เพือ่ สินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัย และเกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้

ด้านที่ ๖ มหานครแห่
ด้างนที
เศรษฐกิ
่ ๑ มหานครปลอดภั
จและการเรียนรูย้
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๒. ร้อยละของสินค้า/
ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
ที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัย
    ๑) ได้รับการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ๒) ได้รับการรับรอง
มาตรฐานปลอดภัยจาก
กรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๑๕

ค่าเป้าหมาย
๖. โครงการส่งเสริมเกษตรกร
รุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

๓. ส่งเสริมให้เกิด
บุคลากรด้านการเกษตร
รุ่นใหม่

๕. สร้างมาตรฐาน
สินค้าเกษตรของ
กรุงเทพมหานคร
เพื่อให้มีคุณภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน

๑๐. โครงการสร้างมาตรฐาน
สินค้าด้านการเกษตรของ
กรุงเทพมหานคร
Bangkok Green Farm

๙. โครงการส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ

๘. โครงการปรับปรุงคุณภาพดินใน
พื้นที่การเกษตรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์

๗. โครงการอบรมยุวเกษตรกร

โครงการส�ำคัญ

มาตรการ

ส�ำนัก
๔. ส่งเสริมให้เกษตรกร
พัฒนาสังคม ลดการใช้สารเคมีใน
การผลิตตามแนวทาง
เกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ท�ำการเกษตร
ที่สอดคล้องกับศักยภาพ
พื้นที่ ปริมาณน�้ำและ
ความต้องการของตลาด
ในพื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

๑.๐๐๐

๐.๕๐๐

๐.๕๐๐

๐.๕๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๒๒๔

ส�ำนักพัฒนาสังคม                                    

ส�ำนักพัฒนาสังคม                                    
ส�ำนักงานเขต

ส�ำนักพัฒนาสังคม                                    
ส�ำนักงานเขต

ส�ำนักพัฒนาสังคม                                   

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักพัฒนาสังคม                                    
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ค่าเป้าหมาย

๓๐
ผลิตภัณฑ์

๓ ช่องทาง

เพิ่มขึ้น
๑ แหล่ง

ตัวชี้วัด

๓. จ�ำนวนสินค้าเกษตรที่
สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

๔. จ�ำนวนช่องทางการตลาด
ที่จ�ำหน่ายสินค้าเกษตร

๕. จ�ำนวนแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร

๑๑. โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้าน
การเกษตรของกรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

ส�ำนัก
๘. ส่งเสริมแหล่งผลิต
๑๓. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
พัฒนาสังคม สินค้าเกษตรให้เป็นแหล่ง เชิงเกษตรของกรุงเทพมหานคร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ส�ำนัก
๗. เพิ่มช่องทางการตลาด ๑๒. โครงการจัดมหกรรม
พัฒนาสังคม แหล่งจ�ำหน่ายสินค้า
สินค้าด้านการเกษตรของ
เกษตรและสนับสนุนให้ กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานต่างๆ
ใช้ผลผลิตการเกษตรที่
ปลูกในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๖. พัฒนาสินค้าเกษตร
พัฒนาสังคม ให้มีมูลค่าเพิ่ม

๑.๓๖๘

๓.๐๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๕๐๐

ส�ำนักพัฒนาสังคม                                    
ส�ำนักงานเขต

ส�ำนักพัฒนาสังคม                                    
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักพัฒนาสังคม                                    
ส�ำนักงานเขต

ด้านที่ ๖ มหานครแห่
ด้างนที
เศรษฐกิ
่ ๑ มหานครปลอดภั
จและการเรียนรูย้
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๑. จ�ำนวนช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ไม่น้อยกว่า
ส�ำนัก
๑ ช่องทาง/ปี วัฒนธรรม
กีฬา และการ
ท่องเที่ยว
๑. ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลให้นักท่องเที่ยว
เพื่อระมัดระวังตัวจาก
มิจฉาชีพและแจ้งขอ
ความช่วยเหลือผ่าน
ช่องทางที่เพิ่มขึ้นใหม่ 

มาตรการ

๓. โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ด้านความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยวผ่านแอพพลิเคชั่น

๒. กิจกรรมส�ำรวจความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการ
ของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร (ด้านการให้
บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย)

๑. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ
และประสานงานช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้
รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โครงการส�ำคัญ

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๑  นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว

เป้าหมายที่ ๖.๒.๑  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

มิติที่ ๖.๒ เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

๐.๐๓๐

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักเทศกิจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยงานหลัก
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักเทศกิจ
ส�ำนักงาน
การต่างประเทศ
ส�ำนักงาน
ประชาสัมพันธ์ 
ส�ำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ส�ำนักงานเขต
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๑. จ�ำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่จัด
ให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
๖ แหล่ง
ส�ำนัก
(กลุ่มเขตละ วัฒนธรรม
๑ แหล่ง) กีฬา และการ
ท่องเที่ยว
๑. สร้างความร่วมมือ
กับแหล่งท่องเที่ยว
ในการจัดให้มี
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยว
ทุกกลุ่ม

มาตรการ

โครงการส�ำคัญ

๒. โครงการจัดท�ำสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกหรือบริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มเขต

๑. กิจกรรมส่งเสริมการจัดท�ำ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกหรือบริการ
ในแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๒  จัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักงานเขต
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักการโยธา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักงานเขต

ด้านที่ ๖ มหานครแห่
ด้างนที
เศรษฐกิ
่ ๑ มหานครปลอดภั
จและการเรียนรูย้
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๑. แผนแม่บทด้านการท่องเที่ยว แผนแม่บท
ส�ำนัก
๑. จัดท�ำแผนแม่บท
ระยะ ๕ ปี 
(ระยะ ๕ ปี)   วัฒนธรรม ด้านการท่องเทีย่ วทุกรอบ
(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)
๑ แผน
กีฬา และการ ๕ ปี  
ท่องเที่ยว
๒. โครงการศึกษาแนวทางและ
ส�ำรวจข้อมูลการจัดท�ำระบบ
สารสนเทศด้านวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

๑. โครงการจัดท�ำแผนแม่บท
ด้านการท่องเที่ยว ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)

โครงการส�ำคัญ

๒.๕๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๕.๐๐๐

ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๓  กรุงเทพมหานครมีศกั ยภาพในการด�ำเนินงานการท่องเทีย่ วทัง้ ด้านองค์กร บุคลากร การบริการข้อมูลข่าวสารและการส่งเสริม
การตลาดเป็นองค์กรทีร่ จู้ กั ของสาธารณชนสามารถแข่งขันกับเมืองท่องเทีย่ วชัน้ น�ำในภูมภิ าคอาเซียนและเอเชียได้อย่างภาคภูมิ
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ทรัพยากร
๑. จ�ำนวนทรัพยากร
ส�ำนัก
การท่องเทีย่ วหรือแหล่งท่องเทีย่ ว การท่องเทีย่ ว/ วัฒนธรรม
ที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
แหล่ง
กีฬา และการ
และพัฒนา
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ไม่น้อยกว่า
๓ แห่ง/ปี
๑. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
วิถีถิ่นสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนใน
แหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

๑. ศึกษาและส�ำรวจ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
หรือแหล่งท่องเที่ยวของ
กรุงเทพมหานคร

๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู
๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ปรับปรุงพัฒนาและปรับ ย่านกะดีจีน (ต่อเนื่องปี ๖๓ – ๖๔)
ภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
ให้ปลอดภัย สะดวก
สวยงาม เข้าถึงได้สะดวก
และได้มาตรฐาน

โครงการส�ำคัญ

มาตรการ

๑๒๑.๔๓๗

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๓.๐๐๐

ส�ำนักการวางผัง
และพัฒนาเมือง
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักการโยธา
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักพัฒนาสังคม
ส�ำนักงานเขต

เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๔ แหล่งท่องเทีย่ วและทรัพยากรการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีข่ องกรุงเทพมหานครได้รบั การส่งเสริม อนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟูให้มศี กั ยภาพ
พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ

ด้านที่ ๖ มหานครแห่
ด้างนที
เศรษฐกิ
่ ๑ มหานครปลอดภั
จและการเรียนรูย้
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๒. จ�ำนวนกิจกรรม/ช่องทาง
สนับสนุนและเผยแพร่บทบาท
ของกรุงเทพมหานครเป็นเมือง
แห่งการจัดประชุมนิทรรศการ
และการจัดงานนานาชาติ  

๓ ช่องทาง/
กิจกรรม/ปี

ส�ำนัก
วัฒนธรรม
กีฬา และการ
ท่องเที่ยว

๒. สนับสนุนและ
เผยแพร่บทบาทของ
กรุงเทพมหานครให้
เป็นเมืองแห่งการจัด
ประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติ (MICE)

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๑. จ�ำนวนโครงการที่สนับสนุน ๑ โครงการ
ส�ำนัก
๑. จัดงบประมาณแบบ
ให้กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่
วัฒนธรรม เงินก้อนเพื่อเพิ่มความ
จัดประชุม นิทรรศการ และการ
กีฬา และการ คลอ่ งตัวในการด�ำเนินงาน
จัดงานนานาชาติ
ท่องเที่ยว

๒. กิจกรรมสนับสนุนและเผยแพร่
บทบาทของกรุงเทพมหานครให้
เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและ
นิทรรศการนานาชาติ (MICE)

๑. โครงการสนับสนุนการจัด
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
(MICE) ของกรุงเทพมหานครใน
ฐานะเมืองเจ้าภาพการจัดงาน

โครงการส�ำคัญ

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๘.๓๘๕

ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนกั วัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส�ำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักพัฒนาสังคม
ส�ำนักงานเขต

เป้าประสงค์ที่ ๖.๓.๑.๑   ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนิทรรศการ การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่พนักงาน (MICE)

เป้าหมายที่ ๖.๓.๑  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน

มิติที่ ๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ
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ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย

ด้านที่ ๗

การบริหารจัดการ
เมืองมหานคร
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ค่าเป้าหมาย

ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

๑. กรุงเทพมหานคร มีการ
พัฒนากฎหมาย ข้อบัญญัติ
กฎ ระเบียบ และค�ำสั่งต่าง ๆ
ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนักงาน
กฎหมาย
และคดี
๑. การพิจารณา
กฎหมาย ข้อบัญญัติ
กฎ ระเบียบ ค�ำสั่งของ
กรุงเทพมหานคร
ให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

มาตรการ

    ๑) กิจกรรมการพัฒนากฎหมาย
กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านเทศกิจ
    ๒) โครงการออกกฎหมายเพื่อ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขต
กรุงเทพมหานคร (เป้าประสงค์ที่
๗.๔.๑.๑ โครงการที่ ๗)

๑. กิจกรรมการพัฒนากฎหมาย
ข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ และค�ำสั่ง
ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

โครงการส�ำคัญ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

ส�ำนักเทศกิจ
ส�ำนักการคลัง

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงานกฎหมาย
และคดี
-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑  กรุงเทพมหานครมีกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะ

มิติที่ ๗.๑ กฎหมาย

ด้านที่ ๗ การบริ
ด้าหนที
ารจั่ ๑ดมหานครปลอดภั
การเมืองมหานครย
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ส�ำนักงาน ๓. พัฒนาระบบศูนย์
๓. กิจกรรมการศึกษาแนวทาง
กฎหมาย    ข้อมูลกฎหมายกลางที่
ในการออกแบบระบบศูนย์ข้อมูล
และคดี
สนับสนุนการด�ำเนินงาน กฎหมายของกรุงเทพมหานคร
ของกรุงเทพมหานคร

๓. ร้อยละความส�ำเร็จของ
ร้อยละ ๑๐๐
การศึกษาและวางแนวทางใน
การออกแบบระบบศูนย์ข้อมูล
กฎหมายกลางที่สนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

๒. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านกฎหมาย

ส�ำนักงาน ๒. พัฒนาบุคลากรเพื่อ
กฎหมาย    ให้บริการด้านกฎหมาย
และคดี
อย่างมีคุณภาพ

๑ ฉบับ

๑. มีหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงานทาง
กฎหมายของกรุงเทพมหานคร

๒. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๑๐๐
มีความรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
ที่ก�ำหนด

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
โครงการส�ำคัญ
ตัวชี้วัด
ส�ำนักงาน ๑. ปรับปรุงแนวทางการ ๑. กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ทาง
กฎหมาย    ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย กฎหมาย
และคดี
ของกรุงเทพมหานคร

-

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักงานกฎหมาย
และคดี
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

ส�ำนักงานกฎหมาย
และคดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงานกฎหมาย
และคดี

เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๒  หน่วยงานด้านกฎหมายสามารถรองรับการด�ำเนินงานและให้บริการแก่บุคลากรและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้
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ค่าเป้าหมาย

๑. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
ร้อยละ  ๗๐
การพัฒนาในด้านการบริหารแผน (ร้อยละ ๗๐
และการประเมินผล
ในปี ๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๑. เสริมสร้างองค์ความรู้
ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการบริหารและ
และประเมินผล ประเมินผลแก่บุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง

๐.๓๘๔

-

๓. กิจกรรมการถา่ ยทอดองคค์ วามรู้
ผ่านการจัดการความรู้ด้านการ
บริหารและประเมินผลแผน

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๑๐๒

๒. โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการจัดท�ำและ
บริหารแผนส�ำหรับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

๑.  โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการบริหารแผน
ยุทธศาสตร์ส�ำหรับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑  การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการแผน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล
สถาบันพัฒนา
ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล
สถาบันพัฒนา
ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล
สถาบันพัฒนา
ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑   ผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานคร และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในกระบวนการบริหารจัดการแผน
และประเมินผลแผน และกรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามผลการด�ำเนินงานยุทธศาสตร์/ด้านต่าง ๆ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

มิติที่ ๗.๒ การบริหารแผนและประเมินผล

ด้านที่ ๗ การบริ
ด้าหนที
ารจั่ ๑ดมหานครปลอดภั
การเมืองมหานครย
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โครงการส�ำคัญ

๔. ส่งเสริมให้หน่วยงาน
น�ำข้อมูลของตัวชี้วัด
ระดับเมืองมาใช้ในการ
จัดท�ำแผน

-

-

๕.๐๐๐

๖. โครงการจัดท�ำแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๗. กิจกรรมสนับสนุนการใช้ข้อมูล
เพื่อการวางแผน
๘. การตรวจสอบและปรับปรุง
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเมือง

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

๕. กิจกรรมตรวจสอบการน�ำตัวชีว้ ดั
จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ไปสู่แผนของหน่วยงาน

๒. สร้างความร่วมมือ
๔. กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนา
ในการบริหารแผนพัฒนา เครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและ
กรุงเทพมหานคร
แผนกรุงเทพมหานคร

มาตรการ

๒. หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ ๑๐๐
ส�ำนัก
๓. บูรณาการและเชือ่ มโยง
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
(ร้อยละ ๑๐๐ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาหรือแผน
กรุงเทพมหานคร
ในปี ๒๕๖๕) และประเมินผล ระดับต่าง ๆ กับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักยุทธศาสตร์  
และประเมินผล
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ระดับ ๒
ในด้านที่ ๑ - ๖
(ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๔๐
ของการน�ำ
ผลการประเมิน
มาพัฒนาการ
ด�ำเนินงานของ
กรุงเทพมหานคร)

ส�ำนัก
๒. การติดตามและ
๒. ระดับความส�ำเร็จของการน�ำ
ระดับ ๕
ผลการประเมินมาพัฒนา/
ในด้านที่ ๗ ยุทธศาสตร์ ประเมินผลอย่างมี
ปรับปรุงการด�ำเนินงานของ
(ร้อยละ ๑๐๐ และประเมินผล ประสิทธิภาพ
กรุงเทพมหานคร
ของการน�ำ
ผลการประเมิน  
มาพัฒนาการ
ด�ำเนินงานของ
กรุงเทพมหานคร)

๑. ร้อยละความส�ำเร็จของ
การพัฒนาระบบการติดตาม
และประเมินผล

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๑๐๐
ส�ำนัก
๑. การพัฒนาระบบการ
ยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผล
และประเมินผล ของกรุงเทพมหานคร

๓. โครงการประเมินผลแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ระยะสิ้นสุดแผน
๔. การรายงานผลการด�ำเนินงาน
ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ

๑. กิจกรรมพัฒนาระบบการท�ำงาน  
และกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ�ำปีเชิงรุก
๒. กิจกรรมส่งเสริมความรู้
ในการน�ำผลการประเมินมา
พัฒนาการก�ำหนดยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒  การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

-

๒.๙๔๗

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

ด้านที่ ๗ การบริ
ด้าหนที
ารจั่ ๑ดมหานครปลอดภั
การเมืองมหานครย
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ร้อยละ ๕๐

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละความส�ำเร็จในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครตามหลัก
สมรรถนะมุ่งสู่ความเป็น
มืออาชีพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนักงาน
ก.ก.
๑. พัฒนานาสมรรถนะ
ของบุคลากร ยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพและ
คุณภาพการให้บริการ
ในแต่ละสายงานให้มุ่งสู่
ความเป็นมืออาชีพ และ
สอดคล้องกับการเป็น
มหานครแห่งเอเชีย

มาตรการ

ส�ำนักงาน ก.ก.
สถาบันพัฒนา
ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร

๐.๒๕๔
๗๘.๓๐๙

๓. โครงการศึกษาเรื่องการ
ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น
(Secondment)
๔. โครงการส่งเสริมการศึกษา
เพิ่มเติมฝึกอบรม ประชุม และ
ดูงานในประเทศและต่างประเทศ

สถาบันพัฒนา
ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงาน ก.ก.

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

๒. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะที่พึงประสงค์

๑. โครงการออกแบบสมรรถนะ
พึงประสงค์ BMA Pro ๒๑
Competency Model

โครงการส�ำคัญ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑  การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เป็นมืออาชีพ

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑  บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล
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ร้อยละ ๑๐๐

ค่าเป้าหมาย

ส�ำนักงาน
ก.ก.

-

๘. โครงการเผยแพร่และส่งเสริม
เรื่องมาตรฐานจริยธรรม
๙. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนน�ำ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

๔.๘๖๒

๓. พัฒนาคุณภาพการ
๗. โครงการเสริมสร้างการพัฒนางาน
ปฏิบัติงานและเสริมสร้าง และวัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร
๔. ส่งเสริมการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของกรุงเทพมหานคร

๕.๐๐๐

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพของ
นักบริหารและเตรียมความพร้อม
การเป็นผู้น�ำในการปฏิบัติภารกิจ
ของเมืองในอนาคต

๒. พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร และบุคลากรให้
สอดคล้องกับการพัฒนา
เมืองที่เป็นนโยบายและ
เป็นกระแสหลักของโลก
เพื่อการบริหารจัดการ
เมืองที่ได้มาตรฐานสากล
๖. โครงการส่งเสริมศักยภาพเมือง
ในระดับโลก (ประชุมในองค์กร
ระหว่างประเทศ)

โครงการส�ำคัญ

มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๔๙.๒๔๘

ส�ำนักงาน ก.ก.

ส�ำนักงาน ก.ก.

สถาบันพัฒนา
ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร

ส�ำนักงาน
การต่างประเทศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
สถาบันพัฒนา
ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร

๒๔

วัดจากจ�ำนวนแกนน�ำและเครือขา่ ยไมม่ เี รือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริต โดยแกนน�ำ หมายถึง ผูท้ ผี่ า่ นการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรแกนน�ำด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร เครือข่าย หมายถึง บุคคล
ที่หน่วยงานตั้งเป็นเครือข่ายธรรมาภิบาลประจ�ำหน่วยงาน

๒. ความส�ำเร็จในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อป้องกันการทุจริต๒๔

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ด้านที่ ๗ การบริ
ด้าหนที
ารจั่ ๑ดมหานครปลอดภั
การเมืองมหานครย
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ร้อยละ ๗๐

ตัวชี้วัด

๑. ความส�ำเร็จของการทบทวน
และปรับปรุงกรอบอัตราก�ำลัง
และโครงสร้างกรอบอัตราก�ำลัง
ให้มีความเหมาะสมและรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนักงาน
ก.ก.
๑. ทบทวนและปรับปรุง
กรอบอัตราก�ำลัง
และโครงสร้างกรอบ
อัตราก�ำลังให้มีความ
เหมาะสมและรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

มาตรการ
๑. โครงการ Right Sizing ขนาด
องค์กรของกรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงาน ก.ก.

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๑  ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก�ำลัง และโครงสร้างอัตราก�ำลังให้มีความเหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒   กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง เอื้อต่อความเป็นธรรม สามารถสร้างสมดุลระหว่าง
ชีวิตการท�ำงาน และชีวิตส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถดึงดูด ผู้มีความรู้ความสามารถสูง
และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้
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ไม่เกิน
ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๑๐๐

๑. อัตราการสูญเสียบุคคลากร
ระหว่างอายุราชการ

๒. ร้อยละความส�ำเร็จของ
การพัฒนาระบบการทดแทน
ต�ำแหน่งที่ตอบสนองการมุ่งสู่
ความเป็นมหานครน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน๒๕

๓. ความส�ำเร็จของการพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลและระบบราชการของ
กรุงเทพมหานคร๒๖

ส�ำนักงาน
ก.ก.

ส�ำนักงาน
ก.ก.

โครงการส�ำคัญ

๑. โครงการพัฒนารูปแบบ
การท�ำงานและเวลาการท�ำงาน
๒. กิจกรรมการพัฒนารูปแบบ
สวัสดิการ/สิ่งจูงใจให้เหมาะสมแก่
บุคลากร ทันสมัย และสอดคล้อง
กับสภาพการณ์ปัจจุบัน
๓. โครงการส�ำรวจความพึงพอใจ
และความผูกพันต่อองค์กร
ของข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร
๒. พัฒนาระบบการ
๔. โครงการจ้างจัดท�ำเส้นทาง
ทดแทนต�ำแหน่งที่
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ตอบสนองต่อการบริหาร (Career Path) แผนความก้าวหน้า
มุ่งสู่ความเป็นมหานคร ในอาชีพและการสืบทอดต�ำแหน่ง
น่าอยู่อย่างยั่งยืน
(Succession Planning and
Career Development)
๓. พัฒนาระบบ
๕. กิจกรรมพัฒนาหลักเกณฑ์
การบริหารผลงาน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
ระดับบุคคลและบัญชีเงินเดือนของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

๑. พัฒนาระบบการ
ท�ำงานและเพื่อลดการ
สูญเสียบุคลากรจากการ
โอนย้ายและลาออกโดย
เฉพาะต�ำแหน่งที่มีต้นทุน
หรือวิกฤติต่อภารกิจ

มาตรการ

-

ส�ำนักงาน ก.ก.

ส�ำนักงาน ก.ก.

ส�ำนักงาน ก.ก.

๐.๑๑๔

๖.๐๐๐

ส�ำนักงาน
การเจ้าหน้าที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงาน ก.ก.

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๒.๐๐๐

๒๖

๒๕

วัดจากจ�ำนวนต�ำแหน่งที่มีการท�ำ Succession plan วางแผนการทดแทนต�ำแหน่ง
วัดจากความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานจาก ๑. จ�ำนวนสายงานที่ได้มีการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการบริหารผลงานและค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนด  ๒. จ�ำนวนสายงานที่ได้มีการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบงาน
และรองรับการเปลี่ยนแปลงภารกิจ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนด  ๓. จ�ำนวนหน่วยงานที่มีแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนด

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนักงาน
ก.ก.

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒   การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน่ คล่องตัว
และสนับสนุนการบริหารราชการ

ด้านที่ ๗ การบริ
ด้าหนที
ารจั่ ๑ดมหานครปลอดภั
การเมืองมหานครย
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ร้อยละ ๑๐๐
จ�ำนวน
สายงาน
ที่ก�ำหนดจะ
ด�ำเนินการ
ในปี
งบประมาณ
๒๕๖๔

ค่าเป้าหมาย

ส�ำนักงาน
ก.ก.

๖. โครงการพัฒนาระบบงาน
กรุงเทพมหานคร
๗. โครงการจ้างจัดท�ำแผนก�ำลังคน
ของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
๘. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร
๑๐. โครงการฝึกงานกับ
กรุงเทพมหานคร
(Internship in BMA)
๑๑. โครงการพัฒนาระบบทุน
กรุงเทพมหานครเพื่อดึงดูดผู้ที่ม  ี
ศักยภาพที่ก�ำลังศึกษาในสถาบัน
การศึกษา เข้ารับราชการ
กรุงเทพมหานคร

๔. พัฒนารูปแบบการ
จ้างงานบุคลากร และ
วิธกี ารจ้างงานให้เหมาะสม
กับงานและภารกิจ
๕. ผลักดันการด�ำเนินงาน
ตามแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กรุงเทพมหานคร

๖. พัฒนาและขยาย
รูปแบบการสรรหา
และเลือกสรรเชิงรุก

โครงการส�ำคัญ

มาตรการ

ส�ำนักงาน ก.ก.

ส�ำนักงาน ก.ก.

๖.๐๐๐

๙.๖๕๑

ส�ำนักงาน ก.ก.

๐.๔๗๘

ส�ำนักงาน ก.ก.

ส�ำนักงาน ก.ก.

๔.๕๐๐

๐.๒๒๕

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงาน ก.ก.

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๔๑๘

๒๗

วัดจากความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานจากจ�ำนวนสายงานที่ได้มีการด�ำเนินการคัดเลือกและพัฒนาบุคคลากรที่ก�ำหนดไว้ในโครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนดจะด�ำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๔. ระดับความส�ำเร็จในการ
สรรหา คัดเลือก และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม
กับงาน และมีศักยภาพสูง๒๗

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
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ค่าเป้าหมาย

มาตรการ

๑๓. โครงการออกแบบระบบ
พัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง
(Talent Management)

๑๒. โครงการพัฒนาระบบ
การเลือกสรรบุคคลเชิงรุกเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
กรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๓๗๒

สถาบันพัฒนา
ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงาน ก.ก.

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๑๐๐

ตัวชี้วัด

๑. ความส�ำเร็จของการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลและระบบ
ราชการของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนักงาน
ก.ก.

โครงการส�ำคัญ

๑. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
๑. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ลูกจ้างประจ�ำของกรุงเทพมหานคร
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานคร

มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงาน ก.ก.

เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๓ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
สนับสนุนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ด้านที่ ๗ การบริ
ด้าหนที
ารจั่ ๑ดมหานครปลอดภั
การเมืองมหานครย
196

๓. มูลค่าทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ปล่อยว่าง
มิได้ใช้ประโยชน์ (Idle Assets)
ต่อมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของ
กรุงเทพมหานคร

ร้อยละ ๑๐๐

๑. มีการปรับปรุงระบบข้อมูล
ฐานภาษีให้เป็นปัจจุบัน
๒. ความส�ำเร็จของการจัดเก็บ
รายได้

น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๑๐๐
ของ
ประมาณการ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ส�ำนัก
การคลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การคลัง
ส�ำนัก
การคลัง
โครงการส�ำคัญ

๕. วิเคราะหค์ วามเหมาะสม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

๔. บริหารจัดการที่ดิน
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ตามแผนฯ

๕. โครงการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมการใช้ประโยชน์ที่ดิน

๑. โครงการส�ำรวจและปรับปรุง
ข้อมูลฐานภาษี
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้
๓. โครงการสัมมนาให้ความรู้
๓. สง่ เสริมความรูเ้ กีย่ วกับ ผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้
การจัดเก็บรายได้ให้แก่ ๔. โครงการสัมมนาให้ความรู้
ผู้บริหารหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

๑. ปรับปรุงข้อมูลฐาน
ภาษีให้เป็นปัจจุบัน
๒. เร่งรัดจัดเก็บรายได้
ตามประมาณการรายได้

มาตรการ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ส�ำนักการคลัง

๐.๒๓๔

ส�ำนักการคลัง

ส�ำนักการคลัง

๐.๒๑๐

๔.๕๐๐

ส�ำนักการคลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการคลัง
-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑   กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากล
และเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ
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๕. มีการจัดเก็บรายได้จากภาษี
ท้องถิ่นใหม่หรือค่าธรรมเนียม
ใหม่ที่มีการจัดเก็บจริง

๔. ร้อยละของลูกหนี้ภาษี
ท้องถิ่นค้างช�ำระลดลง

ตัวชี้วัด

๑ ประเภท

-มีการช�ำระ
ภาษีค้าง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๕
ของยอด
ลูกหนี้ภาษี
ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
และภาษีป้าย

- มีการช�ำระ
ภาษีค้าง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐
ของยอด
ลูกหนี้ภาษี
โรงเรือนและ
ที่ดินและภาษี
บ�ำรุงท้องที่

ค่าเป้าหมาย

ส�ำนัก
การคลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
การคลัง

๗. เร่งรัดออกกฎหมาย
เพื่อการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นใหม่

๖. ติดตามลูกหนี้ภาษี
ท้องถิ่นในปีงบประมาณ

มาตรการ

๗. โครงการออกกฎหมายเพื่อ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ
ในเขตกรุงเทพมหานคร

๖. กิจกรรมไกล่เกลี่ยให้ลูกหนี้ภาษี
ค้างมาช�ำระค่าภาษีก่อนด�ำเนินการ
บังคับภาษี

โครงการส�ำคัญ

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักการคลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการคลัง

ด้านที่ ๗ การบริ
ด้าหนที
ารจั่ ๑ดมหานครปลอดภั
การเมืองมหานครย
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ค่าเป้าหมาย

๑. ร้อยละของความพร้อม
ร้อยละ ๑๐๐
ในการเตรียมการน�ำงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้
กรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด

โครงการส�ำคัญ

-

๕. กิจกรรมจัดท�ำแนวทางการ
จัดท�ำแผนลงทุน/แผนซ่อมบ�ำรุง

๖. จัดท�ำแผนลงทุน/
แผนซ่อมบ�ำรุง

๒.๙๒๑

-

๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

๕. จัดท�ำแผนงบประมาณ ๔. กิจกรรมจัดท�ำแนวทางการ
ระยะปานกลาง
จัดท�ำแผนงบประมาณระยะปานกลาง

๔. ส�ำนักและส�ำนักงานเขต
ท�ำงบประมาณคู่ขนาน

๓. ทดลองใช้ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน

๑. กิจกรรมการตรวจสอบและ
ทบทวนกฎหมาย ระเบียบวิธีการ
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร
เพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ ๒. กิจกรรมการจัดท�ำค�ำขอ
ส�ำหรับงบประมาณแบบ ตั้งงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
มุ่งเน้นผลงาน
ด้วยระบบทดลองใช้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ส�ำนัก
๑. ทบทวนกฎหมาย/
งบประมาณ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ ๗.๔.๑.๒  น�ำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ส�ำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร

ส�ำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร

ส�ำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร

ส�ำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร
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๒. สัดส่วนภาระช�ำระหนี้
ต่อรายได้เฉลี่ยของ
กรุงเทพมหานคร

ไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐

ส�ำนัก
การคลัง

๒. มีการจัดท�ำข้อมูล
เกี่ยวกับภาระหนี้/
ภาระผูกพันของ
กรุงเทพมหานคร
และหน่วยงานในสังกัด
ที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
และเชื่อถือได้

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของจ�ำนวนเงินที่มี
ไม่เกิน
ส�ำนัก
๑. มีการเร่งรัดติดตาม
การกันเงินงบประมาณ
ร้อยละ ๔ ของ งบประมาณ งบประมาณของทุก
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
งบประมาณ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานให้สามารถ
พ.ศ. ๒๕๖๔ แบบไม่มีหนี้
หลังปรับโอน
ก่อหนี้ผูกพันได้
(ไม่รวมมหาวิทยาลัย
ณ สิ้นเดือน
นวมินทราธิราชและการพาณิชย์ กันยายน
ของกรุงเทพมหานคร)
๒๕๖๔
๒. กิจกรรมจัดท�ำรายงานสถานะ
หนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร

๑. กิจกรรม เร่งรัดติดตาม
งบประมาณของทุกหน่วยงาน
ให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้

โครงการส�ำคัญ

เป้าประสงค์ ๗.๔.๑.๓  กรุงเทพมหานครมีการรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักการคลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร

ด้านที่ ๗ การบริ
ด้าหนที
ารจั่ ๑ดมหานครปลอดภั
การเมืองมหานครย
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ภายใน
๓ เดือนหลัง
จากวันสิ้นสุด
ปีงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

๒. มีระบบงบประมาณ
มีการจัดท�ำ ส�ำนักการคลัง
รายจ่ายและควบคุม
รายงานข้อมูล
การเบิกจ่ายแบบเป็นองค์รวม
การเงิน
ของกรุงเทพมหานคร
การคลัง
๑ ฉบับ

๑. จัดท�ำรายงานฐานะ
ทางการเงินแบบองค์รวม
ของกรุงเทพมหานคร
(Consolidated BMA’s
Financial Reports)
ได้ภายในก�ำหนด

ตัวชี้วัด

๓. โครงการจ้างเหมาบริการ
รายบุคคลเพือ่ ปฏิบตั งิ านด้านการบัญชี

๑. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านการบัญชี
๒. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

๒. มีการจัดท�ำรายงาน ๔. โครงการจัดท�ำรายงานการ  
ข้อมูลการเงินการคลัง
รับ-จ่ายเงินประจ�ำปีงบประมาณ
และการบัญชีเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ
เชิงนโยบายของคณะ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ส�ำนักการคลัง ๑. เร่งรัดการจัดท�ำงบ
การเงินภายในก�ำหนด

๐.๐๐๕

ส�ำนักการคลัง

ส�ำนักการคลัง

ส�ำนักการคลัง

๐.๓๑๘

๐.๑๙๕

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักการคลัง

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๑๕๗

เป้าประสงค์ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการเงินการบัญชีและการตรวจสอบควบคุมภายใน ให้ถกู ต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
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ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๓๐

ตัวชี้วัด

๓. ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ได้รับการตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน ตามแผน
การตรวจสอบประจ�ำปี 

๔. ร้อยละของทะเบียน
ความเสี่ยง (Risk Register)
ของกรุงเทพมหานครได้รับ
การปฏิบัติตามแผน

ส�ำนักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน
ส�ำนัก
ยุทธศาสตร์
และประเมินผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน
โครงการส�ำคัญ

๕. ส่งเสริมให้ทะเบียน
ความเสี่ยงของ
กรุงเทพมหานคร
(Risk Register) ได้รับ
การปฏิบัติตามแผน

๔. ส่งเสริมกลไกการ
ตรวจสอบภายในให้เป็น
มาตรฐานและได้รับการ
ยอมรับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

๘. โครงการบูรณาการคลังข้อมูลกลาง
ส�ำหรับวิเคราะห์ติดตามและ
ประเมินความมีประสิทธิผล
ของทะเบียนความเสี่ยง
กรุงเทพมหานคร

๗. โครงการสัมมนาสร้างเครือข่าย
วิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กร
อื่น

๓. ตรวจสอบรายงาน
๕. โครงการสัมมนา
ทางการเงินตามแผนการ Financial Audit Forum
ตรวจสอบประจ�ำปี
๖. โครงการสร้างเมล็ดพันธุ์หรือ
เครือข่ายนักตรวจสอบรายงาน
ทางการเงินของหน่วยงาน

มาตรการ

-

๐.๓๐๐

๐.๐๖๗

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๑๓๕

ส�ำนักงาน
ตรวจสอบภายใน
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

ส�ำนักงาน
ตรวจสอบภายใน

ส�ำนักงาน
ตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงาน
ตรวจสอบภายใน

ด้านที่ ๗ การบริ
ด้าหนที
ารจั่ ๑ดมหานครปลอดภั
การเมืองมหานครย
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โครงการส�ำคัญ

๑. จัดตั้งคณะกรรมการ ๑. โครงการ Audit Committee
ตรวจสอบ (Audit
Roadshow
Committee) และ
ก�ำหนดนโยบายด้านการ
ตรวจสอบ และสร้าง
คุณค่าเพิ่มแก่องค์กร

มาตรการ

ร้อยละ ๑๐๐ ส�ำนักการคลัง ๒. ติดตามการด�ำเนินงาน ๒. กิจกรรมติดตามการด�ำเนินงาน
ส�ำนัก
ของหน่วยงานตามที่
ตามนโยบายการเงินการคลังของ
ยุทธศาสตร์ นโยบายก�ำหนด
กรุงเทพมหานคร
และประเมินผล
๓. โครงการจ้างศึกษาความเป็นไป
ได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของกรุงเทพมหานคร

๑ คณะ

๑. จัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee)
และก�ำหนดนโยบายด้านการ
ตรวจสอบ และสร้างคุณค่า
เพิ่มแก่องค์กร

๒. มีการด�ำเนินการตาม
นโยบายการคลังของ
กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ส�ำนักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

เป้าประสงค์ ๗.๔.๑.๕  กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง

ส�ำนักการคลัง

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

๓.๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักงาน
ตรวจสอบภายใน

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๐.๐๓๑
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๑. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ ๑๐๐
ส�ำนัก
๑. พัฒนาบริการ
เพื่อให้บริการประชาชนและ/
ยุทธศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับ
หรือเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่าง
และประเมินผล ให้บริการประชาชน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

๒. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(ต่อเนื่อง ปี ๖๒ - ๖๔
วงเงิน ๘๗,๒๐๐,๐๐๐.-บาท)

๑. โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับ
ค�ำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร
(BMA OSS) (ต่อเนื่อง ปี ๖๒ - ๖๔
วงเงิน ๘๓,๒๓๗,๕๐๐.-บาท)

โครงการส�ำคัญ

๓๔.๘๘๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๕๘.๒๖๖

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล
ส�ำนักงานเขต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล
ส�ำนักงานเขต

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำ� หรับให้บริการประชาชนและ/หรือ มีการเชือ่ มโยงข้อมูลเพือ่ การให้บริการประชาชนระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑   กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (SMART CITY)

มิติที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ ๗ การบริ
ด้าหนที
ารจั่ ๑ดมหานครปลอดภั
การเมืองมหานครย
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
มาตรการ

๔๗.๐๘๑

๑๘.๕๐๗

๑๖.๘๐๐

๔. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับปรับปรุงและทดแทน
ระบบทะเบียนราษฎร
และบัตรประจ�ำตัวประชาชน
จ�ำนวน ๑๐ ส�ำนักงานเขต
๕. โครงการพัฒนาระบบติดตาม
และตรวจสอบข้อมูลรถ BTS BRT
เรือ และรถดูแลผู้พิการ
และผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น
๖. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงการช�ำระภาษีบ�ำรุง
กรุงเทพมหานครส�ำหรับน�้ำมัน
เบนซินและน�้ำมันที่คล้ายกัน
น�้ำมันดีเซลและน�้ำมันที่คล้ายกัน
และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์
ค้าปลีก (ต่อเนื่อง ปี ๖๓-๖๔
วงเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท)

๓. โครงการพัฒนาระบบบริการ
ภาครัฐ (ต่อเนื่อง ปี ๖๓ - ๖๔
วงเงิน ๔๐,๑๐๐,๐๐๐.-บาท)

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๒๔.๐๖๐

ส�ำนักการคลัง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

๔๔.๔๐๐

๙๐.๐๑๐

๖๗.๕๒๐

๙. โครงการระบบโคมส่องสว่าง
อัจฉริยะ (Smart Lighting)
และระบบแจ้งเตือนเหตุเชิงพื้นที่
๑๐ เขต กรุงเทพมหานคร
๑๐. โครงการพัฒนาระบบจอดรถ
ผ่าน M-Service ณ สถานที่จอดรถ
ในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
ในพื้นที่ ๓๐ เขต

๗. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการใช้งานระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการเชื่อมโยงภายนอก

๒. พัฒนานวัตกรรม
บริการภาครัฐ เพื่อ
สนับสนุนงานให้บริการ
หรือเพิ่มช่องทางการให้
บริการส�ำหรับประชาชน
๘. โครงการการวิเคราะห์ข้อมูล
ในเชิงลึก (AI) ของข้อมูลรายงาน
ความเห็นด้านการจราจรและขนส่ง
จากประชาชนแบบเรียลไทม์

โครงการส�ำคัญ

มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๔๙.๕๐๐

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

ด้านที่ ๗ การบริ
ด้าหนที
ารจั่ ๑ดมหานครปลอดภั
การเมืองมหานครย
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หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
๑. ระบบเทคโนโลยี
ร้อยละ ๑๐๐
ส�ำนัก
๑. พัฒนาระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการ
ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบตั ริ าชการและมีฐานข้อมูล
และประเมินผล เพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ราชการตามกระบวนการ
ผู้บริหารระดับหน่วยงานและ
ท�ำงานตามภารกิจหลัก
ระดับกรุงเทพมหานคร
ของหน่วยงาน

๔. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยีการศึกษา
(ต่อเนื่อง ปี ๖๓-๖๔
วงเงิน ๓๖,๗๕๖,๔๐๐.-บาท)

๑. โครงการศึกษาและวิเคราะห์
สภาปัตยกรรมองค์กร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับ
กระบวนการท�ำงานตามภารกิจหลัก
ของกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ ๑ (ต่อเนื่อง ปี ๖๒ - ๖๔
วงเงิน ๑๑,๔๓๐,๐๐๐.-บาท)
๒. โครงพัฒนาระบบบริหาร
การรับจ�ำน�ำและระบบงานต่าง ๆ
ของสถานธนานุบาล
กรุงเทพมหานคร
๓. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศ ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

โครงการส�ำคัญ

ส�ำนักการศึกษา

ส�ำนักการจราจร
และขนส่ง

๔๘๐.๐๐๐
๑๘.๕๓๐

สถานธนานุบาล
กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

๑๙.๐๐๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๓.๑๙๐

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร
   และสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจส�ำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
โครงการส�ำคัญ
๕. โครงการพัฒนาระบบยืนยันและ
ตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล
(ต่อเนื่อง ปี ๖๓ - ๖๔
วงเงิน ๔๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท)
๖. โครงการพัฒนาระบบบริการ
รับปัญหาและรายงานผล
(IT Helpdesk Management
System)
๗. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานอย่างปลอดภัย
๘. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร
๙. โครงการจัดระบบข้อมูล
และข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์
ของกรุงเทพมหานคร
(ต่อเนื่อง ปี ๖๓ - ๖๖
วงเงิน ๙๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท)
๑๐. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลแบบรวมกลุม่ (API GATEWAY)
๑๑. โครงการพัฒนาระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรุงเทพมหานคร (ต่อเนือ่ ง ปี ๖๓ - ๖๖
วงเงิน ๙๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท)

มาตรการ
๒. พัฒนาระบบ
สารสนเทศส่วนกลาง
เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม
ของกรุงเทพมหานคร

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล
ส�ำนักงาน
เลขานุการปลัด
กรุงเทพมหานคร

๗๐.๐๐๐
๕๙.๐๒๕
๒๘.๕๐๐

๒๕.๐๐๐
๒๘.๕๐๐

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

๔๖.๑๓๒

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๘.๘๐๐

ด้านที่ ๗ การบริ
ด้าหนที
ารจั่ ๑ดมหานครปลอดภั
การเมืองมหานครย
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๑. โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ
ภารกิจของการบริหาร
จัดการเมือง

ตัวชี้วัด

๔๕.๓๐๐

๔๙.๕๐๐

๔๕.๓๗๐

๒. โครงการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายสื่อสารภายในของส�ำนัก
(ต่อเนื่อง ปี ๖๔ – ๖๕
วงเงิน ๙๕,๓๐๐,๐๐๐.-บาท)
๓. โครงการระบบตรวจสอบ
และสนับสนุนเชื่อมต่อเครือข่าย
กรุงเทพมหานคร
๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความมั่นคงของ
ศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายสื่อสาร
กรุงเทพมหานคร

๑. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ส�ำรองของกรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๖๙.๐๐๐

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชนและ
การปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๕๐
ส�ำนัก
๑. พัฒนาและปรับปรุง
ของ
ยุทธศาสตร์ เครือข่ายเทคโนโลยี
ประสิทธิภาพ และประเมินผล สารสนเทศหลักของ
กรุงเทพมหานครให้
มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทุกสว่ นราชการ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๓
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

๒. มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
เพื่อให้ระบบท�ำงานได้
อย่างต่อเนื่องและป้องกัน
การน�ำสารสนเทศไปใช้
โดยมิชอบ

มาตรการ

๗. โครงการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์
ตามโครงการระบบรักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑

๖. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์
ลิขสิทธ์ส�ำหรับศูนย์ข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร (ต่อเนือ่ ง ปี ๖๒ – ๖๔
วงเงิน ๘๗,๖๗๒,๐๐๐.-บาท)

๕. โครงการปรับเปลี่ยนระบบ
เครือข่ายสื่อสารของส�ำนักงานเขต
(ต่อเนื่อง ปี ๖๓ – ๖๔
วงเงิน ๘๗,๖๗๒,๐๐๐.-บาท)

โครงการส�ำคัญ

๔๙.๐๐๐

๓๓.๒๑๑

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๓๕.๐๐๐

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

ด้านที่ ๗ การบริ
ด้าหนที
ารจั่ ๑ดมหานครปลอดภั
การเมืองมหานครย
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๑. บุคลากรมีสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติราชการตามหน้าที่
ความรับผิดชอบที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย รับผิดชอบ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๕๐
ส�ำนัก
๑. พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร ยุทธศาสตร์ บุคลากรของ
และประเมินผล กรุงเทพมหานครให้มี
สมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
(ร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์
ที่ก�ำหนด)

๐.๐๖๐

๐.๑๒๐

๔. โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน
และการควบคุมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับหน่วยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร

๐.๕๐๐

๓. โครงการฝึกอบรมความรู้
ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑. โครงการพัฒนาทักษะ
ความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากร
กรุงเทพมหานคร (Digital Skill)
(ต่อเนื่อง ปี ๖๓ - ๖๔
วงเงิน ๔๔,๖๕๐,๐๐๐.-บาท)
๒. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพด้านไอที

โครงการส�ำคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๗.๘๖๐

ส�ำนักงาน
ตรวจสอบภายใน

ส�ำนักงาน
ตรวจสอบภายใน

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๔   มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก�ำหนด
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
๕. กิจกรรมก�ำหนดนโยบาย
มาตรการและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

๒. ก�ำหนดนโยบาย
มาตรการและขั้นตอน
การปฏิบตั ิงานและพัฒนา
มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ก�ำหนด
(มีมาตรการควบคุม
ก�ำกับ ตรวจสอบ ร้อยละ
๘๐ ของหน่วยงาน)
๓. เพิ่มศักยภาพ CIO
๗. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ของกรุงเทพมหานคร
ศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศ
ให้สามารถขับเคลื่อน
ระดับสูง (CIO)
การเปลี่ยนแปลงระบบ
ราชการให้รองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล
(ร้อยละ ๑๐๐ ผ่านเกณฑ์
ที่ก�ำหนด)

๖. โครงการจ้างที่ปรึกษาด้าน
การตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

โครงการส�ำคัญ

มาตรการ

๓.๘๐๐

๐.๗๑๐

งบประมาณ
(ล้านบาท)
-

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

ส�ำนักงาน
ตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล

ด้านที่ ๗ การบริ
ด้าหนที
ารจั่ ๑ดมหานครปลอดภั
การเมืองมหานครย
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การบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร
แผนปฏิบตั ริ าชการกรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แสดงให้เห็นถึงเปาประสงคและ
ตัวชีว้ ดั การพัฒนาทีก่ รุงเทพมหานครตองการ หรืออยากใหเกิดขึน้ กับพืน้ ที่ และมีผลต่อความเปนอยู
หรือคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ โดยเป็นแผนที่บรรจุโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 
พร้อมงบประมาณและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินการ ซึ่งความส�ำเร็จของการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติราชการฯ ไปสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยส�ำคัญหลายประการเช่น หน่วยงานมีความ
เข้าใจตอ่ สาระส�ำคัญของแผนและน�ำโครงการ/กิจกรรมทีบ่ รรจุไว้ในแผนไปด�ำเนินการ  การเอาใจใส่
และให้ความส�ำคัญของผูบ้ ริหารหน่วยงาน การสนับสนุนทรัพยากรในการด�ำเนินงาน ความรูส้ กึ ในการ
เป็นเจ้าของและตระหนักถึงภารกิจความรับผิดชอบร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ รวมตลอดถึง
การเปิดโอกาสและเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคีพัฒนาเพื่อเติมเต็มช่องว่างของการพัฒนา
หรือการแก้ไขปัญหาทีเ่ ปน็ จุดออ่ นของภาครัฐ ท�ำให้การพัฒนาเมืองมีความสอดคล้องเชือ่ มโยงกัน
การบริหารจัดการแผนจึงหมายถึงการบริหารปัจจัยความส�ำเร็จดังกล่าวข้างต้น เช่น
การเสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สาระของแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ เพื่ อ ส ่ ง เสริ ม ให้
ทุกหนว่ ยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครน�ำพันธกิจทีป่ รากฏในแผนปฏิบตั ริ าชการฯ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานประสานความร่วมมือกับประชาชนและองค์กรภายนอก เพื่อน�ำ
ไปสู่การพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครให้บรรลุ เป้าหมายในแต่ละระดับที่มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการฯ นี้จะเกิดขึ้น
เนือ่ งจากการปฏิบตั งิ านทีป่ ระสานกันของทุกหนว่ ยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและทุกภาคสว่ น
ของเมืองกรุงเทพมหานคร ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม
เพือ่ กระตุน้ ให้ทกุ หนว่ ยงานปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน กรณีทงี่ านมีความลา่ ช้าหรือยุตโิ ครงการ
กรณีที่โครงการมีปัญหา อุปสรรค หรือไม่เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนด
ดั ง นั้ น ในการบริ ห ารจั ด การแผนจึ ง จะต้ อ งมี ก ารด�ำเนิ น การเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู ้
ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ประกอบกับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ทุกระดับต้องให้ความส�ำคัญต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์/ผลงาน
และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณเป็นระยะ ๆ ในขณะที่
ผู้บริหารของหน่วยงานต้องส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ
ของหน่วยงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด�ำเนินโครงการ/ กิจกรรมภายในหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ส่วนที่ ๔ การบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพั
ด้านทีฒ่ ๑นากรุ
มหานครปลอดภั
งเทพมหานครย

แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบตั ริ าชการกรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. การสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของแผนในแต่ละ
ระดับ บทบาทและภารกิจของหน่วยงานในการสนับสนุนหรือผลักดันให้เกิดความส�ำเร็จตามแผน
ทั้งในฐานะของผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วม รวมถึงการแสวงหาภาคีความร่วมมือ
เชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่
๒. การให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจแก่บคุ ลากรของกรุงเทพมหานครให้ทราบถึงแนวทาง
การน�ำโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบของหน่วยงานซึ่งปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปจัดท�ำรายละเอียดแล้วบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน
๓. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณหรือสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอ
ในการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้การด�ำเนินงานสามารถบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
ที่ก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความ
ประหยัดและคุ้มค่า
๔. การน�ำตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมที่ก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มาใช้ประกอบการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
ของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. บูรณาการการด�ำเนินงานระหว่างหน่วยงานในกรณีโครงการ/กิจกรรมมีเป้าประสงค์
และตัวชี้วัดร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของการด�ำเนินงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน และประสานการด�ำเนินงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร
๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการน�ำแผนปฏิบัติราชการฯ ไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานทุกคน ต้องเข้าใจความสัมพันธ์
ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน และภารกิจความรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติราชการฯ รวมทั้งร่วมกัน
ติดตามผลสัมฤทธิแ์ ละประเมินผลการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ริ าชการฯ ดังกลา่ ว
และปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดต่อการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
กรุงเทพมหานครทัว่ ทัง้ องคก์ ร คือ ผูบ้ ริหารทุกระดับต้องพิจารณาให้ผลตอบแทนในการปฏิบตั งิ าน
ระดับบุคคลและหน่วยงานตามผลงานอย่างยุติธรรม
๗. การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตั ริ าชการกรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ให้มีการติดตาม และรายงานผลการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
อยา่ งต่อเนือ่ ง โดยในการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน ต้องด�ำเนินการทัง้ ในส่วนของหน่วยงานซึง่ เป็น
การติดตามประเมินผลผลิตทีเ่ กิดจากการด�ำเนินโครงการ/ กิจกรรม และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
ของแผนระดับกรุงเทพมหานคร รวมถึงการจัดท�ำรายงาน เผยแพร่  ผลการปฏิบัติราชการและ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนที่มีต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวกรุงเทพฯ ต่อสาธารณะ
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แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
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ออกแบบและผลิตโดย บริษัท วันไฟน์เดย์ จ�ำกัด
๓/๑ โครงการบ้านประชานิเวศน์ ๑ ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๕๘๐๖๘๙

