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คำ นำ 
	 แผนพัฒนากรุ ง เทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 
(พ.ศ.๒๕๕๖	-	๒๕๗๕)	เกดิจากความรว่มแรงรว่มใจของตวัแทน 
ภาคประชาชน	ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร	และทมีนกัวชิาการ 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดยสำานักยุทธศาสตร์
และประเมินผล	 กรุงเทพมหานคร	 และคณะรัฐศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได้ดำาเนินการจัดทำาแผนวิสัยทัศน์ 
ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	 ๒๐	 ปี	 
หรือวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	 ๒๕๗๕	 ไว้แล้วในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 
ทีผ่า่นมา	ทีมทีป่รึกษาฯ	และกรงุเทพมหานคร	ไดใ้ชก้ระบวนการ	 
“มองจากมุมมองคนนอก”	 เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวกรุงเทพฯ	 
ได้กำาหนดอนาคตเมืองกรุงเทพมหานครร่วมกัน	 โดยเริ่มต้น 
ด้วยการนำาวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	 พ.ศ.	 ๒๕๗๕	 ใน	 ๖	 มิติ	 
มาพัฒนา	 ให้มีความชัดเจน	 เป็นรูปธรรมมากขึ้น	 ในการนี้	 
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน	และผูร้บัผดิชอบดา้นการวางแผน
ของหนว่ยงานในกรงุเทพมหานคร	ไดเ้ขา้ร่วมประชมุเชงิปฏิบตัิ
การทั้งหมด	๓๙	ครั้ง	เพื่อทบทวน	ตรวจสอบ	และจัดทำาเป็น 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	๒๐	ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 -	
๒๕๗๕)	แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๑	 
(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐)	และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร
ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 นอกจากน้ียงัมกีารนำารา่งแผนพฒันากรงุเทพมหานคร
ดังกล่าว	 มานำาเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานครผู้เป็นเจ้าของเมืองกรุงเทพฯ	 ว่าคิด



คณะผู้จัดทำา

เห็นอย่างไรต่อแผนพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ	 และได้เห็น 
เป้าหมายร่วมกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก	๒๐	ปีข้างหน้า 
จะเป็นอย่างไร	 เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม
กับกรุงเทพมหานคร	 ด้วยการร่วมกันตรวจสอบ 
แผนขับเคล่ือนวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	 ๒๕๗๕	 ร่วมกัน	 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	
๒๐	 ปี	 บทสรุปสำาหรับผู้บริหารฉบับน้ี	 จะช่วยให้
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจสาระของแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	ง่ายขึ้น	 เพื่อเป็นพลัง 
ขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ	 ของเรา	 ก้าวสู่ 
การเป็นมหานครชั้นนำาของเอเชีย	 และเป็นเมืองที่จะให้
ลูกหลานชาวกรุงเทพฯ	ของเรา	ได้สร้างครอบครัว	และ
สร้างบ้านแปงเมืองกรุงเทพฯ	ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
	 กรุงเทพมหานครขอขอบคุณ	 และขอแสดง
ความชื่นชมยินดี กับพี่น้องชาวกรุง เทพฯ	 ตลอด
จนสมาคม	 องค์กรภาคธุรกิจ	 องค์กรชุมชน	 และ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ทีมนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ที่ ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
กระบวนการจัดทำาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	
๒๐	ปี	กันอย่างแข็งขัน	เอาจริงเอาจัง	จนเป็นผลสำาเร็จ 
ดงัทีไ่ดป้ระจกัษต์อ่สายตาของท่านผูอ่้านในหนังสือเล่มน้ี



สารบัญ



หน้า

๑. ก่อนจะมาเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี	 ๑

๒. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป	ี ๗
	 (พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๗๕)	โดยสรุป
	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	๑	มหานครปลอดภัย	 ๑๓
	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	๒	มหานครสีเขียว	สะดวกสบาย	 ๓๔
	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	๓	มหานครสำาหรับทุกคน	 ๔๑
	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	๔	มหานครกะทัดรัด	 ๕๕
	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	๕	มหานครประชาธิปไตย	 ๕๘
	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	๖	มหานครแห่งเศรษฐกิจ	 ๖๕
	 	 และการเรียนรู้		
	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	๗	การบริหารจัดการ	 ๗๕
  
๓.  รายนามคณะที่ปรึกษาโครงการ	 ๙๓





๐๑

ก่อนจะมาเป็น แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)



จากวิ สั ยทั ศน ์ ก รุ ง เ ทพฯ ๒๕๗๕ สู ่ วั ต ถุปร ะสงค  ์
เชิงปฏิบัติการและตัวชี้วัดผลส�าเร็จในการจัดท�าแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕)

	 กระบวนการจัดทำาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี 
(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๗๕)	หรือแผนยุทธศาสตร์	กทม.	ในครั้งนี้เริ่มต้น
ด้วยการนำาวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	๒๕๗๕	ซึ่งประกอบด้วย	๖	มิติ	ได้แก่	
มหานครปลอดภัย	มหานครสีเขียว	สะดวกสบาย	มหานครสำาหรับ
ทุกคน	มหานครกะทัดรัด	มหานครประชาธิปไตย	และมหานครแห่ง
เ ศรษฐกิ จ และการ เ รี ยนรู ้ 	 มาพัฒนา เป ็ น วั ตถุ ปร ะสงค ์ 
เชิงปฏิบัติการ	 และตัวชี้วัดผลสำาเร็จ	 ให้มีความชัดเจน	 เป็นรูปธรรม
มากขึน้	ในการน้ีคณะทีป่รกึษาได้ร่วมกบันกัวเิคราะห์นโยบายและแผน	
และผู้รับผิดชอบด้านการวางแผนของสำานักยุทธศาสตร์และประเมิน
ผล	และสำานักอื่น	ๆ 	รวมทั้งหน่วยงานในกำากับของกรุงเทพมหานคร	
และสำานกังานเขตท้ัง	๕๐	เขต	ร่วมกันทบทวน	ตรวจสอบความหมาย
และนัยเชิงปฏิบัติการของวิสัยทัศน์ด้านต่าง	 ๆ	 ให้เกิดความชัดเจน	 
รวมทั้งมีการวิเคราะห์สภาพของปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการ	ด้านกฎหมาย	การบริหารแผนและประเมินผล	การ
บริหารทรัพยากรบุคคล	 การคลังและงบประมาณ	 และเทคโนโลยี
สารสนเทศ	โดยกำาหนดให้เป็นประเดน็ยุทธศาสตร์ที	่๗	ในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ	 ๒๐	 ปี	 ก่อนที่จะกำาหนดวัตถุประสงค์ 
เชงิปฏบิตักิาร	และตวัช้ีวดัผลสำาเรจ็แต่ละด้านโดยลำาดับ	การดำาเนนิการ
ในข้ันตอนน้ีใช้กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะ 
ที่ปรึกษาและผู้มีหน้าทีร่ับผิดชอบในสังกัดกรุงเทพมหานคร
	 อนึง่	นอกจากวสัิยทศัน์กรุงเทพฯ	๒๕๗๕	แล้ว	คณะทีป่รกึษา
และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการ

2 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



วางแผนของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	 ได้นำา 
แนวคดิของแผนพฒันากรงุเทพมหานคร	ระยะ	๑๒	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๒	-	
๒๕๖๓)	 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ๑๒	 ปี	 ระยะท่ี	 ๒	 
(พ.ศ.	๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)	ทีม่ใีช้อยูใ่นปัจจบุนัมาประกอบการพจิารณา	
ในการกำาหนดวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการและตัวชี้วัดผลสำาเร็จด้วย 
เช่นเดียวกัน

ก�าหนดมาตรการ และโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
	 ในขั้นตอนนี้	 ทีมที่ปรึกษาและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
และผู ้ที่เกี่ยวข้อง	 ได้ร่วมกันตรวจสอบมาตรการและโครงการ 
ขับเคลื่อนต่าง	 ๆ	 ตามที่ปรากฏใน	 “วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	 ๒๕๗๕”	 
รวมทั้งที่ปรากฏในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๑๒	 ปี	 
(พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๖๓)	และคดัเลือกมาตรการและโครงการขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตร์ฯ	ที่มี	“นัยสำาคัญ”	มาพัฒนาเป็นมาตรการและโครงการ
ในแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐ป	ี 
(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๗๕)
	 นอกจากนัน้	หากหน่วยงานเจ้าภาพระดบัประเดน็ยทุธศาสตร์
ย่อยและทีมงานที่ปรึกษาพบว่ามาตรการและโครงการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ที่มีอยู่แล้วยังไม่เพียงพอ	 หรือไม่สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านนั้น	 ๆ	 ได้	 จึงได้พัฒนามาตรการและโครงการ 
ขบัเคลือ่นเพิม่เตมิตามทีเ่หน็สมควร	ในการนีห้น่วยงานเจ้าภาพฯ	และ
ทมีทีป่รึกษาได้ประชมุเชงิปฏบิตักิารร่วมกบักลุม่ประชาชน	กลุม่ธรุกจิ	
หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง	 เพ่ือร่วมกันกำาหนด
มาตรการและโครงการริเร่ิมใหม่	ๆ 	ตามทีเ่ห็นสมควรด้วยเช่นเดยีวกัน	
ในขัน้ตอนต่อมา	คณะทีป่รกึษาและนกัวเิคราะห์นโยบายและแผนจาก
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร	 ได้ร่วมกันจัดแบ่งและกำาหนด	

3๑ ก่อนจะมาเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี



“หน่วยงานเจ้าภาพหลัก”	ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบมาตรการ	โครงการ
ขับเคลื่อนต่าง	 ๆ	 และมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพร่วมกับคณะ 
ทีป่รกึษาแต่ละด้าน	ได้กำาหนดรายละเอยีดของมาตรการและโครงการ
ขับเคลื่อนต่าง	ๆ	ซึ่งประกอบด้วย

๑.	 หน่วยงานเจ้าภาพ	(สำานัก)	ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก
๒.	 วัตถปุระสงค์เชงิปฏิบตักิาร	ผลผลติ	(เป้าหมายเชิงปฏบิตักิาร)	 

และตัวชี้วัดผลผลิตของมาตรการและโครงการขับเคล่ือน	 
(ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดผลสำาเร็จของยุทธศาสตร์ 
ด้านนั้น	ๆ	อย่างเป็นรูปธรรม	และมีความเป็นไปได้)		

๓.	 กิจกรรมและกระบวนการ / ขั้นตอนดำาเนินงาน
๔.	ช่วงเวลาดำาเนินการ	(ปีงบประมาณ)
๕.	 จำานวนเงินงบประมาณรวม	 งบประมาณลงทุน	 และ 

งบประมาณดำาเนินการ

ก�าหนดมาตรการและโครงการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
	 ในขั้นตอนนี้	ทีมที่ปรึกษาด้านโครงสร้างองค์การ	กฎหมาย		
การเงินการคลัง	และการบริหารงานบุคคล	ร่วมกับ	สำานัก	หน่วยงาน 
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร	 และสำานักงานเขต	 ที่มีหน้าที ่
รับผิดชอบด้านการพัฒนาองค์การ	กฎหมาย	การเงินการคลัง	และ
การบรหิารงานบคุคล	นำามาตรการ	และโครงการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์  
ซึ่งสำานักและหน่วยงานเจ้าภาพต่าง	 ๆ	 ได้จัดทำาขึ้นในขั้นที่ผ่านมา	 
มาประมวลและกำาหนดมาตรการ	 และโครงการริเริ่มด้านการ 
บริหารจัดการ	 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน	 ๆ	 
ที่กำาหนดไว้แล้วข้างต้น	ให้ประสบผลสำาเร็จ	

4 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



	 อนึ่ง	หากปรากฏว่าข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการและโครงการ
รเิริม่ด้านต่าง	ๆ 	ทีห่น่วยงานเจ้าภาพจดัทำาขึน้นัน้	เกนิขดีความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการ	ที่จะปรับตัวให้มีกำาลังเพียงพอที่จะสนับสนุน
การเคลือ่นมาตรการและโครงการด้านอืน่	ๆ 	ได้	กจ็ะเสนอให้ทมีงาน
ที่ปรึกษาส่วนกลาง	 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เพ่ือทบทวนและ
ปรบัมาตรการและโครงการรเิริม่ด้านต่าง	ๆ 	ให้สมดลุกบัขดีความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการ	ที่เป็นไปได้มากที่สุด

จัดท�าประมาณการด้านการเงินการคลังในภาพรวม
	 อน่ึง	 แม้โครงการนี้	 จะเน้นการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ 
การพฒันา	(Strategic	Plan)	ของกทม.	เป็นหลกั	มไิด้รวมถงึแผนการ
ดำาเนินงาน	(Operation	Plan)	แต่อย่างใด	อย่างไรก็ตาม	ในการ
ประเมินขดีความสามารถด้านการเงนิการคลังของ	กทม.	นัน้	จำาเป็นต้อง
ประมาณรายจ่ายรวมของ	กทม.	ในช่วงเวลาของแผนฯ	เพือ่เปรียบเทยีบ 
กับประมาณการรายได้	และขีดความสามารถในการระดมเงินลงทุน
ของ	 กทม.	 ในช่วงเวลาเดียวกัน	 ดังนั้น	 ทีมงานที่ปรึกษาด้านการ
เงินการคลัง	 จะร่วมกับนักวิชาการและแผนงานของสำานักการคลัง
และสำานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	ทำาการประมาณการตัวเลข
การเงินการคลังของในภาพรวม	 (รายได้	 และขีดความสามารถใน
การระดมเงินลงทุน	 เปรียบเทียบกับรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร	์
และรายจ่ายดำาเนินการรวมกัน)	 ตัวเลขรายละเอียดในส่วนน้ีจะ 
นำาเสนอไว้ในภาคผนวกของแผนยุทธศาสตร์

5๑ ก่อนจะมาเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี



จัดท�าร่างแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 
๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจ�าปี
	 ในข้ันตอนต่อมา	 คณะที่ปรึกษา	 และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผนจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร	ได้นำาราย
ละเอียดที่ ได ้จากขั้นตอนท่ีผ ่านมา	 ไปจัดทำาร ่างแผนพัฒนา
กรงุเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)	แผนยุทธศาสตร์	
ระยะ	๕	ปี	หรือแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๑	 
(พ.ศ.	 ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)	 และแผนปฏิบัติการประจำาปีหรือแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๘		โดยยึดตามรูปแบบ
ที่กำาหนดไว้ในกรอบการดำาเนินงาน

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
	 ในขั้นตอนต่อมา	คณะที่ปรึกษาได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
เกีย่วกบัร่างแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิารประจำาปีจากผูบ้ริหาร	
กทม.	และประชาชนทั่วไป	เพื่อนำามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	
ก่อนที่จะส่งมอบให้	กทม.	ตามกรอบภาระงานที่กำาหนดไว้

ส่งมอบแผนฯ ให้ กทม.
	 ในข้ันตอนสุดท้าย	 คณะที่ปรึกษาได้จัดพิมพ์แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๗๕)	แผนพัฒนา
กรงุเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที	่๑	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐)	และ
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ส่งให้
กทม.	นำาไปสู่การปฏบิตั	ิเพือ่การพฒันากรงุเทพมหานครสูเ่ป้าหมาย	
“มหานครแห่งเอเชีย”	ในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕

6 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



๐๒

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



	 การจัดทำาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 
(พ.ศ.	๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)	เป็นการจดันำาแผนวสัิยทศัน์ของประชาชนเพือ่
การพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๗๕)	
หรอืวสิยัทศัน์กรงุเทพฯ	๒๕๗๕	ไปสู่การปฏบัิติ	ให้เกดิผลเป็นรปูธรรม 
สามารถนำาพากรงุเทพมหานคร	ให้เจริญเตบิโตท่ามกลางการเปลีย่นแปลง 
สู่ประชาคมอาเซียน	 (ASEAN	 Community)	 และท่ามกลางกระแส
การเปลีย่นแปลงของบริบทแวดล้อมในด้านต่างๆ	ของกรงุเทพมหานคร 
สู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕

8 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



	 กระบวนการจัดทำาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี 
(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๗๕)	ไม่ได้เร่ิมจากศนูย์	ทัง้น้ีเพราะในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	
ที่ผ่านมา	สำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล	กรุงเทพมหานคร	และ
คณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	ได้จดัทำาแผนวสิยัทศัน์ของ
ประชาชน	 เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 หรือ 
วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	 ๒๕๗๕	 ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 นอกจากน้ัน	 
กรงุเทพมหานคร	ยังได้จัดทำาแผนพฒันากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๑๒	ปี	
(พ.ศ.	๒๕๕๒ - ๒๕๖๓)	ไว้แล้วเช่นเดียวกัน	ดังนั้น	การจัดทำาแผน
พัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	ฉบับนี้	จึงสามารถนำาเอาสิ่ง
ทีมี่อยูแ่ล้วนี	้มาพฒันาเป็นแผนยุทธศาสตร์กรงุเทพมหานครต่อไปได้	
	 ภาพในฝันของเมืองกรุงเทพมหานคร	 ใน	 ๒๐	 ปีข้างหน้า	 
ในมุมมองของชาวกรุงเทพฯ	ก็คือ
 “ใน	๒๐	ปีข้างหน้า	เมอืงกรุงเทพมหานครของเราจะก้าวขึน้เป็น 
“มหานครแห่งเอเชีย”	 กรุงเทพฯ	 จะเป็นเมืองหลวงของเอเชีย	 
เป็นพลังสำาคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสังคมในภูมิภาคอาเซียน	
และในทวีปเอเชีย	 คนท่ัวโลก	 เมื่อนึกถึงทวีปเอเชีย	 จะนึกถึงเมือง
กรุงเทพฯ	 ของเรา	 ในฐานะเป็นเมืองชั้นนำาในด้านเศรษฐกิจ	 
ภาคบริการ	ความปลอดภัย	ความสวยงาม	สะดวกสบาย	น่าอยู่และ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในขณะเดียวกัน	 เมืองกรุงเทพมหานคร	 
ยังคงมเีอกลกัษณ์เฉพาะในด้านความเรยีบง่าย	มเีสน่ห์	และมชีวีติชวีา”
	 วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	๒๕๗๕	ที่เรียกว่า	“มหานครแห่งเอเชีย”	
นั้น	 มีทั้งมุมกว้างและมุมลึกประกอบกัน	 ในมุมกว้างนั้น	 วิสัยทัศน์
กรุงเทพฯ	๒๕๗๕	ประกอบด้วยประเด็นวิสัยทัศน์	๖	ด้าน

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



	 การจดัลำาดบัความสำาคญัก่อนหลังของวสิยัทศัน์และมาตรการ
ขบัเคลือ่นหลักแบ่งออกเป็น	๔	ระยะ	ๆ 	ละ	๕	ปีคือ	ช่วงท่ี	๑	ระหว่าง
ปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐	ช่วงท่ี	๒	ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๕	
ช่วงท่ี	๓	ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๖๖	-	๒๕๗๐	และช่วงที	่๔	ระหว่างปี	
พ.ศ.	๒๕๗๑	-	๒๕๗๕	ในช่วง	๕	ปีแรก	เมอืงกรงุเทพฯ	จะเป็นมหานคร
ที่ปลอดภัย	ในช่วง	๑๐	ปีหลังจากนี้	เมืองกรุงเทพฯ	จะก้าวขึ้นสู่การ
เป็นมหานครท่ีมีความสะดวกสบาย	 ประหยัดและเป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อม	และเป็นมหานครสำาหรบัทกุคน	ไม่ว่าจะเป็นชาวกรงุเทพฯ	
หรือผู้มาเยือน	 และไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐี	 หรือคนยากคนจน	 
ผูด้้อยโอกาส	เป็นต้น	ในช่วง	๑๕	ปีหลงัจากนี	้เมืองกรงุเทพฯ	จะปรบัตวั 
ในเชิงโครงสร้างทางกายภาพของเมือง	 จากเมืองที่มีศูนย์กลางเดี่ยว	
ไปเป็นกลุ ่มเมืองหลาย	 ๆ	 เมือง	 กระจายตัวออกไปทั้งในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครในปัจจุบันและเมืองรอบ	 ๆ	 กรุงเทพมหานคร 
เชือ่มต่อกนัเป็นโครงข่ายเมือง	โดยระบบขนส่งมวลชนทีป่ระหยดัและ
มีประสิทธิภาพ	 ในขณะที่พื้นที่ใจกลางเมืองจะถูกจำากัดการขยายตัว	
สำาหรับในด้านการเมือง	กรุงเทพฯ	จะเป็นมหานครชั้นนำาของเอเชีย
ในด้านความเป็นประชาธิปไตย	 มีระบบการเมืองที่สะอาด	 และ 
ปราศจากคอร์รัปชั่น	สู่การเป็นมหานครแห่งประชาธิปไตย	และใน

10 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ช่วง	๒๐	ปีข้างหน้านี	้เมอืงกรงุเทพฯ	จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ
การศึกษาเรียนรู้	 การลงทุน	การขนส่ง	การค้า	วัฒนธรรม	ฯลฯ	
ของทวีปเอเชีย
	 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	
๒๕๗๕)	 มีประเด็นยุทธศาสตร์	 หรือวิสัยทัศน์ย่อยใน	 ๖	 มิติของ 
วสิยัทศัน์กรุงเทพฯ	๒๕๗๕	ประกอบกบัมติิที	่๗	คอืการบรหิารจดัการ	
ซึ่งได้จัดทำาขึ้นเพื่อกำาหนดแนวทางการพัฒนาด้านกฎหมาย	 การ
บริหารแผนและประเมินผล	 การบริหารทรัพยากรบุคคล	 การคลัง
และงบประมาณ	และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นกลไกสนบัสนนุการ
ขับเคลื่อนท้ัง	 ๖	 มิติของวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	 ๒๕๗๕	 สู่มหานคร 
แห่งเอเชียอย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้นประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
พัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๗๕)	จึง
ประกอบด้วย	 ๗	 ประเด็นยุทธศาสตร์	 ได้แก่	 มหานครปลอดภัย	
มหานครสเีขยีวสะดวกสบาย	มหานครสำาหรับทุกคน	มหานครกะทัดรัด	
มหานครประชาธิปไตย	มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้	และ
การบริหารจัดการ	

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



12 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ ปลอดมลพิษ
	 เป้าหมายภายในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕	กรงุเทพฯ	จะบรรลผุลการทำาให้

•	นำ้าเสียจากทุกครัวเรือนได ้รับการบำาบัดก ่อน 
ปล่อยลงสู่แหล่งนำ้าสาธารณะ

• ขยะมลูฝอยทัง้หมดได้รบัการจัดการอย่างถกูสุขลักษณะ
•	พลเมืองกรุงเทพฯ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐	ที่อาศัย

ในเมืองกรุงเทพฯ	 มีโอกาสได้สูดอากาศบริสุทธ์ิ 
ไม่น้อยกว่า	๒๐๐	วันต่อปี

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

คุณภาพแหล่งน�้าธรรมชาติ

๑.	ร้อยละของปริมาณ
นำ้าเสียชุมชนที่ได้รับ
การบำาบัด

ไม่น้อย
กว่า	๔๐

ไม่น้อย
กว่า	๕๐

ไม่น้อย
กว่า	๕๕

ไม่น้อย
กว่า	๖๐

๒.	จำานวนจุดตรวจวัด
นำ้าคลองมีค่าเฉลี่ย
ออกซิเจนละลายนำ้า 
(DO)	มากกว่าหรือเท่ากับ 
๒.๐	มิลลิกรัม / ลิตร

ไม่น้อย
กว่า	๖๐

ไม่น้อย
กว่า	๖๕

ไม่น้อย
กว่า	๗๐

ไม่น้อย
กว่า	๘๐

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



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๓.	จำานวนจุดตรวจวัด
ที่นำ้าคลองมีค่าเฉลี่ย
ออกซิเจนละลายนำ้า	
(DO)	มากกว่าหรือ
เท่ากับ	๓.๐	มิลลิกรัม					
ต่อลิตร

ไม่น้อย
กว่า	๔๐

ไม่น้อย
กว่า	๔๕

ไม่น้อย
กว่า	๕๐

ไม่น้อย
กว่า	๖๐

การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย

๑.	ร้อยละของมูลฝอย
ที่สามารถนำากลับไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น

ปีฐาน ไม่น้อย
กว่า	๒๐

ไม่น้อย
กว่า	๓๐

ไม่น้อย
กว่า	๔๐

คุณภาพอากาศและเสียง

๑.	ร้อยละของค่าเฉลี่ย	
๒๔	ชั่วโมง	 
ของฝุ่นละอองไม่เกิน	 
๑๐	ไมครอน	(PM๑๐)	
ท่ีจดุตรวจวดัพืน้ทีท่ัว่ไป

๑๐๐ - - -

๒.	ร้อยละของค่าเฉลี่ย	
๒๔	ชั่วโมงของฝุ่น 
ละอองไมเกิน	
๑๐	ไมครอน	(PM๑๐) 
ที่จุดตรวจริมเส้นทาง
จราจร

ไม่น้อย
กว่า	๙๕

ไม่น้อย
กว่า	๙๕

ไม่น้อย
กว่า	๙๘

ไม่น้อย
กว่า	๙๘

14 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๓.	ร้อยละของค่าเฉลี่ย	
๒๔	ชั่วโมงของฝุ่น 
ละอองไมเกิน	 
๒.๕	ไมครอน	(PM๒.๕)

ปีฐาน ลดลง
ร้อยละ	

๕	
ของปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ	
๑๐	

ของปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ	
๑๕	

ของปีฐาน

๔.	ร้อยละของจำานวน
ข้อมลูค่าเฉลีย่	๘	ชัว่โมง
ก๊าซโอโซน	(O

3
)	 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	
(เทียบกับจำานวนข้อมูล
ทั้งหมด)

- ร้อยละ	
๑๐๐

ร้อยละ	
๑๐๐

ร้อยละ	
๑๐๐

๕.	ร้อยละของจำานวน
ข้อมูลค่าเฉลี่ย	๑	
ชั่วโมงก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์	(NO

2
)	

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	
ที่จุดตรวจวัดริมเส้น
ทางจราจร		

ปีฐาน ลดลง
ร้อยละ	

๕	
ของปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ	
๑๐	

ของปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ	
๑๕	

ของปีฐาน

๖.	ร้อยละของค่าเฉลี่ย
รายปีของเบนซินใน
แต่ละจุดตรวจวัดมีค่า
ลดลง	จนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน	

ปีฐาน ลดลง
ร้อยละ	

๕	
ของปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ	
๑๐	

ของปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ	
๑๕	

ของปีฐาน

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



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๗.	ร้อยละของ 
แหล่งกำาเนิดมลพิษ
ทางเสียงที่ได้รับ 
การควบคุม

ร้อยละ	
๑๕

ร้อยละ	
๒๕

ร้อยละ	
๓๕

ร้อยละ	
๕๐

โครงการส�าคัญ
	 ๑.	 โครงการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ในการ
ใช้นำ้าและร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรนำ้า	(การจัดกิจกรรมรายเดือน
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี)
	 ๒.	 โครงการสร้างภาคเีครอืข่ายภาคชุมชนในการดแูลรักษา
แหล่งนำ้าธรรมชาติ
	 ๓.	 สำารวจทัศนคติ	ความต้องการและแนวทางการจัดการ
แหล่งนำา้ธรรมชาต	ิของประชาชนบรเิวณชมุชนทีม่แีหล่งนำา้ธรรมชาติ
	 ๔.	 โครงการพัฒนาและปรับรูปแบบการดำาเนินชีวิต	 ของ
ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคู	 คลอง	 แม่นำ้า	 ในเชิงการอนุรักษ์ 
และอยู่ร่วมกับนำ้าได้อย่างมีความสุข
	 ๕.	 โครงการสร้างความตระหนกัและความสำาคญัของแหล่ง
นำ้าธรรมชาติในทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร	
	 ๖.	 โครงการปลกูฝังและสร้างทศันคตทิีดี่ให้กบัเยาวชน	ใน
การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
	 ๗.	 โครงการตดิตามตรวจสอบและฟ้ืนฟูแหล่งนำา้ธรรมชาติ
ที่เสื่อมโทรม	(เป็นรายกรณี)

16 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



	 ๘.	 โครงการพัฒนาและกำาหนดรูปแบบการจัดการมูลฝอย
ครบวงจรทั้งในระยะสั้น	ปานกลาง	และยาว	
	 ๙.	 โครงการประชาสัมพนัธ์และรณรงค์การลดคดัแยกและ
จัดการมูลฝอย	ตามหลักการจัดการทรัพยากรด้วยหลัก	๓Rs
	 ๑๐.	 โครงการธนาคารขยะ / ร้านรับซื้อขยะ	 (ภาครัฐหรือ
ชุมชนจัดตั้งและบริหารจัดการเอง)
	 ๑๑.	 โครงการส่งเสริมและร่วมมือกับภาคเอกชน	 ในการ
จัดการมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิด
	 ๑๒.	 โครงการพัฒนาและปรับรูปแบบการดำาเนินชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่เกษตรกรรม
	 ๑๓.	 โครงการสร้างความตระหนักและจิตสำานึก	 ในการลด
การเกดิมลูฝอยและทิง้ขยะให้ถกูที	่ในทกุเขตพืน้ทีข่องกรงุเทพมหานคร	
	 ๑๔.	 โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย
	 ๑๕.	 โครงการเพิม่จดุทิง้ของเสยีอนัตราย	ทีม่คีวามปลอดภยั
ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	 ๑๖.	 โครงการคัดแยกมูลฝอยในสถานที่พักอาศัยประเภท
อาคารชุด	หอพัก	หมู่บ้านจัดสรร	ฯลฯ
	 ๑๗.	 โครงการรณรงค์การใช้ซำ้า	(reuse)	
	 ๑๘.	 โครงการ	“ตาวิเศษ	รุ่นเยาว์	รักษาสิ่งแวดล้อม”	ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร										

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



ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด
	 เป้าหมายภายในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕	กรงุเทพฯ	จะมคีวามปลอดภัย
จากอาชญากรรม	อยู่ใน	๕	อันดับแรก	ของเมืองหลวงของเอเชีย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	อัตราการเกิด
อาชญากรรม 
ทุกประเภทลดลง	 
(ต่อประชากรแสนคน)

ร้อยละ	
๕๐

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๗๐

ร้อยละ	
๘๐

๒.	อัตราการจับกุม
และดำาเนินคดีเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	
๕๐

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๗๐

ร้อยละ	
๘๐

๓.	จำานวนศูนย์เฝ้าระวัง 
จุดตรวจเฝ้าระวัง
อาชญากรรมและ 
ยาเสพติดในชุมชน 
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	
๗๐

ร้อยละ	
๘๐

ร้อยละ	
๙๐

ร้อยละ	
๑๐๐

๔.	จำานวน 
สภาพแวดล้อมชุมชน
ที่เป็นจุดเสี่ยงได้รับ
การปรับปรุงให้เป็น
พื้นที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	
๕๐

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๗๐

ร้อยละ	
๘๐

๕.	อัตราส่วนของ
กล้องวงจรปิด	(CCTV)  
ต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	
๗๐

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๙๐

ร้อยละ
๑๐๐

18 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๖.	จำานวนเครือข่าย
เฝ้าระวังอาชญากรรม
ในชุมชน

ไม่ตำ่ากว่า	
๘,๒๑๖	
คน

ไม่ตำ่ากว่า	
๑๖,๔๓๒	

คน

ไม่ตำ่ากว่า	
๓๒,๘๖๔	

คน

ไม่ตำ่ากว่า	
๖๕,๗๒๘	

คน

๗.	ระดับความพึง
พอใจและความเชื่อมั่น	
ของประชาชนต่อการ
ควบคุมอาชญากรรม
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	
๕๐

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๗๐

ร้อยละ	
๘๐

๘.	จำานวนพื้นที่ชุมชน
แพร่ระบาด	ยาเสพติด
ลดลง

ร้อยละ	
๕๐

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๗๐

ร้อยละ	
๘๐

๙.	จำานวนผู้เข้ารับการ
บำาบัดยาเสพติด 
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	
๕๐

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๗๐

ร้อยละ	
๘๐

๑๐.	อัตราการ 
ก่อการร้าย

ไม่เกิน	
๒	ครั้ง

ไม่เกิน	
๑	ครั้ง

๐	ครั้ง

๑๑.	ร้อยละความเชือ่มัน่
ของชาวต่างชาติ
กรุงเทพมหานคร 
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	
๕๐

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๗๐

ร้อยละ	
๘๐

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



โครงการส�าคัญ
๑.	 โครงการติดตั้งแสงส่องสว่าง	ทั่วกทม.
๒.	 โครงการติดตั้งกล้อง	CCTV	ทั่วกทม.
๓.	 โครงการจัดทำาห้องควบคุมและเชื่อมโยงระบบ	CCTV
๔.	 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำาห้องควบคุม	CCTV
๕.	 โครงการปราบปรามอาชญากรรม
๖.	 โครงการอบรมอาสาสมัคร	 เฝ้าระวังอาชญากรรมและ

ยาเสพติด
๗.	 โครงการยุติธรรมชุมชน
๘.	 ทบทวนและซกัซ้อมแผนการป้องกนัและระงบัการชมุนมุ

ประท้วง
๙.	 โครงการภมูคิุม้กนัเยาวชนและครอบครวัรูท้นัยาเสพตดิ
๑๐.	โครงการขยายศนูย์ให้ความช่วยเหลอืผูติ้ดยาเสพตดิแบบ

สมัครใจ
๑๑.	โครงการจัดทำาระบบฐานข้อมูลผู้ติดยาเสพติด

20 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



โครงการส�าคัญ
๑.	 การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและระบบปฏิบัติการ

อย่างสมำ่าเสมอ
๒.	 สร้างสื่อให้ความรู้กับประชาชน	 เกี่ยวกับการใช้งาน 

ระบบราง	หรือผ่านหลักสูตรในโรงเรียนกทม.

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ 
	 เป้าหมายภายในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕	พลเมืองกรุงเทพฯ	จะมีความ
ปลอดภัยทางถนนอยู่ใน	๕	อันดับแรกของเมืองหลวงของเอเชีย

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	จำานวนอุบัติเหตุ 
ที่เกี่ยวข้องกับรถขนส่ง
มวลชน

๐ ๐ ๐ ๐

๒.	จำานวนครั้งของ
อุบัติเหตุทางรถยนต์
ลดลง	(เฉลี่ยร้อยละ	
๔	ต่อปี)

๒๖,๕๐๐ ๒๑,๖๐๐ ๑๗,๖๐๐ ๑๔,๔๐๐

๓.	จำานวนผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทาง
รถยนต์ลดลง	(เฉลี่ย
ร้อยละ	๔	ต่อปี)

๑๒,๒๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๘,๑๐๐ ๖,๖๐๐

๔.	จำานวนผู้เสียชีวิต
ลดลง	(เฉลี่ยร้อยละ	
๔	ต่อปี)

๓๐๙ ๒๓๙ ๑๘๕ ๑๔๓

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



๓.	 กทม.พัฒนาจุดพักพนักงานขับรถที่ถูกสุขลักษณะ
๔.	 เลือกเขต / แขวงนำาร่องจัดพื้นที่กวดขันวินัยจราจร	โดย

ติดป้ายควบคุมความเร็ว	ติดสัญญาณไฟคนข้าม
๕.	 เพิ่มเติมหลักสูตรวินัยจราจรในฐานะผู้ขับขี่	 ผู้เดินถนน

ในทุกระดบัการศึกษา	และมกีารสร้างสือ่ประชาสมัพนัธ์
๖.	 ติดตั้งกล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
๗.	 ติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว
๘.	 ตดิตัง้กล้องตรวจจบัรถฝ่าฝืนสญัญาณไฟคนข้ามทีจุ่ดข้าม

ทางม้าลายหลัก	(หน้าโรงเรียน	โรงพยาบาล)
๙.	 จัดตั้งทีมสอบสวนอุบัติ เหตุทางถนนและแผนการ

ปรับปรุงทางกายภาพ
๑๐.	แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายทางถนน	 โดยมีการติดตั้ง

ป้ายเตอืน	ไฟฟ้าส่องสว่าง	ปรบัปรงุเส้นทาง	ใส่เนนิชะลอ 
ความเร็ว	เพิ่มทางเท้า	ฯลฯ

22 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	ความยาว 
แนวป้องกันนำ้าท่วม 
ริมแม่นำ้าเจ้าพระยา 
ที่ก่อสร้างเสร็จเพิ่มเติม 
(กม.)

๑.๐๐๐ ๑.๕๐๐ ๑.๕๐๐ -

๒.	ความยาว 
แนวป้องกันนำ้าท่วม
ตามแนวคลอง
บางกอกน้อยและ
คลองมหาสวัสดิ์ 
ที่ก่อสร้างเสร็จเพิ่มเติม 
(กม.)

๐.๕๐๐ ๐.๒๐๐ - -

๓.	ความยาว	 
คันป้องกันนำ้าท่วม
พื้นที่ด้านตะวันออก
ภายในคันกั้นนำ้า 
พระราชดำารทิี่ก่อสร้าง
เสร็จเพิ่มเติม	(กม.)

๑.๕๐๐ ๔.๐๐๐ - -

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ ปลอดภัยพิบัต ิ  
	 เป้าหมายภายในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕	เมืองกรุงเทพฯ

•	 ร้อยละ	๙๐	ของพื้นที่กรุงเทพฯ	สามารถระบายนำ้า
ฝนให้เสร็จสิ้นภายใน	๓๐	นาที	หลังฝนตก

•	 เมืองกรุงเทพฯ	ปลอดภัยจากนำ้าหลากทุกพื้นที่

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



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๔.	ระยะเวลาในการ
แก้ไขปัญหานำ้าท่วมขัง
ในถนนสายหลัก	
(นาที)	(กรณีฝน	 
ไม่เกิน	๑๐๐	มม. 
ต่อชม.)

๑๒๐ ๑๑๐ ๑๐๐ ๙๐

๕.	ความยาวของ 
แนวก่อสร้างเขื่อน	
ค.ส.ล.	ที่สร้างเพิ่มขึ้น	
(กม.)

๑๕๘.๘๐๐ ๓๑๗.๖๐๐ ๔๗๖.๔๐๐ ๕๗๑.๖๗๔

๖.	ความยาวของ
คลองที่ขุดลอก 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายและกกัเกบ็นำา้ 
(กม.)	

๑๕๘.๘๐๐ ๓๑๗.๖๐๐ ๔๗๖.๔๐๐ ๕๗๑.๖๗๔

๗.	จำานวนคลองหลัก 
ที่มีการบริหารจัดการ
สิ่งปลูกสร้างรุกลำ้า
(คลอง)

๐ ๑๐ ๓๒ ๖๔

๘.	จำานวนคลองหลักที่
ได้รับการปักแนวเขต
ที่ดินเขตคลอง
สาธารณะแล้วเสร็จ	
(คลอง)

๐ ๑๐ ๓๒ ๖๔

24 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๙.	จำานวนเขตที่มี
ความพร้อมของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์	
(GIS)	และระบบ
พยากรณ์ที่ได้เชื่อมต่อ
กับระบบหลัก	(เขต)

๒๐ ๕๐ - -

๑๐.	ที่ดินเลนชายฝั่ง
ทะเลที่เพิ่มขึ้น	(เมตร)

๕๐.๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐ ๒๐๐.๐๐๐ ๓๐๐.๐๐๐

๑๑.	ขนาดป่าชายเลน
ที่เพิ่มขึ้น	(เมตร)

๕๐.๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐ ๒๐๐.๐๐๐ ๓๐๐.๐๐๐

๑๒.	อัตราการกัดเซาะ
ลดลง	(เมตร)

๓.๒๓๐ <๒.๒๓๐ <๑.๒๓๐ <๐.๒๓๐

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



โครงการส�าคัญ
๑.	 ก่อสร้างอุโมงค์ระบายนำ้าขนาดใหญ่	
๒.	 จัดสร้าง	 ปรับปรุง	 เสริมความแข็งแรงแนวป้องกัน 

นำ้าท่วมริมแม่นำ้าเจ้าพระยา
๓.	 ปรับปรุงคลองสายหลักฯ
๔.	 ปรับปรุงท่อระบายนำ้าในถนนสายหลักฯ
๕.	 จัดหาและก่อสร้างแก้มลิง
๖.	 โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิง่

แวดล้อม	 (EIA)	 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

26 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	ร้อยละของอาคาร
สาธารณะ	๙	ประเภท
ที่ผ่านการรับรองตาม	
พรบ.	ควบคุมอาคาร

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

๒.	ร้อยละของอาคาร
ทั่วไป	(อาคารสร้างใหม ่
และดัดแปลงต่อเติม)	
ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจ
สอบความปลอดภัย

๗๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐

๓.	ร้อยละของอุบัติภัย
ทีเกิดขึ้นเนื่องจาก
โครงสร้างพื้นฐาน

๐ ๐ ๐ ๐

๔.	ร้อยละของอุบัติภัย
ที่เกิดจากจุดรอรถ
สาธารณะ / ท่าเทยีบเรอื

๐ ๐ ๐ ๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ สิ่งก่อสร้างปลอดภัย  
	 เป้าหมายภายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๗๕	 อาคารสาธารณะใน 
เมืองกรุงเทพฯ	ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย

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



โครงการส�าคัญ
๑.	 โครงการพัฒนา	Smart	Public	Work	Database	&	

Risk	Monitoring	System	สำาหรบัอาคารและโครงสร้าง
พื้นฐาน

๒.	 โครงการตรวจจับ	ปรับ	ระงับใช้งาน	อาคารที่มีความ
เสี่ยงสูง	

๓.	 โครงการประกันภัย	 City	 Infrastructure	 Insurance	
เพื่อคุ ้มครองชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากโครงสร้าง 
พื้นฐานภายใต้ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

๔.	 ติดต้ังระบบตรวจสอบสุขภาพ	 (Structural	 Health	
Monitoring)	 ให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลกระทบ 
ต่อประชาชนสูง	(High	Impact)

๕.	 จัดทำาแผนรองรับสภาวการณ์ฉุกเฉิน	 (Continuity	
Management	Planning	for	Critical	Infrastructures)	
สำาหรับโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสี่ยงสูง

28 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

โรคไม่ติดต่อ (Non - communicable disease)

๑.	ความชุกของภาวะ
อ้วน	[BMI>๒๕	kg. /
m2]

ไม่เกิน
ร้อยละ	
๓๕

ไม่เกิน
ร้อยละ	๓๓

ไม่เกิน
ร้อยละ	๓๑

ไม่เกิน
ร้อยละ	๓๐

๒.	ความชุกของ 
โรคเบาหวาน	(DM)

ไม่เกิน
ร้อยละ	๘

ไม่เกิน
ร้อยละ	๘

ไม่เกิน
ร้อยละ	๘

ไม่เกิน
ร้อยละ	๘

๓.	ความชุกของ 
โรคความดันโลหิตสูง	
(HT)

ไม่เกิน
ร้อยละ	
๒๔

ไม่เกิน
ร้อยละ	
๒๓

ไม่เกิน
ร้อยละ	
๒๒

ไม่เกิน
ร้อยละ	
๒๒

๔.	อัตราป่วย 
โรคหลอดเลือด	 
กล้ามเนื้อหัวใจตาย

ร้อยละ	๓ ร้อยละ	๒ ร้อยละ	๑ ร้อยละ	๑

๕.	ความชุกของ 
โรคมะเร็งเต้านม	
(Breast	cancer)

ไม่เกิน	
๓๗

ไม่เกิน	
๓๖

ไม่เกิน	
๓๕

ไม่เกิน	
๓๔

ประเดน็ยทุธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ ปลอดโรคคนเมอืง อาหารปลอดภัย   
	 เป้าหมายภายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๗๕	 พลเมืองกรุงเทพฯ	 จะมี
อาหารปลอดภัยสำาหรับการบริโภค	 และจะปลอดจากโรคคนเมือง	
ได้แก่	 โรคอ้วน	 เบาหวาน	 ความดันโลหิตสูง	 โรคหัวใจ	 และ 
โรคหลอดเลือดสมอง	ปัญหาสขุภาพจติ	(ฆ่าตัวตาย,	เครียด / ซมึเศร้า)	
โรคตดิต่อ	(ไข้เลอืดออก,	วณัโรค,	เอดส์,	พษิสุนัขบ้า)	โรคทางเดนิหายใจ 
(ไข้หวัดใหญ่)	โรคมะเร็งและโรคในผู้สูงอายุ

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



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๖.	ความชุกของ 
โรคมะเร็งปากมดลูก	
(Cervical	cancer)

ไม่เกิน	
๑๔

ไม่เกิน	
๑๓

ไม่เกิน	
๑๒

ไม่เกิน	
๑๑

๗.	อัตราการประสบ
อันตรายหรือป่วยจาก
การทำางาน

ลดลง
ร้อยละ	
๑๐

ลดลง
ร้อยละ	
๑๐

ลดลง
ร้อยละ	
๑๐

ลดลง
ร้อยละ	
๑๐

๘.	อัตราการฆ่าตัวตาย อัตราการ
ฆ่าตัวตาย	
ไม่เกิน

อัตราเฉลี่ย
ของ

ประเทศ

อัตราการ
ฆ่าตัวตาย	
ไม่เกิน

อัตราเฉลี่ย
ของ

ประเทศ

อัตราการ
ฆ่าตัวตาย	
ไม่เกิน

อัตราเฉลี่ย
ของ

ประเทศ

อัตราการ
ฆ่าตัวตาย	
ไม่เกิน

อัตราเฉลี่ย
ของ

ประเทศ

๙.	ความชุกของโรค
ในผู้สูงอายุ

ร้อยละ	๕ ร้อยละ	๔ ร้อยละ	๓ ร้อยละ	๒

โรคติดต่อ (Communicable disease)

๑๐.	อัตราป่วย 
โรคไข้เลือดออก

อัตราป่วย
โรคไข้

เลือดออก	
ไม่เกิน	๘๐ 
เปอร์เซ็นต์
ไทล์	ของ
ข้อมูล	
๕	ปี	

ย้อนหลัง

อัตราป่วย
โรคไข้

เลือดออก	
ไม่เกิน	๘๐ 
เปอร์เซ็นต์
ไทล์	ของ
ข้อมูล	
๕	ปี	

ย้อนหลัง

อัตราป่วย
โรคไข้

เลือดออก	
ไม่เกิน	๗๕	
เปอร์เซ็นต์
ไทล์	ของ
ข้อมูล	
๕	ปี	

ย้อนหลัง

อัตราป่วย
โรคไข้

เลือดออก	
ไม่เกิน	๗๕ 
เปอร์เซ็นต์
ไทล์	ของ
ข้อมูล	
๕	ปี	

ย้อนหลัง

30 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑๑.	วัณโรค	:	ร้อยละ
ผลสำาเร็จของการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรค

ร้อยละ	
๘๐

ร้อยละ	
๘๒

ร้อยละ	
๘๔

ร้อยละ	
๘๕

๑๒.	เอดส์	:	ร้อยละ
หญิงฝากครรภ์ที่ตรวจ
พบติดเชื้อเอดส์ใน	
กทม.

น้อยกว่า
ร้อยละ	๑

น้อยกว่า
ร้อยละ	๑

น้อยกว่า
ร้อยละ	๑

น้อยกว่า
ร้อยละ	๑

๑๓.	อัตราป่วย 
โรคพิษสุนัขบ้า

อัตราป่วย
โรคพิษ
สุนัขบ้า	
ไม่เกิน	

๐.๐๑	ราย
ต่อ

ประชากร
แสนคน

อัตราป่วย
โรคพิษ
สุนัขบ้า	
ไม่เกิน	

๐.๐๑	ราย
ต่อ

ประชากร
แสนคน

อัตราป่วย
โรคพิษ
สุนัขบ้า	
ไม่เกิน	
๐	ราย
ต่อ

ประชากร
แสนคน

อัตราป่วย
โรคพิษ
สุนัขบ้า	
ไม่เกิน	
๐	ราย
ต่อ

ประชากร
แสนคน

๑๔.	อัตราป่วย 
โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจ	(ไข้หวัดใหญ่)

อัตราป่วย
โรคไข้หวัด

ใหญ่	
ไม่เกนิ	๘๐	
เปอร์เซ็นต์
ไทล์	ของ
ข้อมูล	
๕	ปี	

ย้อนหลัง

อัตราป่วย
โรคไข้หวัด

ใหญ่	
ไม่เกนิ	๘๐	
เปอร์เซ็นต์
ไทล์	ของ
ข้อมูล
๕	ปี

ย้อนหลัง

อัตราป่วย
โรคไข้หวัด

ใหญ่	
ไม่เกิน	๗๕	
เปอร์เซ็นต์
ไทล์	ของ
ข้อมูล	
๕	ปี	

ย้อนหลัง

อัตราป่วย
โรคไข้หวัด

ใหญ่	
ไม่เกิน	๗๕	
เปอร์เซ็นต์
ไทล์	ของ
ข้อมูล	
๕	ปี	

ย้อนหลัง

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



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

อื่น ๆ

๑๕.	ตัวอย่างอาหาร 
ที่ได้รับการสุ่มตรวจ 
ไม่พบการปนเปื้อน 
เชื้อโรค

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐

๑๖.	ตัวอย่างอาหาร 
ที่ได้รับการสุ่มตรวจ 
ไม่พบการปนเปื้อน
สารพิษ

๙๗ ๙๘ ๙๙ ๙๙

๑๗.	สถานประกอบ
การอาหารในพื้นที่
กรุงเทพมหานครได้รับ
ป้ายรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๘๐

๑๘.	มาตรฐานความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อม
ของอาคาร

๕๐ ๕๕ ๖๐ ๗๐

โครงการส�าคัญ
๑.	 เพิม่การบริการดแูล	ป้องกัน	ควบคมุ	รกัษาโรคโดยร่วม

มือและประสานกับเครือข่ายบริการสุขภาพภาครัฐ	
เอกชน	และชุมชน

32 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



๒.	 การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินข้ันสูง	 (Advance)	
สามารถได้รับบริการภายใน	 ๑๐	 นาที	 และส่วนของ 
ขัน้พืน้ฐาน	(Basic)	สามารถได้รบับรกิารภายใน	๑๕	นาที

๓.	 ขยายบริการดูแลสุขภาพคนเมืองผ่านภาคีเครือข่าย
ชุมชน	ภาครัฐ	และเอกชน

๔.	 สร้างเครอืข่ายเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคตดิต่อทีส่ำาคญัใน
เขตเมือง

๕.	 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
๖.	 โครงการส่งเสรมิสขุภาพของคนกรุงเทพฯ	ให้ดถ้ีวนหน้า	
๗.	 บริการคัดกรองโรคคนเมืองอย่างน้อย	 ๑	 คร้ัง / ปี	 

(คัดกรองโรค	 โรคอ้วน	 เบาหวาน	 ความดันโลหิตสูง	
โรคหัวใจ	 และโรคหลอดเลือดสมอง	ปัญหาสุขภาพจิต
และโรคอื่น	ๆ)

๘.	 พัฒนาเจ้าของอาคารหรือผู ้ดูแลอาคารสถาน	 ให้มี 
ความรู้ความเข้าใจ	 และดูแลอาคารให้ได้มาตรฐาน 
ขั้นตำ่าตามหลักการ	Clean	and	Green		

๙.	 โครงการกรุงเทพฯ	:	เมืองแห่งอาหารปลอดภัย			
๑๐.	พัฒนาระบบสารสนเทศการแพทย์และสาธารณสุข	 

สำานักอนามัย
๑๑.	พัฒนาฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

ที่ครอบคลุมครบถ้วนและทันสมัย	 และมีการเชื่อมต่อ
ข้อมลูด้านสขุภาพ	ภายในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ทั้งหมด

๑๒.	โครงการประชาสัมพันธ์ให้ชาวกรุงเทพฯ	 มีวิถีชีวิตที่
กระปรี้กระเปร่า	(Active	Living	Lifestyle)

๑๓.	โครงการขยายเวลาการเปิดให้บริการของศูนย์กีฬาและ
ศูนย์เยาวชนสังกัดกรุงเทพมหานคร

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



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	ความยาวที่ได้
ดำาเนนิการนำาสายต่าง	ๆ 
ลงใต้ดิน 
ช่วงแรก	๒๕.๒	กม.	
(กม.)

๑๐๐.๐๐ - - -

๒.	ความยาวที่ได้
ดำาเนนิการนำาสายต่าง	ๆ
ลงใต้ดิน 
ช่วงที่สอง	๔๑.๐	กม.	
(กม.)

- ๒๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย   
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ ย้ายสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
ลงท่อร้อยสายใต้ดิน
	 เป้าหมายภายใน	พ.ศ.	๒๕๗๕	เมืองกรุงเทพฯ	มภูีมทิศัน์ถนน	
(Streetscape)	น่าชม	และให้ความสะดวกสบาย	และเสริมคณุภาพชีวติ
ด้วยการย้ายสายไฟฟ้าและสายโทรศพัท์	ลงท่อร้อยสายใต้ดนิอย่างน้อย 
๓	โครงการ

34 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



โครงการส�าคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ พ้ืนท่ีสาธารณะ พื้นที่สีเขียว
กระจายทุกพื้นที ่  
	 เป้าหมายภายใน	พ.ศ.	๒๕๗๕

•	 เมืองกรุงเทพฯ	ต้องมีพื้นที่สีเขียว	และแหล่งดูดซับ
มลพิษทางอากาศไม่น้อยกว่า	 ๙	 ตารางเมตรต่อ
ประชากรหนึ่งคน	

•	 เมืองกรุงเทพฯ	 มีพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุม
พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าร้อยละ	๔๐	ของ
พื้นที่

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



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	ร ้อยละของพื้นที่
สี เขียวต ่อพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร
ท้ังหมด

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	
๑๓

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	
๑๙

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	
๒๓

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	
๒๘

๒.	ร้อยละของ
ประชาชนทีส่ามารถ
เข้าถึงพื้นที่สาธารณะ
หลักได้ในระยะทาง 
ไม่เกิน	๕	กิโลเมตร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	
๒๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	
๔๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	
๗๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	
๑๐๐

โครงการส�าคัญ
๑.	 โครงการสำารวจและประเมินศกัยภาพในการพฒันาพืน้ที่

ที่ใช้สร้างเป็นพื้นที่สีเขียว
๒.	 โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว
๓.	 โครงการพัฒนาพื้นที่ ว ่ างให ้ เป ็น พ้ืนที่ สี เขียวใน 

สวนหย่อม / รูปแบบสวนสาธารณะ
๓.๑	โครงการพัฒนาพื้นที่ว ่างเปล่าในชุมชนให้เป็น 

สวนหย่อมขนาดเล็กหรือสวนหมู่บ้าน
๓.๒	โครงการพฒันาพืน้ท่ีบริจาคจากประชาชนในชมุชน

เป็นสวนหย่อมหรือสวนหมู่บ้าน
๔.	 โครงการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่สีเขียวในสวนป่า 

ของประชาชน / รูปแบบสวนผลไม้
๕.	 โครงการอนุรักษ์และฟื ้นฟูพันธุ ์ไม ้และระบบนิเวศ 

ในสวนสาธารณะ

36 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



๖.	 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้และความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่เมือง

๗.	 โครงการคุ ้มครองและอนุรักษ ์ พ้ืนท่ีสีเขียวในเขต 
พื้นที่เมือง

๘.	 โครงการออกแบบและก่อสร้างสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ต้องมีพื้นที่สีเขียว	

๙.	 โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ทั่วกรุงเทพมหานคร	
(Big	tree)

๑๐.	โครงการสร้างภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ความหลากหลาย
ของระบบนิเวศในพื้นที่

๑๑.	โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
๑๒.	โครงการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน

ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนแนวตั้ง	ทั้งภายใน	
และภายนอกอาคารสิง่ก่อสร้าง	เช่น	โรงแรม	สำานักงาน	
ห้างสรรพสินค้า	เป็นต้น

๑๓.	โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ 
ภาครัฐเอกชน	 และชุมชนในการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวใน 
รูปแบบของสวนสาธารณะอย่างถาวร

๑๔.	เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการสนับสนุนรูปแบบสวนหย่อม
ในแต่ละชุมชน	และบริหารจัดการโดยชุมชน

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



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	ร้อยละของ 
ชาวกรุงเทพฯ	 
ที่สามารถเข้าถึงระบบ
ขนส่งมวลชนที่กำาหนด
เวลาเดินทางได้ภายใน	
๑๐	นาที

ร้อยละ	
๓๐

ร้อยละ	
๔๐	

ร้อยละ	
๕๐	

ร้อยละ	
๖๐	

๒.	ร้อยละของ 
ชาวกรุงเทพฯ	 
ที่ไม่พึ่งพารถยนต์ส่วน
บุคคลในการเดินทาง
ประจำาวัน

ร้อยละ	
๕๐	

ร้อยละ	
๕๕	

ร้อยละ	
๖๐	

ร้อยละ	
๖๕	

๓.	ความเร็วเฉลี่ย 
ของยานพาหนะ 
ในช่วงเวลาเร่งด่วน	
(ชั้นใน / ชั้นกลาง / 
ชั้นนอก)	กม. / ชม.

๑๓ / ๑๙ / ๒๖ ๑๔ / ๒๑ / ๒๘ ๑๕ / ๒๓ / ๓๐ ๑๖ / ๒๔ / ๓๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึงสะดวก 
ประหยัด จราจรคล่องตัว และมีทางเลือก
	 เป้าหมายภายใน	พ.ศ.	๒๕๗๕

•	พลเมืองกรุงเทพฯ	 สามารถสัญจรด้วยทางเรือ	
จักรยานและทางเดินเท้าอย่างสะดวกและปลอดภัย	

•	พลเมืองกรุงเทพมหานคร	 สามารถใช้ระบบขนส่ง
มวลชนที่กำาหนดเวลาเดินทางได้ภายใน	๑๐	นาที

38 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๔.	ความเร็วเฉลี่ย 
ของยานพาหนะเฉลี่ย	 
(ชั้นใน / ชั้นกลาง / 
ชั้นนอก)	กม. / ชม.

๒๑ / ๓๒ / ๔๓ ๒๓ / ๓๕ / ๔๗ ๒๕ / ๓๘ / ๕๑ ๒๗ / ๔๑ / ๕๕

๕.	ร้อยละของผู้สัญจร
ด้วยจักรยาน

ร้อยละ	๒	 ร้อยละ	๔	 ร้อยละ	๖	 ร้อยละ	๘	

๖.	ร้อยละของผู้สัญจร
ทางนำ้า

ร้อยละ	๒	 ร้อยละ	๓	 ร้อยละ	๔	 ร้อยละ	๕	

โครงการส�าคัญ
๑.	 สร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าบีทีเอส	หรือระบบรางอื่น	ๆ

เช่น	BRT,	Monorail
๒.	 พฒันาทางเดนิเท้าให้เชือ่มโยงกบัสถานรีถไฟฟ้าทีเ่ปิดให้

บริการ / กำาลังก่อสร้าง
๓.	 สร้างเส้นทางจักรยานให้เชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้า 

ที่เปิดให้บริการ / กำาลังก่อสร้าง
๔.	 เปิดบริการรถรับส่งเพื่อเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้าที่ 

เปิดให้บริการ / กำาลังก่อสร้าง
๕.	 วางแผนพื้นที่จอดรถโดยสาร	 (ร่วมกับ	 ขสมก.) /

จักรยานยนต์รับจ้าง / จัดบริการรถรับส่งเพ่ือเชื่อมโยง
มายังสถานีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ

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



๖.	 จดัพืน้ทีจ่อดรถส่วนตวั / รถโดยสาร / จดุรบัส่งผูโ้ดยสาร
บริเวณที่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าให ้ เพียงพอต่อการ 
ใช้บริการ

๗.	 จัดพื้นที่ป้ายสถานี / จุดจอดรถประจำาทางให้เพียงพอ
ปลอดภัย

๘.	 จัดพื้นที่จุดจอดรถรับจ้าง	(จักรยานยนต์รับจ้าง,	แท็กซี่,	
สามล้อ)	ให้ถูกสุขลักษณะน่าใช้งาน

๙.	 ติดกล้อง	CCTV	ทกุบรเิวณทีเ่ป็นจดุจอดรถโดยสารและ
ประสานกบักรมการขนส่งทางบกในการกวดขนัพฤตกิรรม
การขับขี่

๑๐.	ติดมิเตอร์เก็บเงินค่าที่จอดบริเวณถนนสายหลัก
๑๑.	สร้างสะพาน / อุโมงค์ข้ามแยกหรือข้ามทางรถไฟ
๑๒.	ตัด / เพิ่มโครงข่ายถนนบริเวณ	Superblock
๑๓.	ติดตั้งระบบประสานสัญญาณไฟจราจรที่ถนนสายหลัก
๑๔.	ติดตั้ง CCTV ถนนหรือจุดที่มักมีการจอดกีดขวาง 

ผิดกฎหมายหรืออุบัติเหตุ
๑๕.	จดัหน่วยเคลือ่นทีเ่รว็เพ่ือเคลือ่นย้ายรถกรณเีกดิอบุติัเหตุ

หรือมีการจอดกีดขวาง
๑๖.	ศึกษาเพิ่มเติมเส้นทางเดินเรือ	สร้างสถานีเรือโดยสาร

และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการขยาย 
เส้นทางเดินเรือ

๑๗.	ปรับปรุงพื้นที่รอบท่าเรือให้มีการเชื่อมโยงอย่างมี
ประสิทธิภาพติดไฟฟ้าแสงสว่างป้ายแผนที่	 มีที่พัก 
ผู้โดยสาร

๑๘.	เพิ่มเส้นทางจักรยานโดยเส้นให้เกิดการเชื่อมโยงไปยัง
ระบบขนส่งหรือปลายทาง

40 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครส�าหรับทุกคน    
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ จัดส่ิงอ�านวยความสะดวกและ
สวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
	 เป้าหมายภายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๗๕	 ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการและ 
ผูด้้อยโอกาส	จะต้องได้รับสวัสดกิารสังคม	สาธารณปูโภค	สิง่อำานวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐาน	 และสามารถอยู่ได้ด้วยศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์

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



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	สัดส่วนของจำานวน
ผู้สูงอายุทั้งที่ต้องการ
ได้รับความช่วยเหลือ	
และไม่รับ 
ความช่วยเหลือ 
อยู่ในระบบฐานข้อมูล

ร้อยละ	
๑๐๐

๒.	สัดส่วนของจำานวน
ผู้พิการที่อยู่ในระบบ
ฐานข้อมูล

ร้อยละ	
๑๐๐

๓.	สัดส่วนของจำานวน
ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ระบบฐานข้อมูล

ร้อยละ	
๑๐๐

๔.	สัดส่วนของฐาน
ข้อมูลในแต่ละเขตมี
ความเชื่อมโยงกัน

ร้อยละ	
๑๐๐

๕.	สัดส่วนของ 
ฐานข้อมูลที่ได้รับการ
ปรับให้เป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่องทุกปี

ร้อยละ	
๑๐๐

42 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

ระบบสาธารณูปโภค

๑.	สัดส่วนของ
สาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐานเช่น	
ห้องนำ้าสาธารณะ	
ทางขึ้นอาคาร 
ทางเดินเท้า	ทางลาด	
ลฟิต์	สะพานลอย	ฯลฯ
ที่ได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาเพื่อผู้สูง
อายุ	ผู้พิการ	

ร้อยละ	
๔๐

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๘๐

ร้อยละ	
๑๐๐

๒.	สัดส่วนของจำานวน
สิ่งอำานวยความสะดวก	
เช่น	รถเข็น	ราวจับ 
กันลื่น	สำาหรับผู้สูง
อายุ	ผู้พิการ	และ 
ผู้ด้อยโอกาส	เพิ่มขึ้น	
เมื่อเทียบกับ	 
ปี	พ.ศ.	๒๕๕๖

ร้อยละ	
๕๐

ร้อยละ	
๗๐

ร้อยละ	
๑๐๐

สวัสดิการสังคม

๑.	สัดส่วนของ 
ผู้สูงอายุที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ	 
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
ในอัตราเท่ากับ 
เส้นความยากจน	
อย่างครอบคลุม 
และครบถ้วน

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๑๐๐

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



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๒.	สัดส่วนของผู้พิการ
ที่ต้องการความช่วยเหลือ 
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
ในอัตราเท่ากับเส้น
ความยากจน	 
อย่างครอบคลุมและ
ครบถ้วน

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๑๐๐

๓.	สัดส่วนของ 
ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ	 
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
ในอัตราเท่ากับ 
เส้นความยากจน	
อย่างครอบคลุมและ
ครบถ้วน

ร้อยละ	
๑๐๐

๔.	สัดส่วนของ 
ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	 
และผู้ด้อยโอกาส	 
ที่ต้องการความช่วยเหลือ 
ได้รับการอบรมพัฒนา
ทักษะด้านภาษา	
เทคโนโลยี	และอาชีพ	
โดยมีการลดหย่อน 
ค่าใช้จ่าย / ค่าเล่าเรยีน

ร้อยละ	
๗๐

ร้อยละ	
๑๐๐

44 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๕.	สัดส่วนของผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการ	และ 
ผู้ด้อยโอกาส	 
ได้รับการลดหย่อน 
ค่าโดยสาร

ร้อยละ	
๑๐๐

๖.	สัดส่วนของผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการ	และ 
ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ	 
มีที่อยู่อาศัยที่ช่วยให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ร้อยละ	
๘๐

ร้อยละ	
๑๐๐

๗.	สัดส่วนของ 
โรงพยาบาลสำาหรับ 
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น	 
ให้ครอบคลุมกับ
จำานวนผู้สูงอายุ

ร้อยละ	
๑๐๐

๘.	ร้อยละของผู้สูง
อายุ	ผู้พิการ	 
ได้รับสวัสดิการด้าน
กองทุนออม	และ
กองทุนชุมชนเพื่อ
ประกอบอาชีพ

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๑๐๐

๙.	ร้อยละของเด็ก
พิเศษมีสถานศึกษา
รองรับอย่างครอบคลุม

ร้อยละ	
๑๐๐

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



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑๐.	สัดส่วนของ
ประชาชนที่ด้อยโอกาส	
ได้รับการสนับสนุน
สวัสดิการชุมชน	โดย
ชุมชนเอง	(ที่ไม่ใช่ 
รูปแบบการสงเคราะห์
จากภาครัฐ)

ร้อยละ	
๒๐

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๑๐๐

โครงการส�าคัญ
๑.	 โครงการจัดซื้อรถประจำาทางชานตำ่า	
๒.	 โครงการจัดตั้ง	“กองทุนสวัสดิการในระดับชุมชน”	เพื่อ

ผู้สูงอายุ	คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาส

46 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



โครงการส�าคัญ
๑.	 โครงการจัดตั้งกองทุนออมเพ่ือการประกอบอาชีพ

สำาหรับผู ้ด ้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ	 และผู ้ที่อยู ่ใน 
ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ

๒.	 โครงการจัดตั้งกองทุนออมให้กับแรงงานนอกระบบ

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	สัดส่วนของ 
ผู้ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจและแรงงาน
นอกระบบใน
กรุงเทพมหานคร 
มีรายได้ที่มั่นคง

ร้อยละ	
๓๐

ร้อยละ	
๕๐

ร้อยละ	
๗๐

ร้อยละ	
๑๐๐

๒.	สัดส่วนของ 
ผู้ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจและแรงงาน
นอกระบบใน
กรุงเทพมหานคร 
มีอาชีพที่มั่นคง

ร้อยละ	
๓๐

ร้อยละ	
๕๐

ร้อยละ	
๗๐

ร้อยละ	
๑๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ    
	 เป้าหมายภายในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕	ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ
และแรงงานนอกระบบ	 จะต้องได้รับค่าจ้างขั้นตำ่าและมีแหล่งเงินกู้
ดอกเบี้ยตำ่าเพื่อการประกอบอาชีพ
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๓.	 โครงการจัดการอบรม	เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความเชี่ยวชาญในการใช้	 และพัฒนาฐานข้อมูลของ 
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ	 โดย 
ดูจากสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม	ผ่านการ
ประเมินพื้นฐาน	 เกี่ยวกับการใช้และพัฒนาฐานข้อมูล
ของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ

๔.	 โครงการจัดอบรมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจเพ่ือ
สร้างความเข้าใจ	 และเพิ่มประสิทธิภาพขยายช่องทาง 
การประชาสมัพนัธ์	เกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการพัฒนา
ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบโดยดูจาก	 จำานวนของ 
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ	 สามารถระบุโครงการด้าน
การพัฒนาฐานข้อมูล	และมีส่วนร่วมในการพัฒนาฐาน
ข้อมูลแรงงานนอกระบบ

๕.	 โครงการสร้างเครือข่ายทางด้านเศรษฐกิจในกลุ่ม 
ผู ้ด ้อยโอกาสทางเศรษฐกิจในแตละเขตพ้ืนที่ของ
กรุงเทพมหานคร	 โดยวัดจากจำานวนของผู้ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิจ	 เข้าร่วมเครือข่ายในแตละเขตของ
กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๖.	 โครงการจัดสัมมนา	 เพื่อการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล
ระหว่างกรงุเทพมหานครกบัหน่วยงานภาครฐัท่ีเกีย่วข้อง	
วัดจากสัดส่วนของฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครและ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 ได้รับการพัฒนาและ 
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

๗.	 โครงการร่วมมือระหว่างกรงุเทพมหานครและหน่วยงาน
ภาครัฐที่ เกี่ยวข ้อง	 จัดอบรมให้แก ่ผู ้ด ้อยโอกาส 
ทางเศรษฐกิจ	 เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักในการ 

่

่
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มีส่วนร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูล	 วัดจากสัดส่วนของ
ฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง	ได้รับการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

๘.	 โครงการอบรม	สนับสนนุและพัฒนาศนูย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพอย่างครบวงจร	กล่าวคือ	มีการจัดการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพ	 และจัดหาหรือมีกระบวนการให้เกิดการ
สร้างอาชีพอย่างแท้จริง	 วัดจากสัดส่วนของผู้เข้าฝึก
อบรมพัฒนาอาชีพ	 ได้รับการเข้าทำางานตรงกับความ
ต้องการ	หรอืผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมผ่านมาตรฐานวชิาชพี

๙.	 โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ	 โดยให้ชุมชน
ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร	มส่ีวนร่วมการพัฒนา
รูปแบบการอบรมและพัฒนาอาชีพ	 วัดจากสัดส่วนของ
ผูเ้ข้าอบรม	สามารถนำาความรูไ้ปใช้ประกอบอาชพีได้จรงิ

๑๐.	โครงการพัฒนาและอบรม	 การสร้างตลาด	 การสร้าง
เครือ่งมอืทางการตลาด	และการจดัหาตลาดวชิาชพีให้แก่
ผูเ้ข้ารับการอบรม	ในศนูย์ฝึกอาชีพของกรงุเทพมหานคร 
และผู้ประกอบการ	OTOP	กรุงเทพมหานคร	วัดจาก
สดัส่วนของผูเ้ข้าอบรมสามารถสร้างตลาด	เข้าใจวธีิการ
ใช้เครื่องมือทางการตลาด

๑๑.	โครงการพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน	 และมาตรฐาน
บริการท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรม	พัฒนาอาชพีของศนูย์
ฝึกอบรมอาชีพของกรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการ	
OTOP	กรุงเทพมหานคร	วัดจากผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ ผู ้ เ ข ้ ารับการอบรมแล ้วนำาไปประกอบกิจการ	 
มีมาตรฐานชุมชนและมาตรฐานการบริการที่เหมาะสม
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๑๒.	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้	 ระเบียบปฏิบัติ	
กฎหมายและข้อบังคับ	 ที่เกี่ยวข้องกับการจำาหน่ายใน
ประเทศ	การส่งออกสินค้า	การทำางานในด้านบริการที่
ต่างประเทศ	 ของผู้เข้ารับการอบรมจากศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุง เทพมหานคร	 และผู ้ประกอบการ	 OTOP	
กรุงเทพมหานคร	 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้	 ทักษะ	
และทราบถึงระเบียบปฏิบัติ	 กฎหมาย	 และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการจำาหน่ายในประเทศ	 การส่งออกสินค้า	
การทำางานในด้านบริการที่ต่างประเทศ

๑๓.	โครงการจัดต้ังกองทุนออมเพื่อการประกอบอาชีพ
สำาหรับผู ้ด ้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ	 และผู ้ที่อยู ่ใน 
ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ

๑๔.	โครงการจัดตั้งกองทุนออมให้กับแรงงานนอกระบบ
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ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่กรุงเทพฯ	ได้รับ
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยและระดับการ
ศกึษาข้ันพืน้ฐาน	๑๒	ปี 
และหรือ / การศึกษา
ตามอธัยาศัยครอบคลมุ
ในทุกเขตพื้นที่

ร้อยละ	
๓๐

ร้อยละ	
๓๐

ร้อยละ	
๕๐

ร้อยละ	
๗๕

๒.	โรงเรียนสังกัด	
กทม.	จัดการศึกษา
สำาหรับเด็กที่มี 
ความต้องการพิเศษ

ร้อยละ	
๓๐

ร้อยละ	
๕๐

ร้อยละ	
๗๕

ร้อยละ	
๑๐๐

๓.	นักเรียนโรงเรียน
สังกัด	กทม.	มีผลการ
ทดสอบระดับชาติสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ	
ใน	๕	รายวิชา	ได้แก่		
วิชาภาษาไทย	
วิชาคณิตศาสตร์	
วิชาวิทยาศาสตร์	
วิชาสังคมศึกษา	และ
วิชาภาษาอังกฤษ

ร้อยละ	
๑๕

ร้อยละ	
๒๕

ร้อยละ	
๓๕

ร้อยละ	
๕๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ การศึกษาส�าหรับทุกคน     
	 เป้าหมายภายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๗๕	 พลเมืองกรุงเทพฯ	 
จะมจีำานวนเขตพืน้ที	่มีโรงเรียนสังกัด	กทม.	จดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
ครอบคลมุทกุระดบัชัน้	และมีการใช้หลักสูตรท้องถิน่กรงุเทพมหานคร
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โครงการส�าคัญ
๑.	 จัดตั้งห้องสมุดชุมชนในพื้นที่	กทม.
๒.	 พัฒนา / จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่	กทม.
๓.	 ส่งเสริมการจัดทำาแผนการเรียนรู้รายบุคคล	(IEP)	ของ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท
๔.	 อบรมให้ความรู้แก่ครูด้านการจัดการศึกษาสำาหรับเด็ก

ที่มีความต้องการพิเศษ		
๕.	 จัดโครงการฝึกอบรม	Coaching	and	Mentoring	แก่

บุคลากรครู	 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน 
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพทุก	๑	ปี

๖.	 พฒันาห้องเรยีนและห้องสมดุในโรงเรียนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๗.	 ให้ทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีอย่างต่อเนื่อง
๘.	 หลกัสตูรหลงัเลกิเรียน	สำาหรับนักเรียนทีม่ผีลการเรยีนตำา่  
๙.	 พฒันาทกัษะกระบวนการคดิ	วเิคราะห์	และการแก้ปัญหา

ให้กับนักเรียน		
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ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	จำานวนชาวกรงุเทพฯ 
ที่เรียนรู้	และ
ร่วมสืบทอดวัฒนธรรม
ของกลุ่มตน

ร้อยละ	
๔๐

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๗๐

ร้อยละ	
๗๕

๒.	จำานวนชาวกรงุเทพฯ  
ที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรม	
และอัตลักษณ์ของกลุ่ม
อื่น	ๆ	อีกทั้งมีทัศนคติ
ที่ดี	ให้ความเคารพ	
และยอมรับความเป็น
พหุวัฒนธรรม 
ของเมืองกรุงเทพฯ

ร้อยละ	
๓๐

ร้อยละ	
๕๐

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๗๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม    
	 	เป้าหมายภายในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕	พลเมืองกรุงเทพฯ	ทุกครัวเรือน
สามารถสืบทอดวัฒนธรรม	 และเรียนรู้วิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของ
กลุ ่มตนเอง	 เคารพในความแตกต่างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มต่าง	ๆ	เป็นอันดับหนึ่งของเมืองหลวงของเอเชีย
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โครงการส�าคัญ
๑.	 จดักจิกรรม	event	ประจำาปี	ท่ีส่งเสรมิความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม	“Bangkok	Cultural	Festival”	 เพื่อ
เปิดพืน้ทีใ่ห้แก่กลุม่วัฒนธรรมต่าง	ๆ 	ได้เข้ามาแสดงออก

๒.	 จัดการแข่งขันดนตรีแห่งกรุงเทพมหานคร	 (Music	
Competition	of	Bangkok)	เพื่อเสริมภาพลักษณ์การ
เป็นพื้นที่ศูนย์กลางด้านดนตรี	 ศิลปะและการแสดงใน
ระดับอาเซียนและนานาชาติ

๓.	 จดัตัง้ลานวฒันธรรมในสวนสาธารณะทีม่คีวามเหมาะสม 
ในกรงุเทพฯ	และให้มรีายการการแสดงในลานวฒันธรรม

๔.	 จัดทำาและพัฒนา	Bangkok	Cultural	Channel	and	
Multimedia

๕.	 สำารวจรวบรวมข้อมูลกลุ่ม / ชุมชนวัฒนธรรม
๖.	 จัดทำาระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมและศูนย์ข้อมูล
๗.	 จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อการพัฒนากิจกรรมด้าน

วัฒนธรรมกรุงเทพฯ	 ซึ่งประกอบขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ		
ตวัแทนกลุม่วฒันธรรมต่าง	ๆ 	รวมถงึสมาชกิจากเครอืข่าย
วัฒนธรรมระดับเขต

๘.	 จดัต้ังกลุม่เครือข่ายวฒันธรรมระดบัเขต	เพ่ือเป็นตวัแทน
ในการดำาเนินการกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม	
รวมถึงการดำาเนินการร่วมพัฒนาฐานข้อมูลวัฒนธรรม
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                บทสรุปผู้บริหาร



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ มหานครกะทัดรัด   
ประเดน็ยทุธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ เมอืงกรงุเทพมหานครเตบิโตอย่าง
มีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ ดิน และทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
	 เป้าหมายในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕	คือการออกแบบเมือง	๔	มิติ	
โดยใช้พื้นที่ทางดิ่งเป็นมิติที่	๓	และเวลาเป็นมิติที่	๔	หรือกล่าวอีก
นยัหน่ึงกค็อืการใช้ประโยชน์จากทีว่่างในอากาศ	ผสมกับการใช้บรกิาร
สาธารณูปการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอด	๒๔	ชั่วโมง

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	ความหนาแน่น
เฉลี่ยของประชากร 
ในเขกรุงเทพมหานคร
ชั้นใน	ไม่เกิน	
๔๐,๐๐๐	คน / ตร.กม.	
(คน / ตร.กม.)

๒๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

๒.	ระยะเวลาเดินทาง
เฉลี่ย	ระหว่างแหล่งที่
อยู่อาศัยกับแหล่งงาน	
ลดลงจาก	๖๐	นาที	
เป็น	๓๐	นาที

๖๐ ๕๐ ๔๐ ๓๐

๓.	ระยะทางเฉลี่ย
ระหว่างแหล่งชุมชน	
กับแหล่สาธารณูปการ
หลักต่าง	ๆ	ของเมือง	
สามารถเข้าถึงได้
ภายในระยะทาง	 
๕	กม.	(กม.)

๒๐ ๑๕ ๑๐ ๕

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



โครงการส�าคัญ
๑.	 โครงการปรับปรุงแก้ไขมาตรการเชิงบวก	 (สร้างแรง

จูงใจ	โบนัส	ชดเชย)	และมาตรการเชิงลบ	รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาเมือง

๒.	 โครงการประเมนิผลกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวม
กรุงเทพมหานคร	ฉบับปรับปรุงครั้งที่	๔	และโครงการ
วางและจัดทำาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม	่
(ปรับปรุงครั้งที่	๕)

๓.	 โครงการจัดทำาระบบข้อมูลสาธารณูปโภค	 ด้วยแผนที่
เชิงเลขความละเอียดสูง

ประเดน็ยทุธศาสตร์ย่อย : ๔.๒ กรงุเทพมหานครมีศูนย์ชมุชนย่อย 
(Sub Center) เป็นระบบตามล�าดบัความส�าคญัและศกัยภาพพืน้ที่
เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ
	 เป้าหมายภายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๗๕	 พลเมืองกรุงเทพฯ	 
สามารถเดินทางจากที่พักอาศัย	 ถึงที่ทำางานในระยะทางไม่เกิน	 
๕	 กิโลเมตรและใช้เวลาไม่เกิน	 ๓๐	 นาที	 และเมืองกรุงเทพฯ	 
และปรมิณฑล	มีเมืองเครอืข่ายทีม่อีงค์ประกอบทางเศรษฐกจิ	สงัคม	
และการศึกษาครบครันไม่น้อยกว่า	๒๐	 เมือง	และสามารถรองรับ
ประชากรได้	๑๕	ล้านคน

56 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



โครงการส�าคัญ
๑.	 โครงการจัดทำาแผนแม่บท	(Master	Plan)	การพัฒนา

เมืองเครือข่าย	(ศูนย์ชุมชนย่อย)
๒.	 โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย	(ไม่น้อยกว่า	๑๕	ศูนย์)
๓.	 โครงการสำารวจ	ทำาฐานข้อมูล	และประเมินการใช้งาน

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง	ๆ 	ของประชากร	ตามประเภท
สาธารณูปการ

๔.	 โครงการจัดทำาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง
เพื่อรองรับจำานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	จำานวนเมืองเครือข่าย
(ศูนย์ชุมชนย่อย)	ที่มี
ศักยภาพ	และ 
องค์ประกอบทางด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	และ
การศึกษาอย่างครบครัน

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐

๒.	สัดส่วนประชากรต่อ
โครงสร้างพื้นฐานหลัก	
และสาธารณูปการ 
ของเมือง	ที่สามารถ
รองรับการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในอนาคต
(ร้อยละ)

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

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



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย   
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๑ มหานครแบบบูรณาการ
	 เป้าหมายภายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๗๕	 :	 มหานครกรุงเทพฯ	 
มีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค	มหานคร	เป็นองค์กร
ปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ	(Functional	decentralization)

58 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	มหานครกรุงเทพฯ	
มีองค์การบริหาร 
จัดระบบสาธารณูปโภค
มหานคร	(ให้เป็น
องค์กรปกครองท้องถิ่น
แบบพิเศษ	ลักษณะ	
Functional	
decentralization)

(ออก
กฎหมาย	
จัดตั้ง)

ริเริ่ม
โครงการ
ลงทุน
พัฒนา
ระบบท่อ
ร้อยสาย	
ร่วมกับ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	
และเอกชน	

ริเริ่ม
ผังเมือง
รวม

มหานคร
กรุงเทพฯ	
จัดตั้ง
บริษัท
พัฒนา
เมือง

ริเริ่ม
โครงการ
พัฒนา
เมือง	

clusters	
ในเขต	
กทม.	

ระยะที่	๑

ริเริ่ม
โครงการ
พัฒนา
เมือง	

clusters		
ในเขต	
กทม.	

ระยะที่	๒	
ขยายผล
โครงการ
พัฒนา
เมือง	

clusters	
นอกเขต	
กทม.

โครงการส�าคัญ
๑.	 โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น

แบบพิเศษ
๒.	 ริเร่ิมโครงการลงทุนพัฒนาระบบท่อร้อยสาย	 ร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และเอกชน	 ริเริ่มผังเมืองรวม
มหานครกรุงเทพฯ	จัดตั้งบริษัทพัฒนาเมือง

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



ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล
	 เป้าหมายภายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๗๕	 :	 กทม.	 มีสภาประชาชน
กรุงเทพมหานคร	 และสภาประชาชนระดับเขต	 (เวทีริเริ่มนโยบาย	
รบัฟังความเหน็	และตรวจสอบการทำางานของ	กทม.) / กทม.	ใช้ระบบ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	สภาประชาชน
กรุงเทพฯ

จัดเวทีสภา
ประชาชน	

ปีละ	 
๑๐	ครั้ง

เวทีสภา
ประชาชน	

ปีละ	 
๑๕	ครั้ง

เวทีสภา
ประชาชน	

ปีละ	 
๒๐	ครั้ง

เวทีสภา
ประชาชน		

ปีละ	 
๓๐	ครั้ง

๒.	สภาประชาชน
ระดับเขต

จัดเวทีสภา
ประชาชน
ระดับเขต 
ปีละ	๑๒	
ครั้ง / เขต	
๕๐	เขต

จัดเวทีสภา
ประชาชน
ระดับเขต
ปีละ	๑๒	
ครั้ง / เขต	
๕๐	เขต

จัดเวทีสภา
ประชาชน
ระดับเขต 
ปีละ	๑๒	
ครั้ง / เขต	
๕๐	เขต

จัดเวทีสภา
ประชาชน
ระดับเขต 
ปีละ	๑๒	
ครั้ง / เขต	
๕๐	เขต

๓.	ระบบงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม

ใช้ระบบ
ภาษีเพื่อ

การพัฒนา
พื้นที่ /
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

ใช้ระบบงบ
ประมาณ
แบบมี 

ส่วนร่วม 
ระดับเขต

ใช้ระบบงบ
ประมาณ
แบบมีส่วน
ร่วมระดับ
มหานคร

60 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๓ การกระจายอ�านาจสู่ประชาชน
	 เป้าหมายภายในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕	:	

๑.	กทม.	 จัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับล่าง	
(เทศบาลนคร)

๒.	กทม.	 ได้รับการถ่ายโอนอำานาจหน้าท่ีครอบคลุม
ภารกิจการบริหารมหานครครบถ้วน

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	จัดตั้งเทศบาลนคร
ใน	กทม.	(ร้อยละ 
ของเทศบาลนคร 
ตามทีก่ฎหมายกำาหนด)

แก้ไข
กฎหมาย	
ระเบียบ
บริหาร
ราชการ
กรุงเทพ-
มหานคร

โครงการส�าคัญ
๑.	 โครงการ	“สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”
๒.	 โครงการ	“สภาประชาชนระดับเขต”
๓.	 โครงการรับฟังความเห็นประชาชนในการจัดทำางบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปีของกรงุเทพมหานคร	ในระดบั
เขตทุกเขต	 และ	 ระดับสำานักของกรุงเทพมหานคร		
โครงการ	“วจิยัแนวทางการใช้ระบบภาษเีพือ่การพฒันา	
และ	การจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วม”

๕.	 โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบภาษีเพื่อการพัฒนา	และ	
การจัดทำางบประมาณแบบมีส่วนร่วม

๖.	 โครงการ	“ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม”

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



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๒.	 เพ่ิมอำานาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

๑.	อำานาจ
สอบสวน
คดีอาญา

บาง
ประเภท
เช่นเดียว
กับนาย
อำาเภอ
๒.	ด้าน

การจราจร	
(จาก

สำานักงาน
ตำารวจ

แห่งชาติ)
๓.	ด้าน
ขนส่ง
มวลชน

โครงการส�าคัญ
๑.	 โครงการจัดทำาร่างแก้ไขกฎหมายระเบยีบบรหิารราชการ

กรุงเทพมหานคร
๒.	 โครงการจัดประชุม	 รับฟังความเห็น	 และข้อเสนอ

โครงสร้าง	อำานาจหน้าทีก่รงุเทพมหานคร	(นักการเมอืง
ผู้บริหาร	ข้าราชการ)

๓.	 โครงการจัดประชุม	 รับฟังความเห็น	 และข้อเสนอ
โครงสร้าง	อำานาจหน้าที่กรุงเทพมหานคร	(ประชาชน	
กลุ่ม	องค์กร	ชุมชน)

62 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๔ การเมืองสีขาว
	 เป้าหมายภายในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕	:	ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริตข้าราชการ	 และผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง
ของ	กทม.		

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	ความเชื่อมั่นของ
ประชาชน	ต่อความ
ซื่อสัตย์สุจริตของ
หน่วยงานและ
ข้าราชการ	กทม.	
(ร้อยละของประชาชน
ที่เชื่อมั่น)

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๗๐

ร้อยละ	
๗๕

ร้อยละ	
๘๐

๒.	ความเชื่อมั่น 
ของประชาชน	 
ต่อความซื่อสัตย์สุจริต
ของผู้ดำารงตำาแหน่ง
ทางการเมือง	 
(ร้อยละของประชาชน
ที่เชื่อมั่น)

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๗๐

ร้อยละ	
๗๕

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



โครงการส�าคัญ
๑.	 โครงการสำารวจความเชื่อมั่นของประชาชน	 ต่อความ

ซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงานและข้าราชการ	กทม.
๒.	 โครงการสำารวจความเชื่อมั่นของประชาชน	 ต่อความ

ซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

ประเดน็ยทุธศาสตร์ย่อย : ๕.๕ พลเมอืงกรงุเทพฯ ขับเคลือ่นวสิยัทศัน์ 
	 เป้าหมายภายในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕	:	เครือข่ายพลเมอืงกรงุเทพฯ	
ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าวิสัยทัศน์	กรุงเทพฯ	พ.ศ.	๒๕๗๕

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

เครือข่ายพลเมือง
กรุงเทพมหานคร
ติดตาม	ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าวิสยัทัศน์ฯ
ปีละ	๒	ครั้ง

จัดตั้ง	
รายงานผล
๑๐	ครั้ง

รายงานผล
๑๐	ครั้ง

รายงานผล
๑๐	ครั้ง

รายงานผล
๑๐	ครั้ง

64 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	สัดส่วนของ 
ผู้ประกอบการ 
ด้านเกษตร	
อุตสาหกรรมเกษตร 
ที่มีการซื้อขาย 
แลกเปลี่ยนสินค้าใน
กรุงเทพมหานครได้รับ
การลงทะเบียน 
ในฐานข้อมูล	

๕๐ ๑๐๐

๒.	สัดส่วนของ 
ผู้ประกอบการใน
กรุงเทพมหานคร 
เข้าร่วมภาคีการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้า
ด้านเกษตร	
อุตสาหกรรมกรรม
เกษตร

๑๕ ๒๕ ๕๐ ๗๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู ้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๑ ศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน 
เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม และศูนย์การประชุม
	 เป้าหมายในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕	เมืองกรุงเทพฯ	เป็นศูนย์กลาง
ด้านการค้า	การลงทนุ	เศรษฐกจิฐานวัฒนธรรม	และศนูย์การประชมุ
อยู่ใน	๕	อันดับแรกของเมืองหลวงของเอเชีย	 โดยการเปลี่ยนผ่าน
จากการเป็นอุตสาหกรรมเมืองดั้งเดิม	 พึ่งพาแรงงานราคาถูก	 
ไปสู ่มหานครที่มีฐานเศรษฐกิจภาคบริการที่สร ้างมูลค ่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น

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



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๓.	สัดส่วนของ 
ผู้ประกอบการ 
ด้านเกษตร	
อุตสาหกรรมเกษตร 
ที่มีเข้าร่วมการจัดงาน
แสดงสินค้าเกษตร 
และอาหารในระดับ
ภูมิภาค

๑๕ ๒๕ ๕๐ ๗๐

โครงการส�าคัญ
๑.	 โครงการจัดการอบรมเพือ่สร้างความรู	้ความเข้าใจ	และ

ความเชี่ยวชาญ	ในการใช้และพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
การซือ้ขายแลกเปล่ียนสินค้าเกษตร	สนิค้าอตุสาหกรรม
เกษตร	อาหารแปรรูปและบริการสีเขียว

๒.	 โครงการจัดอบรมให้แก่ผูป้ระกอบการด้านสนิค้าเกษตร
เพ่ือสร้าง	ความเข้าใจ	และเพิม่ประสทิธภิาพ	ขยายช่องทาง 
การประชาสมัพนัธ์	เกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการพัฒนา
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร	
สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร	และอาหารแปรรูป

๓.	 โครงการสร้างเครือข่ายทางด้านเศรษฐกิจในกลุ ่ม 
ผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรในแต่ละเขตพ้ืนที่ของ
กรุงเทพมหานคร

๔.	 โครงการติดตามและประเมินผลการจัดทำาและการ
พัฒนาฐานข้อมูลสินค้าเกษตร

66 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



๕.	 โครงการจัดสัมมนา	 เพื่อการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล
ระหว่างกรงุเทพมหานครกบัหน่วยงานภาครฐัท่ีเกีย่วข้อง

๖.	 โครงการสนบัสนนุ	ประสานงาน	รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน
และข้อมูลทีจ่ำาเป็นสำาหรับฐานข้อมลูของกรงุเทพมหานคร
และฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

๗.	 โครงการฝึกอบรมพฒันาทักษะ	ทีจ่ำาเป็นในการใช้เคร่ืองมือ 
ทางการผลิต	การเงิน	การตลาด	และการบรรจุภัณฑ์
อย่างแท้จริง

๘.	 โครงการสร้างเครือข่ายการพฒันาวสิาหกจิโดยคำานงึถงึ
สิ่งแวดล้อมและสังคมเมือง

๙.	 โครงการสัมมนาเพือ่ให้เกดิความร่วมมอืระหว่างภาครฐั	
ได้แก่	 กรุงเทพมหานคร	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคเอกชน	และประชาชน	ตลอดจนชุมชนที่เกี่ยวข้อง

๑๐.	โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการเกษตร
๑๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลากรด้านการเกษตร

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
๑๒.	โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพ้ืนที่การเกษตรมุ่งสู่

เกษตรอินทรีย์
๑๓.	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร
๑๔.	โครงการจัดอบรมตามหลักสูตรของโรงเรียนเกษตร

ทฤษฎีใหม่
๑๕.	โครงการศนูย์บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร

และเกษตรตามแนวพระราชดำาริ

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



ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๒ ศูนย์กลางการค้า การเงินและ
การลงทุน
	 เป้าหมายภายในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕	กรุงเทพมหานครจะก้าวขึ้น
สู่อันดับ	๑	ใน	๒๐	ของตลาดทุนโลก	เพื่อรองรับธุรกิจด้านตลาดเงิน	 
ตลาดทุนอย่างเพียงพอและได้มาตรฐานโลก	

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	ขนาดของตลาดทุน
มีขนาดติดอันดับเมื่อ
เทยีบกบัภูมภิาคอาเซยีน

๑	ใน	๕ ๑	ใน	๔ ๑	ใน	๓ ๑	ใน	๒

๒.	ขนาดของตลาดทุน
มีขนาดติดอันดับเมื่อ
เทียบกับโลก

๑	ใน	๓๕ ๑	ใน	๓๐ ๑	ใน	๒๕ ๑	ใน	๒๐

68 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
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โครงการส�าคัญ
๑.	 โครงการสำารวจพื้นที่และส่ิงอำานวยความสะดวกของ

กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
๒.	 โครงการจัดทำาแผนการพฒันาพืน้ที	่และสิง่อำานวยความ

สะดวกสำาหรับการทำาธรุกรรมทางการเงนิและการลงทนุ
๓.	 โครงจัดการสัมมนา	เพื่อการประสานงานให้เกิดการใช้

และพัฒนาพื้นที่และสิ่งอำานวยความสะดวก	 ตลอดจน
สนับสนุนให้ปรับปรุงกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง	 ๆ	 
ทีเ่ก่ียวข้องกับการทำาธุรกรรมทางการเงนิและการลงทนุ
ให้มีความชัดเจน	

๔.	 โครงการจดัทำาแผนการใช้พืน้ทีแ่ละส่ิงอำานวยความสะดวก
ของกรงุเทพมหานคร	เพือ่ใช้สำาหรบัการอำานวยความสะดวก
ในการจัดหาพื้นที่สำาหรับการสนับสนุนการลงทุน

๕.	 โครงการจัดทำา	 Task	 Force	 เพ่ือประสานงานกับ 
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน	 เก่ียวกับการใช้พ้ืนที่ 
เพื่อการสนับสนุนการลงทุน

๖.	 โครงการจัดการศึกษาและสัมมนา	เพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขกฎเกณฑ์และข้อบงัคบัต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัการทำา
ธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน	 ให้มีความชัดเจน	
เพื่ออำานวยความสะดวกในการทำาธุรกรรมทางการเงิน
ระหว่างประเทศ

๗.	 โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ	 ที่จำาเป็น
ในการใช้ประกอบอาชีพของแรงงานฝีมือแรงงานขั้นสูง
ในกรุงเทพมหานคร

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



๘.	 โครงการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาทักษะ 
ในการประกอบอาชีพ	ตลอดจนทักษะทางด้านภาษา

๙.	 โครงการสำารวจพื้นที่และสิ่งอำานวยความสะดวกของ
กรุงเทพมหานคร	 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำานักงาน
ระดับภูมิภาค

ประเด็นยทุธศาสตร์ย่อย : ๖.๓ ศนูย์กลางการท่องเท่ียวระดบัโลก
	 เป้าหมายภายในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕	เมืองกรุงเทพฯ	เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วท่ีสามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วจากทัว่โลกมาสูเ่มอืงกรงุเทพฯ	
สู่จังหวัดต่าง	ๆ	ของไทย	และสู่เมืองอื่น	ๆ	ในภูมิภาคอาเซียนและ
เอเชีย	 และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถทำารายได้ให้กับ 
ชาวกรุงเทพฯ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๑๐	ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวม	ของ
กรุงเทพมหานคร

70 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
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ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	เมืองกรุงเทพฯ	
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ที่สามารถดึงดูดนัก
ท่องเที่ยวจากทั่วโลก
มาสู่เมืองกรุงเทพฯ	 
สู่จังหวัดต่าง	ๆ	 
ของไทย	และสูเ่มอืง 
อื่น	ๆ	ในภูมิภาค
อาเซียนและในเอเชีย

อันดับ
๑	-	๓

อันดับ	
๑	-	๓

อันดับ	
๑	-	๓

อันดับ	
๑	-	๓

๒.	อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว	สามารถทำา
รายได้ให้กับ
ชาวกรุงเทพฯ	

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	
๑๐	ของ
มูลค่า

ผลิตภัณฑ์
รวมของ
กรุงเทพ
มหานคร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	
๑๐	ของ
มูลค่า

ผลิตภัณฑ์
รวมของ
กรุงเทพ
มหานคร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	
๑๐	ของ
มูลค่า

ผลิตภัณฑ์
รวมของ
กรุงเทพ
มหานคร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	
๑๐	ของ
มูลค่า

ผลิตภัณฑ์
รวมของ
กรุงเทพ
มหานคร

โครงการส�าคัญ
๑.	 โครงการ	Bangkok	Smile	Branding
๒.	 โครงการนั่งรถเมล์	เรือ	รถราง	จักรยาน	และเดินชม

เมืองกรุงเทพฯ
๓.	 โครงการย้อนรอยแหล่งวัฒนธรรมเมืองกรุงเทพฯ	 

“ย้อนรอยเมืองแห่งวัฒนธรรม
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๔.	 โครงการ	จัดทำาแผนทีค่วามรู้เกีย่วกบัมรดกทางวฒันธรรม
ของชุมชน

๕.	 โครงการส่งเสริมมาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว
๖.	 โครงการห้องนำ้าสะอาด	สำาหรับนักท่องเที่ยว
๗.	 โครงการส่งเสริมและพัฒนา	Packages	การท่องเที่ยว
๘.	 โครงการพัฒนา	 Software	 Bangkok	 Smile	

Application	
๙.	 โครงการอาสาสมัคร	Bangkok	Smile
๑๐.	การปรบัโครงสร้างและบทบาทองค์กรด้านการท่องเทีย่ว

ของกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย ่อย : ๖.๔ ศูนย ์กลางธุรกิจตามฐาน 
นวัตกรรม - วัฒนธรรม
	 เป้าหมายภายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๗๕	 กรุงเทพมหานครจะเป็น	 
๑	ใน	๓	ของเมอืงในภมูภิาคอาเซยีนทีเ่ป็นเมอืงนวตักรรม	-	วฒันธรรม	
หรือ	Bangkok	Cultural	Innovation	โดยอิงมรดกทางวัฒนธรรม
ไทย	นวตักรรมด้านศลิปะการแสดง	และนวัตกรรมด้านการออกแบบ
และสร้างสรรค์

72 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
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ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	กรุงเทพมหานคร
ติดอันดับเมืองใน
ภูมิภาคอาเซียน 
ที่เป็นเมืองนวัตกรรม-
วัฒนธรรม	หรือ	
Bangkok	Cultural	
Innovation

๑	ใน	๔ ๑	ใน	๓ ๑	ใน	๓ ๑	ใน	๓

๒.	กรุงเทพมหานคร
ติดอันดับเมืองของโลก
ที่เป็นเมืองนวัตกรรม-
วัฒนธรรม	หรือ	
Bangkok	Cultural	
Innovation

๑	ใน	๕๐ ๑	ใน	๔๐ ๑	ใน	๓๐ ๑	ใน	๒๐

๓.	กรุงเทพมหานคร
ติดอันดับเมืองของโลก
ที่เป็นตลาดแฟชั่นและ
เครื่องประดับนานาชาติ

๑	ใน	๓๐ ๑	ใน	๒๕ ๑	ใน	๒๐ ๑	ใน	๑๕

โครงการส�าคัญ
๑.	 โครงการจัดทำาแผนการพัฒนาการจัดแสดงผลงาน 

กลุ่มธุรกิจตามฐานนวัตกรรม	-	วัฒนธรรม
๒.	 โครงการประสานงาน	ในการจดักจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบั

การพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารเช่ือมโยงกบัวัฒนธรรมไทย 
ตลอดจนให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการ	และสร้างเครอืข่าย
เชือ่มโยง	ในระดบันานาชาต	ิรวมถงึการจดัหาช่องทางการ
ตลาดสำาหรับอุตสาหกรรม
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๓.	 โครงการประสานงานในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาผลิตภณัฑ์และบรกิารเชือ่มโยงกับอตุสาหกรรม
เครือ่งนุ่งห่ม	ตลอดจนอตุสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบั 
และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	 และสร้างเครือข่าย	 
เช่ือมโยงในระดบันานาชาต	ิรวมถงึการจดัหาช่องทางการ
ตลาดสำาหรับอุตสาหกรรม

ประเดน็ยทุธศาสตร์ย่อย : ๖.๕ ศูนย์กลางการจดัประชมุนทิรรศการ
และศูนย์รวมการจัดตั้งส�านักงานของภูมิภาค
	 เป้าหมายภายในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕	กรงุเทพมหานครจะเป็นเมือง 
จัดประชุม	นิทรรศการ	ในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.อันดับของ
กรุงเทพมหานคร 
เป็นเมืองจัดประชุม	
นิทรรศการ 
เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาค
อาเซียน

๑	ใน	๕ ๑	ใน	๔ ๑	ใน	๒ อันดับแรก

๒.อันดับของ
กรุงเทพมหานครเป็น
เมืองจัดประชุม	
นิทรรศการ 
เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในโลก

๑	ใน	๔๐ ๑	ใน	๓๐ ๑	ใน	๒๕ ๑	ใน	๒๐
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โครงการส�าคัญ
๑.	 โครงการสำารวจพื้นที่และสิ่งอำานวยความสะดวก	 ของ

กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับจัดประชุม	 นิทรรศการ	
และการแสดงสินค้า	

๒.	 โครงการจัดทำาแผนการพฒันาการจดัประชมุนิทรรศการ	
และการแสดงสินค้า	โดยกรงุเทพมหานครเป็นศนูย์กลาง
ในการประชุมของประเทศไทย

๓.	 โครงการจัดการสัมมนาเพือ่การประสานงาน	ให้เกดิการ
ใช้และพัฒนาพื้นที่และสิ่งอำานวยความสะดวก	ตลอดจน
สนับสนุนให้มีปรับปรุงกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่
เกีย่วข้องกบัจดัประชมุ	นทิรรศการ	และการแสดงสินค้า
ให้มีความชัดเจน	

๔.	 โครงการจัดทำาแผนการใช้พ้ืนท่ีและส่ิงอำานวยความ
สะดวกของกรุงเทพมหานคร	เพื่อใช้สำาหรับการอำานวย
ความสะดวกในการจัดหาพื้นที่สำาหรับการสนับสนุน 
การจัดประชุม	นิทรรศการ	และการแสดงสินค้า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๑ กฎหมาย
	 เป้าหมายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๗๕	 กรุงเทพมหานครมีการแก้ไข
ปรบัปรงุกฎหมายการบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร	เพือ่ปรบัโครงสร้าง
การบรหิารเป็นระบบสองชัน้	และปรับบทบาท	อำานาจ	หน้าทีร่องรบั
ความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการ	 ตลอดรวมถึง 
การบรกิารสาธารณะ	เพือ่แก้ปัญหาการเจรญิเตบิโตของเมืองมหานคร
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ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	มีกฎหมายการ
บริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร 
ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่	
เรื่องโครงสร้าง	อำานาจ 
หน้าที่	ที่มีความอิสระ
ในการบริหาร	และ	 
มีความคล่องตัว 
ในการบริหารเมือง
มหานคร	(ร้อยละ	
ของกระบวนการ	 
การตรากฎหมาย)

๔๐ ๑	ใน	๔ ๑	ใน	๒ อันดับแรก

๒.	การถ่ายโอนภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐ
ให้กรุงเทพมหานคร
ตามกฎหมายกำาหนด
แผนขั้นตอนการ 
กระจายอำานาจ	ฯ	
แผนการกระจายอำานาจฯ 
และแผนปฏิบัติการ
กำาหนดขั้นตอนการ 
กระจายอำานาจฯ	
(ร้อยละของภารกิจที่
ถ่ายโอน)

๘๐ ๑๐๐

โครงการส�าคัญ
๑.	 จดัทำาร่างกฎหมายระเบยีบบริหารราชการกรงุเทพมหานคร

และการรับฟังความเห็น
๒.	 จัดการอบรมนิติกรเพื่อให้เข้าใจกฎหมายปัจจุบัน

76 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
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ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	 จัดทำารายงานการ
ประเมินผลแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร	ระยะ			
๒๐	ปี	(ครั้ง / ฉบับ)

๒ ๕ ๕ ๕

๒.	อัตราส่วนกลยุทธ์ที่
มี การป รับหลั งการ
ประเมิน	(ร้อยละ)

๕๐ ๗๕ ๙๐ ๑๐๐

โครงการส�าคัญ
๑.	 โครงการจดัทำาแผนบรูณาการทีเ่ชือ่มโยงกบัแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 (จัดทำาแผนระดับ
กรุงเทพมหานคร)

๒.	 ส่งเสริมการจัดทำาแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
๓.	 โครงการจัดทำาแผนเฉพาะด้าน
๔.	 โครงการจัดทำาแผนพัฒนาพื้นที ่/ ระดับกลุ่มเขต
๕.	 โครงการวางแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที ่/ กลุ่มเขต
๖.	 โครงการจัดทำาแผนพัฒนาระดับชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ การบริหารแผนและประเมินผล
	 เป้าหมายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๗๕	 การประเมินแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	(แผนยุทธศาสตร์)	มีมาตรฐานและ 
มีรายงานผลการปฏิบัติราชการ	 รวมทั้งมีการใช้ข้อมูลจากการ 
ประเมินในการปรับปรุงกลยุทธ์
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๗.	 จัดตั้ง	และมีการประชุมคณะกรรมการ	เพื่อบูรณาการ
แผนงาน	แผนเงนิและการหารายได้ของกรงุเทพมหานคร

๘.	 โครงการฝึกอบรม	 หลักสูตรการวางแผนพัฒนาเขต 
สู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๙.	 โครงการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
เชิงยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร

๑๐.	จดัประชมุคณะกรรมการของสำานกัยทุธศาสตร์ฯ	พจิารณาจดัลำาดบั
ความสำาคัญของโครงการตามแผนพัฒนา	ระยะ	๒๐	ปี	
เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำาปีและขอจัดสรรงบประมาณรายปี

๑๑.	ปรับโครงสร้างสำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
๑๒.	สร้างยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานเชิงรุก
๑๓.	โครงการเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านการบรหิารแผน

แนวใหม่ของกรุงเทพมหานคร
๑๔.	โครงการเสรมิสร้างความรูเ้กีย่วกบัการพฒันากรงุเทพมหานคร 

สู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
๑๕.	โครงการเสรมิสร้างความรูก้ารพฒันาเมอืงมหานครเชงิรกุ
๑๖.	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดทำา

และบริหารแผน	 สำาหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
และผู้รับผิดชอบกำากับ / จัดทำาแผนของหน่วยงาน

๑๗.	โครงการจัดทำาระบบประเมินผลของกรุงเทพมหานคร
๑๘.	โครงการจัดทำาฐานข้อมูลรายด้านเพื่อการประเมินผล
๑๙.	โครงการประเมินผลโครงการขนาดใหญ่
๒๐.	โครงการประเมนิผลการปฏิบตัริาชการประจำาปีของหน่วยงาน

ในสังกัด	กทม.	(ภาพรวม)

78 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ	 มีคุณธรรม	
จริยธรรม	และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

๑.	ร้อยละความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มีต่อ
การทำางานของบคุลากร
กรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	
๗๕

ร้อยละ	
๘๐

ร้อยละ	
๘๕

ร้อยละ	
๙๐ - ๙๕

๒.	ร้อยละความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มีต่อ
ความซื่อสัตย์สุจริต 
ของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๗๐

ร้อยละ	
๘๐

ร้อยละ	
๙๐ - ๙๕

กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็ง	 เอื้อต่อความ 
เป็นธรรม	สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำางาน	และชีวิตส่วนบุคคล
ของผู้ปฏิบัติงาน	 ตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถสูง	 และ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้		

๓.	อันดับการเป็น
หน่วยงานราชการ 
ที่บัณฑิตจบใหม่
ต้องการเข้ามา 
ปฏิบัติงานมากที่สุด		
(Employers	of	
Choice)

Top	๓๐ Top	๒๕ Top	๒๐ Top	๑๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
	 เป้าหมายในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕	กรุงเทพมหานครเป็นที่รวมของ
คนดี	 และคนเก่ง	 สามารถปฏิบัติงานที่รองรับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมืออาชีพ

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



โครงการส�าคัญ
๑.	 โครงการศึกษาทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะหลัก
๒.	 โครงการศึกษาทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะประจำา

สายงาน	(ครบทุกสายงาน)
๓.	 โครงการพฒันาบคุลากรตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะ

ประจำากลุ่มงานตามความจำาเป็นและเหมาะสม	
๔.	 โครงการศกึษาวจิยัเพือ่กำาหนดสมรรถนะประจำาตำาแหน่ง
๕.	 โครงการจัดทำาคู่มือสมรรถนะประจำาตำาแหน่ง
๖.	 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ	 แก่ผู ้นำาทุกระดับ 

เกี่ยวกับแผนวิสัยทัศน์	๒๐	ปี	ของกรุงเทพมหานคร
๗.	 โครงการพัฒนาหลักสูตรผู ้นำ าการเปล่ียนแปลง 

สู่มหานครแห่งเอเชีย
๘.	 โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนำาร่องเพื่อพัฒนาผู้นำา 

การเปลี่ยนแปลงสู่มหานครแห่งเอเชีย
๙.	 โครงการขยายการจัดฝึกอบรม	 หลักสูตรเพื่อพัฒนา 

ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงสู่มหานครแห่งเอเชยี	แก่ผูน้ำาทกุระดบั
๑๐.	โครงการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสายงาน 

โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล	ให้ครบทุกสายงาน
๑๑.	โครงการจัดทำาคู่มือมาตรฐานวิชาชีพประจำาสายงาน
๑๒.	โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีจำาเป็น

ในแต่ละสายงาน
๑๓.	โครงการทดสอบความรู้ความสามารถของบุคลากร 

ตามมาตรฐานวชิาชพีในแต่ละสายงาน	(ให้ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๗๐	ของแต่ละสายงาน)

๑๔.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในด้านภาษา
และวัฒนธรรมต่างประเทศ

80 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



๑๕.	โครงการอบรมหลักสูตรการพฒันาคณุภาพการให้บรกิาร	
(แก่บุคลากรในสายงานท่ีต้องให้บรกิารประชาชนโดยตรง)

๑๖.	โครงการฝึกอบรมบคุลากรเพือ่ให้มีทักษะด้านการศึกษา
วิจัย	เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน / การให้บริการ

๑๗.	โครงการศกึษาวเิคราะห์ความต้องการในการรบับรกิาร
จากผู้รับบริการที่มีความหลากหลาย

๑๘.	โครงการจัดทำาส่ือสารสนเทศในการให้บรกิารเป็นภาษา
ต่างประเทศ

๑๙.	โครงการจดัทำาผลงานวจิยั	ของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกบั
การพัฒนางาน	 หรือการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	
(ไม่น้อยกว่าสำานัก / หน่วยงานละ	๑	เล่มต่อปี)

๒๐.	โครงการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ	เพือ่เพิม่ช่องทาง 
การให้บริการทีห่ลากหลาย	สอดคล้องกบัความต้องการ
ของผู้รับบริการ

๒๑.	โครงการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อ 
สร้างคลังความรู้	 ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร	 ให ้
ครบทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

๒๒.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมและจัดทำา
คลังความรู้ประจำาหน่วยงานนำาร่อง

๒๓.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมและจัดทำา
คลังความรู้ประจำาหน่วยงานทุกหน่วยงาน

๒๔.	โครงการจัดทำามาตรฐานจริยธรรม	 ข้อบังคับ	 จรรยา	
และวินัยข้าราชการของบุคลากรกรุงเทพมหานคร

๒๕.	โครงการจัดทำาหลักเกณฑ์แนวทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม	และจรรยาบรรณในแต่ละวิชาชีพ

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



๒๖.	โครงการศกึษาวิจัย	จัดทำาตวัชีวั้ดพฤตกิรรมตามมาตรฐาน
จริยธรรม	ข้อบังคับ	จรรยา	และวินัยข้าราชการ	ของ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร

๒๗.	โครงการวิเคราะห์ทบทวนกฎระเบียบ	 เพื่อลดช่องโหว ่
ในการกระทำาผิดกฎหมาย

๒๘.	จัดทำาแผนความเสีย่งและมาตรการควบคมุภายในเพือ่ป้องกนั 
การทุจริตคอร์รัปชั่น

๒๙.	โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการลดการกระทำาผิดวินัย
ของบุคลากร

๓๐.	โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร

๓๑.	โครงการมหกรรมยกย่องเชิดชู	 ผู้เป็นต้นแบบ	 ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม	และถ่ายทอดประสบการณ์การเป็น
ข้าราชการ / บคุลากรทีด่	ี(ทัง้ในระดบัสำานกัและสำานกังานเขต)

๓๒.	โครงการจดัทำาคูม่อืการบรหิารงาน	ภายใต้หลักธรรมาภบิาล 
ของกรุงเทพมหานคร

๓๓.	โครงการแลกเปลีย่นแนวปฏบิตัด้ิานการพัฒนาคณุธรรม
จรยิธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรฐั	กบัประเทศในภมูภิาคเอเชยี

๓๔.	โครงการวิเคราะห์อัตรากำาลังคนในระยะ	๒๐	ปี
๓๕.	โครงการทบทวนวิเคราะห์กระบวนงานทุกกระบวนงาน

เพือ่พจิารณาปรับลดกระบวนงานหรือลดคนในกระบวนงาน
ที่ไม่จำาเป็น

๓๖.	โครงการวิเคราะห์จัดทำาแผนอัตรากำาลังคนที่สอดคล้อง
กบัภารกจิ	และทศิทางการพฒันากรงุเทพมหานครระยะ	
๒๐	ปี		(โดยคำานงึถงึความแตกต่างเชิงภารกจิของแต่ละ
สำานัก	และความแตกต่างเชงิพืน้ทีใ่นแต่ละสำานักงานเขต)

82 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



๓๗.	โครงการจัดทำาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของสาย
งานหลัก

๓๘.	โครงการจัดทำาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของ 
ทุกสายงาน

๓๙.	โครงการ จัดทำ าแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล	
(Individual	Development	Plan)

๔๐.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนพัฒนา
ศักยภาพรายบุคคล

๔๑.	โครงการจัดทำากรอบมาตรฐานความสำาเร็จ	 ด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล	 ของกรุงเทพมหานคร	
(BMA - HR-Scorecard)

๔๒.	โครงการจดัทำาคูม่อืกรอบมาตรฐานความสำาเรจ็ด้านการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล

๔๓.	โครงการวเิคราะห์ตำาแหน่งสำาคญัทีม่แีนวโน้มขาดแคลน
บุคลากรในอนาคต

๔๔.	โครงการศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาแนวทางการขยายอายเุกษียณ 
และการวางแผนทดแทนตำาแหน่ง	(Succession	Plan)

๔๕.	โครงการขยายอายุเกษียณบุคลากรในตำาแหน่งสำาคัญ
และขาดแคลน

๔๖.	โครงการวางระบบติดตามและประเมนิความคุม้ค่า	ในการ
พฒันาทรัพยากรบคุคล	(Return	on	Investment	:	ROI)

๔๗.	โครงการเชือ่มโยงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล	 (Human	 Resource	 Information	
System)	กับทุกสำานัก / หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

๔๘.	โครงการวางระบบการนำาเข้าข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

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



๔๙.	โครงการจัดทำามาตรฐานวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน	HR
๕๐.	โครงการพัฒนาระบบ	e - Training / e - Learning
๕๑.	กำาหนดแนวทางการสรรหาและคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง
๕๒.	โครงการพัฒนาระบบ	e - Recruitment
๕๓.	โครงการศกึษาวจัิยจัดทำาช่องทางความก้าวหน้าในอาชพี

สำาหรับผู้มีศักยภาพสูง
๕๔.	โครงการปรบัปรงุระเบียบการประเมนิค่างาน	และผลการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร	(ที่สอดคล้อง
ตามหลักการประเมินแบบ	๓๖๐	องศา	และการประเมนิ
ผลสมัฤทธิข์องงาน	:	สมรรถนะประจำาตำาแหน่ง)

๕๕.	โครงการพัฒนาระบบ	e - Job	Evaluation
๕๖.	โครงการจัดทำาคู่มือการบริหารผลการปฏิบัติงาน	 ของ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร
๕๗.	โครงการจัดทำา	 MOU	 ในการแลกเปลี่ยนบุคลากร

ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ
๕๘.	โครงการจัดทำา	 MOU	 ในการแลกเปลี่ยนบุคลากร

ระหว่างประเทศ
๕๙.	โครงการร่วมเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลกับต่างประเทศ
๖๐.	โครงการกำาหนดมาตรฐานสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ในการทำางานของกรุงเทพมหานคร	 (เช่น	 ขนาดพื้นที่	
ค่าของแสงสว่าง	เสียง	และคุณภาพอากาศ)

๖๑.	โครงการปรับปรุงและจัดสภาพแวดล้อมการทำางาน 
ให้เหมาะสมและสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำางาน

๖๒.	โครงการวิเคราะห์ความจำาเป็นในการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
ในการทำางาน	(Hardware,	Software	และอปุกรณ์อืน่	ๆ )	
และจัดสรรวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้

84 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



๖๓.	โครงการจดัทำาแผนการพัฒนาองค์กรตามแนวคดิองค์กร
สุขภาวะ

๖๔.	โครงการจัดทำาคู่มือ	กทม.	:	องค์กรสุขภาวะ
๖๕.	โครงการหน่วยงานต้นแบบองค์กรสขุภาวะ	(ระดบัสำานกั	

และสำานักงานเขต)
๖๖.	โครงการศึกษารูปแบบเวลาการทำางานแบบยืดหยุ่น
๖๗.	โครงการปรับปรุงเวลาการทำางานให้ยืดหยุ่นเหมาะสม

กับประเภทของสายงานต่าง	ๆ
๖๘.	โครงการวิเคราะห์ทบทวนเส้นทางการสื่อสารภายใน

องค์กร	 เพื่อปรับปรุงให้เกิดความรวดเร็ว	 และสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ

๖๙.	โครงการจดัตัง้ศนูย์ส่งเสรมิองค์กรสุขภาวะกรงุเทพมหานคร 
(BMA	Happy	Workplace	Center)	(ศูนย์ให้คำาปรึกษา
ทั้งเรื่องภาระงานและเรื่องส่วนบุคคล)

๗๐.	โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเทียบเคียงค่าตอบแทน	 และ 
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลของบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
กับองค์การชั้นนำา	และตลาดแรงงาน

๗๑.	โครงการจัดหาสวัสดิการแบบยืดหยุ่น	 ท่ีสนองต่อ 
ความหลากหลายของบุคลากร	 (การจัดสวัสดิการให้มี
ความหลากหลายและยืดหยุ ่น	 เช่น	 ห้องเลี้ยงเด็ก 
ในที่ทำางาน	ห้องออกกำาลังกาย	การประกันชีวิต	เงินกู้ 
ปลอดดอกเบี้ย	 การติดตามสุขภาพของข้าราชการ	 
ร้านค้าสวัสดิการ	ฯลฯ	โดยให้หน่วยงาน	(สำานัก	และ
สำานักงานเขต)	 ได้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการของ
ตนเอง)

๗๒.	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบให้ค่าตอบแทนตาม 
ผลงานและสมรรถนะของบุคคล

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



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	สัดส่วนรายได้จาก
ภาษีท้องถิ่นที่	กทม.	
จดัเกบ็เองต่อรายได้รวม

มากกว่า
ร้อยละ	
๓๐

มากกว่า
ร้อยละ	
๔๐

มากกว่า
ร้อยละ	
๕๐

มากกว่า
ร้อยละ	
๕๐

๒.	อัตราการขยายตัว
ของรายได้ท้องถิ่นที่
จัดเก็บเองต่ออัตรา
การขยายตัวของ
เศรษฐกิจใน
กรุงเทพมหานคร 
(ค่าความยืดหยุ่นของ
ภาษีท้องถิ่นต่อ	GPP	
ของกรุงเทพมหานคร)

มากกว่า	
๑.๐

มากกว่า	
๑.๐

มากกว่า	
๑.๐

มากกว่า	
๑.๐

๓.	ร้อยละ 
การเบกิจ่ายงบประมาณ
เปรียบเทียบกับการ
ประมาณการรายจ่าย
ภายในปีงบประมาณ

มากกว่า
ร้อยละ	
๘๐

มากกว่า
ร้อยละ	
๘๕

มากกว่า
ร้อยละ	
๙๐

มากกว่า
ร้อยละ	
๙๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ การคลังและงบประมาณ  
	 เป้าหมายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๗๕	 กรุงเทพมหานครมีระบบ 
การบริหารทางการคลังและงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ	 มีการ
บริหารจัดการในด้านการคลังและงบประมาณแบบองค์รวม	 และ 
เป็นไปในเชิงรุก	เพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนา	โดยคำานึงถึง	การ
รักษาวินัยทางการเงินการคลัง	 ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว	 และ 
ธรรมาภิบาลทางการคลัง

86 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๔.	ร้อยละของ
โครงการลงทุน / 
การจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ที่ดำาเนินการได้ตาม
แผนที่กำาหนด 
(จำานวนโครงการ	-
รายการและมูลค่า)

มากกว่า
ร้อยละ	
๘๐

มากกว่า
ร้อยละ	
๙๐

มากกว่า
ร้อยละ	
๙๕

มากกว่า
ร้อยละ	
๙๕

๕.	สัดส่วนภาระหนี้
ระยะยาวต่อรายได้รวม
ของกรุงเทพมหานคร

น้อยกว่า
ร้อยละ	
๕๐

น้อยกว่า
ร้อยละ	
๗๕	

น้อยกว่า
ร้อยละ	
๑๐๐

น้อยกว่า
ร้อยละ	
๑๒๕	

๖.	สัดส่วนรายจ่าย
เพื่อการชำาระหนี้ต่อ
รายจ่ายรวม	(Debt	
Service	Ratio)	

น้อยกว่า
ร้อยละ	
๑๕

น้อยกว่า
ร้อยละ	
๑๕

น้อยกว่า
ร้อยละ	
๑๕

น้อยกว่า
ร้อยละ	
๑๕	

๗.	อัตราส่วน
ทุนหมุนเวียน		
(Current	Ratio)	 
ของกรุงเทพมหานคร

๒ - ๓	เท่า ๓ - ๕	เท่า มากกว่า	
๕	เท่า

มากกว่า	
๕เท่า

๘.	ระดับเงินสะสม 
ต่อรายจ่ายประจำาปี 
ของกรุงเทพมหานคร

มากกว่า
ร้อยละ

๕

มากกว่า
ร้อยละ	
๑๐

มากกว่า
ร้อยละ	
๑๐

มากกว่า
ร้อยละ	
๑๐

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



โครงการส�าคัญ
๑.	 สำารวจและจัดทำาแผนที่ภาษี
๒.	 พัฒนาระบบข้อมูลลูกหนี้ภาษีท้องถิ่น	 และมาตรการ

เร่งรัดการจัดเก็บรายได ้/ ภาษีท้องถิ่น
๓.	 พัฒนาระบบข้อมูลผู้รับเหมา / Contractors
๔.	 พัฒนารายได้จากแหล่งภาษ ี/ ฐานภาษีประเภทใหม่
๕.	 จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุง 

ส่วนแบ่งภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
๖.	 พฒันาแผนการลงทนุ / การร่วมทนุและการใช้ประโยชน์

จากทรัพย์สินของ	กทม.
๗.	 พัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลังในระดับ	กทม.
๘.	 พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงบประมาณและ

การเงินการบัญชีตามมาตรฐานที่ยอมรับ
๙.	 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๑๐.	พัฒนาระบบข้อมูลต้นทุนการจัดบริการสาธารณะ

ประเภทสำาคัญ
๑๑.	พัฒนาระบบการวางแผนและการจัดทำางบประมาณ 

แบบมีส่วนร่วม
๑๒.	พัฒนาระบบข้อมูล / ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลด้าน 

การเงินการคลังและการใช้จ่ายงบประมาณสู่สาธารณะ
๑๓.	พฒันานโยบายและแนวปฏบัิตใินการก่อหน้ีเพ่ือการลงทนุ
๑๔.	ประเมนิขดีความสามารถในการก่อหนีข้องกรงุเทพมหานคร
๑๕.	พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงิน	 แหล่งเงินกู้	 และ 

การบริหารสัญญาเงินกู้
๑๖.	ผลักดนัการใช้มาตรการทางภาษ	ีเพือ่ส่งเสริมการพฒันา

กรุงเทพมหานคร	ตามเป้าหมายมหานครปลอดภัยและ

88 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



มหานครกะทดัรดั	อาท	ิภาษสีิง่แวดล้อม	ค่าธรรมเนียม
การบำาบัดนำ้าเสีย ภาษีเพื่อการปลูกสร้างที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๑.	กรุงเทพมหานครมี
การนำาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมา
ประยุกต์ใช้ในการให้
บริการข้อมูล
สารสนเทศ 
ต่อประชาชน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

มีระบบ
ไอที 

ตอบสนอง
ต่อการ
บริการ

ประชาชน
ได้ร้อยละ	

๕๐

มีระบบ
ไอที

ตอบสนอง
ต่อการ
บริการ

ประชาชน
ได้ร้อยละ	

๘๐

มีระบบ
ไอที

ตอบสนอง
ต่อการ
บริการ

ประชาชน
ได้ร้อยละ	
๑๐๐

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
	 เป้าหมายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๗๕	 กรุงเทพมหานครมีระบบ
สารสนเทศ	 เพื่อให้บริการที่ทันสมัยและถูกต้องแก่ประชาชน	 เพ่ิม
ความสะดวกในการติดต่อแก่ประชาชน	และลดขั้นตอนในการติดต่อ
ประสานงาน

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



ตัวชี้วัด
๕ ปีแรก 
(๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี 
(๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี 
(๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕)

๒.	กรุงเทพมหานคร	
มีการนำาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
มาประยุกต์ใช้	ในการ
ปฏิบัติงานสำาหรับ
ภาระหน้าที่หลัก	ของ	
กรุงเทพมหานคร	และ
ใช้ในการบริหารงาน
สำาหรับผู้บริหาร	
กรุงเทพมหานคร	 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

มีระบบ
ไอที

ตอบสนอง
ต่อการ

ปฏิบัติงาน
และการ
บริหาร
งานได้
ร้อยละ	
๓๐

มีระบบ
ไอที

ตอบสนอง
ต่อการ

ปฏิบัติงาน
และการ
บริหาร
งานได้
ร้อยละ	
๕๐

มีระบบ
ไอที

ตอบสนอง
ต่อการ

ปฏิบัติงาน
และการ
บริหาร
งานได้
ร้อยละ	
๘๐

มีระบบ
ไอที

ตอบสนอง
ต่อการ

ปฏิบัติงาน
และการ
บริหาร
งานได้
ร้อยละ	
๑๐๐

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

90 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
                บทสรุปผู้บริหาร



	 จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖ - 
๒๕๗๕)	และเป้าหมายดงักล่าว	ทีป่รกึษาและผูแ้ทนจากหน่วยงานต่าง	ๆ  
ของกรุงเทพมหานคร	 ได้ดำาเนินการร่วมกันจัดทำา	 ในการ 
ประชุม	๓๙	ครั้ง	รวมระยะเวลากว่า	๘	เดือน	กระทั่งได้แปลงแผน
วสิยัทัศน์กรงุเทพฯ	๒๕๗๕	ไปสูก่ารปฏบิตั	ิซึง่กค็อืการจดัทำาร่างแผน
พัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)	 
แล้วนำามาสรุปและนำามาเสนอ	 เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากคณะ 
ผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร	และภาคประชาชน	การกำาหนดยุทธศาสตร์
และมาตรการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในระยะยาว	ที่มีความรัดกุม	 
มีความเป็นไปได้สูง	สนองตอบเป้าหมายทีห่ลากหลายได้อย่างสมดลุ	
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน	 การเห็นพ้องต้องกัน	
ผ่านการระดมความคิดเห็น	 การมีส่วนร่วม	 และพลังสนับสนุน 

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



การพฒันาเมอืงจากผูน้ำา	กลุม่	และภาคส่วนต่าง	ๆ 	ของเมืองได้อย่าง
กว้างขวาง	ซึง่จะช่วยให้กรงุเทพมหานคร	สามารถบรหิารจดัการกบั
ประเด็นท้าทายต่าง	ๆ 	ข้างต้น	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้เพ่ือ
ร่วมกันนำาพาเมอืงกรงุเทพมหานครของเราทกุคน	สูก่ารเป็นมหานคร
แห่งเอเชีย	 คนทั่วโลกเมื่อนึกถึงทวีปเอเชีย	 จะนึกถึงเมืองกรุงเทพฯ	
ของเราเป็นลำาดับแรก	ในอีก	๒๐	ปี	ข้างหน้าต่อไป

92 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
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ผู้สนับสนุนโครงการ
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์	 บริพัตร	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายอมร	 กิจเชวงกุล	 รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร
นางนินนาท	 ชลิตานนท์	 ปลัดกรุงเทพมหานคร
นายพีระพงษ์	 สายเชื้อ	 รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นางรัชนีวรรณ	 อัศวธิตานนท์	ผู้อำานวยการสำานักยุทธศาสตร์ 
	 	 และประเมินผล
นายอภิศักดิ์	 ภริวัฒน์	 หวัหน้ากลุม่งานวจิยัและประเมนิผล 
  รกัษาการในตำาแหน่งผูอ้ำานวยการ 
	 	 กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
นางสาวกรสุภา	 นิตย์วิมล	 หัวหน้ากลุ ่มงานยุทธศาสตร์ 
	 	 บริหารจัดการ	 กองยุทธศาสตร์ 
	 	 บริหารจัดการ

คณะที่ปรึกษาโครงการ
ศ.ดร.จรัส	 สุวรรณมาลา	คณะรัฐศาสตร์	จุฬาฯ	
	 	 หัวหน้าคณะที่ปรึกษา

ทมีบรหิารโครงการ ประชาสมัพนัธ์และจดัประชมุเวทสีาธารณะ / 
ประชุมกลุ่มย่อย
ศ.ดร.จรัส	 สุวรรณมาลา	คณะรัฐศาสตร์	จุฬาฯ
รศ.ตระกูล	 มีชัย	 คณะรัฐศาสตร์	จุฬาฯ
อ.ดร.อรรถสิทธิ์	 พานแก้ว	 คณะรัฐศาสตร์	ม.ธรรมศาสตร์
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ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
ประกอบด้วย การจราจรและขนส่ง การโยธา การวางผังเมือง และการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ผศ.ดร.จิตติชัย	 รุจนกนกนาฏ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาฯ
อ.ดร.รัฐภูมิ	 ปริชาติปรีชา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มศว
ดร.อาภามาศ	 จันทร์เมฆา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มศว
ดร.ทรงธรรม	 สุวรรณศิริกุล	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มศว
อ.ดร.ฉมาวงศ์	 สุริยจันทร์	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จฬุาฯ
อ.ภูมิชาติ	 จันทร์เมฆา	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จฬุาฯ
ดร.วีรชัย	 ตันพิพัฒน์	 นักวิชาการอิสระ

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย  การแพทย์และสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศ.นพ.สุรศักดิ์	 ฐานีพานิชสกุล	 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ	 
	 	 จุฬาฯ
รศ.ดร.รัตนา	 สำาโรงทอง	 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ 
	 	 จุฬาฯ
อ.ดร.ณัฏฐา	 ฐานีพานิชสกุล	 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ	 
	 	 จุฬาฯ
น.ส.วิไล	 ชินเวชกิจวานิช	 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์สาธารณสขุ	 
	 	 จุฬาฯ
อ.ดร.เสาวนีย์	 วิจิตรโกสุม	 สถาบนัวจิยัสภาวะแวดล้อม	จฬุาฯ
น.ส.เปรมสุดา	 จิ๋วนอก	 สถาบนัวจิยัสภาวะแวดล้อม	จฬุาฯ
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ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี กีฬาและ
นันทนาการ  และการท่องเที่ยว
ศ.ดร.จรัส	 สุวรรณมาลา		 คณะรัฐศาสตร์	จุฬาฯ
ผศ.ดร.ปกรณ์	 ศิริประกอบ	 	 คณะรัฐศาสตร์	จุฬาฯ
อ.ดร.ยศวีร์	 สายฟ้า	 	 คณะครุศาสตร์	จุฬาฯ
นายสุระ	 พิริยะสงวนพงศ์	 สถาบันไทยคดีศึกษา	 
	 	 	 ม.ธรรมศาสตร์
นางสาวกาญจนา	 เหล่าโชคชัยกุล		 สถาบันไทยคดีศึกษา			 
	 	 	 ม.ธรรมศาสตร์

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม 
ประกอบด้วย  การพัฒนาสังคมและชุมชน สวัสดิการสังคม  และ อาชญาวิทยา
รศ.ดร.จุฑารัตน์	 เอื้ออำานวย	 	 คณะรัฐศาสตร์	จุฬาฯ
อ.ดร.อุ่นเรือน	 เล็กน้อย	 	 สถาบันวิจัยสังคม	จุฬาฯ

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 
ประกอบด้วยเศรษฐกิจและการลงทุน
รศ.ดร.ศิริเพ็ญ	 ศุภกาญจนกันติ	 คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาฯ

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ 
ประกอบด้วย การวางแผนและประเมินผล การคลังและงบประมาณ ประชาธปิไตยและ
ธรรมาภิบาล การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
รศ.ตระกูล	 มีชัย	 	 คณะรัฐศาสตร์	จุฬาฯ
ผศ.ดร.วีระศักดิ์	 เครือเทพ	 	 คณะรัฐศาสตร์	จุฬาฯ
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อ.ดร.เอื้ออารีย์	 อึ้งจะนิล	 คณะนิติศาสตร์	จุฬาฯ
อ.ดร.อาธร	 เหลืองสดใส	 คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาฯ
อ.ดร.ภควรรณ	 ปักษี	 คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาฯ
อ.ดร.เชษฐา	 ทวีศรี	 นักวิชาการอิสระ
อ.สุทัสสา	 นาครทรรพ	 นักวิชาการอิสระ
นายสิริวิท	 อิสโร	 นักวิชาการอิสระ

ทีมสนับสนุนและบริหารจัดการโครงการ
น.ส.สุนทรินทร์	 บินไทสงค์	 เลขานุการโครงการ
น.ส.ดารินทร์	 กำาแพงเพชร	 นักวิจัยผู้ช่วย
น.ส.นุชนาฏ	 อินทะนาค	 นักวิจัยผู้ช่วย
น.ส.ชนกพร	 ดีมาก	 นักวิจัยผู้ช่วย

ภายใต้โครงการจัดทำาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี		
โดยความร่วมมือระหว่าง	
สำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล	กรุงเทพมหานคร
๑๗๓	 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	 ถนนดินสอ	 แขวงเสาชิงช้า	 
เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ / โทรสาร	๐๒-๒๒๕-๗๙๔๗
และ
คณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต์	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ / โทรสาร	๐๒-๒๑๘-๗๒๐๙	ม
Email:	bangkok2032@gmail.com
Website:	www.bangkok2032.net
Facebook	Page:	http://www.facebook.com/bangkok2575
(ค้นหาจากคำาว่า	กรุงเทพฯ	๒๕๗๕)
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สำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล	กรุงเทพมหานคร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

๑๗๓	ถนนดินสอ	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	๑๐๒๐๐
โทรศัพท์	(๖๖๒)	๒๒๕๗๙๔๗	โทรสาร	(๖๖๒)	๒๒๕๗๙๔๗

http://www.bangkok.go.th/sed/

จัดท�าโดย
บริษัท	พิมพ์ดี	จำากัด

เลขที่	30/2	หมู่	1	ถนนเจษฎาวิถี	ต.โคกขาม
อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	74000
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