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(3)แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑

  แผนปฏบัิตริาชการกรงุเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนคูมือแสดงแนวทางในการปฏบัิตริาชการ

ของทุกหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เนือ้หาของแผนนอกจากจะระบุเปาประสงคของการพัฒนาทีต่องการหรือ

อยากใหเกิดขึ้นกับพื้นที่และมีผลตอความเปนอยูหรือคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ แลว ยังไดระบุโครงการ/กิจกรรม

ทีค่าดวาจะมีการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจากการกําหนดใหทุกหนวยงานยึดเอาเปาประสงค

เปนหมุดหมายรวมกันโดยทีห่มุดหมายดังกลาวถูกถายทอดหรือลดทอนลงมาจากเปาหมายของแผนพัฒนากรุงเทพ-

มหานคร ระยะ ๒๐ ป ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดงัน้ัน การกาํหนดเปาประสงคท่ีตองการในแตละปจงึเปนเหมือน

การกําหนดจังหวะกาวของการพัฒนา และเปนการกาวเดินที่มาจากการเห็นเปาหมายรวมกันทั้งในปจจุบันและอนาคต 

นัน่หมายถึงวาหากโครงการ/กิจกรรม ทีร่ะบุไวในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครในแตละปไดรับการสนับสนุน

ทั้งในดานของงบประมาณ นโยบายของฝายบริหาร การมีสวนรวมของภาคีพัฒนาที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ เปาหมาย

การพฒันากรงุเทพมหานครหรอืวสัิยทัศนกรุงเทพฯ ท่ีชาวกรุงเทพฯ รวมกนักาํหนดข้ึนกจ็ะบรรลุเปาหมายและกรงุเทพฯ 

ก็จะกลายเปน “มหานครแหงเอเชีย” ในที่สุด 

 การจดัทําแผนปฏบิตัริาชการกรงุเทพมหานครฯ ฉบับน้ี มีความคาดหวงัใหเกดิการเชื่อมรอยโครงการ/กจิกรรม

ตามภารกจิของหนวยงานเขาสูเปาหมายของแผนพฒันาฯ โดยมีการจดัเวทีในการนําเสนอรางแผนปฏบัิตริาชการกรงุเทพ

มหานครฯ ซึ่งมีลักษณะเปนเวทีการบูรณาการแผนงาน/โครงการของทุกหนวยงาน มีการรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ใหขอเสนอแนะ ปรับปรุง ตัดและเพิ่มเติมสวนทีย่ังเปนจุดออนหรือชองวางของภารกิจเพื่อใหเปาหมายของแผน

บรรลุผลตามที่กําหนดไว สิ่งสําคัญคือการที่ทุกหนวยงานเห็นเปาหมายรวมกัน เขาใจภารกิจและบทบาทของหนวยงาน

ในการขับเคลือ่นยุทธศาสตร เห็นการเชื่อมโยงและความสําคัญของภาคียุทธศาสตร การขับเคลือ่นการพัฒนาเมือง

กรุงเทพฯ จึงไมใชการดําเนินการใหสําเร็จไดโดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง แตเปนการเชื่อมประสานกันของทุกภาคสวน

ที่เกี่ยวของทั้งแนวระนาบและแนวดิ่ง 

 กรุงเทพมหานครจึงหวังวาแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเปนเครื่องมือ

ทีส่ามารถสนับสนุนใหการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลใหการพัฒนากรุงเทพมหานครในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ บรรลุเปาหมาย

อยางมีประสิทธิผล

 สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล

ค�ำน�ำ
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ส่วนที่ ๑
ความเป็นมาและขั้นตอนในการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ความเป็นมาของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

	 “ใน	๒๐	ปีข้างหน้า	 (พ.ศ.	๒๕๗๕)	 เมืองกรุงเทพมหานครจะก้าวขึ้นเป็น	“มหานครแห่งเอเชีย”	กรุงเทพฯ	 

จะเป็นเมืองหลวงของเอเชีย	 เป็นพลังส�าคัญในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจสังคมในทวีปเอเชียและในภูมิภาคอาเซียน	 

คนทัว่โลกเมือ่นึกถึงทวีปเอเชียจะนึกถึงเมืองกรุงเทพฯ	 ของเราในฐานะทีเ่ป็นเมืองชั้นน�าในด้านเศรษฐกิจภาคบริการ	

ความปลอดภัย	ความสวยงาม	สะดวกสบาย	น่าอยู่	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ในขณะเดียวกันเมืองกรุงเทพฯ	มีเอกลักษณ์

เฉพาะในด้านความเรียบง่าย	มีเสน่ห์	มีชีวิตชีวา”

	 ข้อความข้างต้นคือ	 “วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	 :	 ๒๕๗๕”	 ทีช่าวกรุงเทพฯ	 จากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันก�าหนดขึ้น	 

ผ่านกระบวนการเวทีสาธารณะ	 และกรุงเทพมหานครได้น�าภาพฝันดังกล่าวมาจัดท�าเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๗๕)	โดยแบ่งช่วงเวลาการด�าเนินการออกเป็น	๔	ช่วง	ช่วงละ	๕	ปี	และในแต่ละช่วงเวลา

ได้จัดท�าแผนพัฒนาขึ้นมารองรับเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์	โดยที่แต่ละช่วงเวลาของแผนพัฒนา

มีเป้าหมายส�าคัญที่ต้องด�าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	ซึ่งชาวกรุงเทพฯ	ร่วมกันก�าหนดไว้	เช่น

	 “ในช่วง	 ๕	 ปีแรก	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๖-๒๕๖๐)	 เมืองกรุงเทพฯ	 จะเป็นมหานครทีป่ลอดภัย	 และมหานคร 

แห่งประชาธิปไตย	 ในช่วง	 ๑๐	 ปีหลังจากนี	้ (พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	 เมืองกรุงเทพฯจะก้าวขึ้นสู่การเป็นมหานคร 

ที่มีความสะดวกสบาย	ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และเป็นมหานครส�าหรับทุกคน	ไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพฯ	 

หรือผู้มาเยือน	 ไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือคนยากจน	 ผู้ด้อยโอกาส	 ฯลฯ	 เป็นต้น	 ในช่วง	 ๑๕	 ปีหลังจากนี้	 

(พ.ศ.	 ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	 เมืองกรุงเทพฯ	 จะปรับตัวในเชิงโครงสร้างทางกายภาพของเมือง	 จากเมืองทีม่ีศูนย์กลางเดี่ยว 

ไปเป็นกลุ่มเมืองหลาย	 ๆ	 เมือง	 กระจายตัวออกไป	 ทัง้ในพื้นทีก่รุงเทพมหานครและเมืองรอบ	 ๆ	 กรุงเทพมหานคร 

เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายเมืองโดยระบบขนส่งมวลชนที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ	 ในขณะทีพ่ื้นทีใ่จกลางเมืองจะถูก

จ�ากัดการขยายตัว	และในช่วง	๒๐	ปีข้างหน้า	(พ.ศ.	๒๕๗๕)	เมืองกรุงเทพฯ	จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ	การศึกษา	

เรียนรู้	การลงทุน	การขนส่ง	การค้าและวัฒนธรรม	ฯลฯ	ของภูมิภาคอาเซียน	และทวีปเอเชีย”	

	 ขณะนีเ้มืองกรุงเทพฯ	 ก�าลงัผ่านช่วงเวลาของการใช้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	ปี	 ระยะที	่ ๑	 

(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๖๐)	และจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๑-

๒๕๖๕)	 ซึ่งได้ด�าเนินการจัดท�าเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 โดยกรุงเทพมหานครได้ก�าหนดทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานครไว้	๗	ด้าน	สามารถแบ่งได้เป็น	๒	ส่วน	คือ	

	 ๑.	 ส่วนทีเ่ป็นผลผลิตและผลลัพธ์ของการพัฒนา	 ซึ่งเป็นผลทีเ่กิดขึ้นกับพื้นที	่ และชาวกรุงเทพฯ	 โดยตรง

จ�านวน	๖	ด้าน	ประกอบด้วย	

	 	 ด้านที่		๑	 มหานครปลอดภัย	 กรุงเทพฯ	 จะเป็นมหานครทีป่ลอดมลพิษ	 ปลอดอาชญากรรมและ 

ยาเสพติด	ปลอดอุบัติเหตุ	ปลอดภัยพิบัติ	สิ่งก่อสร้างปลอดภัย	ปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย

1ส่วนที่ ๑  ความเป็นมาและขั้นตอนในการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



	 	 ด้านที่		๒	 มหานครสีเขียว	 สะดวกสบาย	 กรุงเทพฯ	 จะมีพ้ืนทีส่าธารณะ	 พื้นทีส่ ีเขียวในสัดส่วน 

ที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และจ�านวนประชากร	ชาวกรุงเทพฯ	มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ	 มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม	เป็นมหานครที่มีส่ิงอ�านวยความสะดวกพื้นฐานท่ีประหยัดพลังงาน	ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม	

มีระบบบริการคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย	สะดวก	คล่องตัว	มีทัศนียภาพที่สวยงาม	ปราศจากสิ่งกีดขวาง	เป็นระเบียบ	

ไม่รุงรัง	ไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

	 	 ด้านที่	๓	 มหานครส�าหรับทุกคน	 ชาวกรุงเทพฯ	 ทุกคน	 ทุกชนชั้น	 ทุกอาชีพ	 ทุกเพศ	 ทุกวัย	 และ 

ทุกสถานภาพอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและสมานฉันท์	 เกื้อกูลซึ่งกันและกัน	 เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน	 ได้รับโอกาส 

ที่จะเรียนรู้	พัฒนาตนเอง	และเข้าถึงบริการสาธารณะ	ในขณะเดียวกัน	ชาวกรุงเทพฯ	แต่ละกลุ่ม	แต่ละชุมชนสามารถ

ด�ารงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์	ประเพณี	วัฒนธรรมของตนเอง	เป็นมหานครที่โดดเด่นในเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย

	 	 ด้านที่	๔	 มหานครกระชับ	 เมืองกรุงเทพฯ	 จะเติบโตอย่างเป็นระเบียบ	 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีศูนย์ชุมชนย่อยเป็นระบบตามล�าดับความส�าคัญและศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่าย 

เชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ

	 	 ด้านที่	๕		 มหานครประชาธปิไตย	เมืองกรงุเทพฯ	เป็นเมืองประชาธปิไตยและมีธรรมาภบิาลท่ีมีช่ือเสียง

อยู่ในระดับแนวหน้าของเอเชีย	 มรีะบบบริหารงานทีม่ีประสทิธิภาพ	 มกีารเมอืงทีส่ะอาด	 ปลอดคอร์รัปชัน่	 อกีทัง้ทุก 

ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	ภาคธุรกิจ	และภาคประชาชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	อย่างเข้มแข็ง

	 	 ด้านที่	๖		 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้	 กรุงเทพฯ	 จะเป็นเมอืงหลวงของเอเชียในอกี	 ๒๐	ปี 

ข้างหน้า	โดยเป็นเมืองที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและนานาชาติ	กรุงเทพฯ	จะเป็นศูนย์กลางการค้า	

การลงทุน	การท่องเท่ียว	และวฒันธรรมของเอเชยี	รวมถงึการเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้วทิยาการด้านต่าง	ๆ 	ของภมิูภาค

	 ๒.	 ส่วนทีม่ีลักษณะเป็นงานสนับสนุนให้เกิดผลผลิตหรือผลลัพธ์ของการพัฒนา	 คือ	 ด้านที	่ ๗	 การบริหาร

จัดการมหานคร	ซึ่งประกอบด้วย	กฎหมาย	ระเบียบปฏิบัติต่าง	ๆ	แผนและการประเมินผล	การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 

การคลังและงบประมาณ	และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือกลไก	ที่จะท�าให้การพัฒนาบรรลุ

ผลตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ทั้ง	๖	ด้าน

	 นอกจากการแบ่งแผนและเป้าหมายการพัฒนาออกเป็นช่วง	ช่วงละ	๕	ปี	แล้ว	กรุงเทพมหานครยังได้กระจาย

หรือถ่ายทอดเป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	และมาตรการจากแผนพัฒนาฯ	ระยะ	๕	ปี	ออกเป็นรายปี	โดยจัดท�าเป็นแผนปฏิบัติ

ราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	 เพื่อให้การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การพัฒนามีความชัดเจน	 และตอบสนองต่อ 

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม	ท้ังด้านกายภาพ	เศรษฐกจิ	สังคม	และการเมือง	ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยู่โดยตลอด	 

การจัดท�าแผนปฏิบตัิราชการประจ�าปีจึงเป็นโอกาสในการทบทวนทิศทางการพัฒนาทีก่�าหนดไว้ในระยะยาวและเพิม่

เตมิมาตรการหรอืภารกจิท่ีจะผลักดนันโยบายของฝ่ายบรหิาร	ท้ังฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ�า	เพื่อให้แผนปฏบัิติ

ราชการประจ�าปีของกรุงเทพมหานครมีความครอบคลุมภารกิจของงานเมือง	 สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของ 

ภาคประชาชน	นโยบายของฝ่ายบริหาร	ภารกิจ/อ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน	และยุทธศาสตร์หรือความต้องการในเชิง

พื้นที่	 สิ่งส�าคัญแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปีจะท�าให้ทุกหน่วยงานเห็นเป้าหมายและทิศทางขับเคลื่อน 

การพัฒนาร่วมกัน	และจะถูกน�ามาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงาน	ซึ่งบรรจุ

โครงการ/กิจกรรมทีห่น่วยงานจะด�าเนนิการ	 และเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณเพือ่สนบัสนนุให้การขับเคลือ่น

ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้	

2 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ ๑  ความเป็นมาและขั้นตอนในการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



ขั้นตอนการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

	 การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร	ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ได้ยึดโครงสร้างและเป้าหมายตาม 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	๒๐	ปี	 ระยะที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	 เป็นหลกั	 โดยมขีัน้ตอนการด�าเนนิงาน 

ที่ส�าคัญ	 ๔	 ขั้นตอน	 คือ	 ๑)	 การจัดท�าข้อมูลประกอบการยกร่างแผนปฏิบัติราชการฯ	 ๒)	 การยกร่างแผนปฏิบัต ิ

ราชการฯ	๓)	การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	และ	๔)	การประกาศใช้

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ	และมีแนวทางการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 ๑.	 ส�านักและส�านักงานเขตจัดท�าข้อมูลประกอบการยกร่างแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครฯ	โดย

		 	 ๑.๑	 ศึกษา	 ท�าความเข้าใจเนือ้หาของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 ระยะที่	 ๒	 

(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๕)	แล้วเลือก	“ด้าน”	และ	“มิติ”	ที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับภารกิจ/อ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน

		 	 ๑.๒		 ภายใต้	“มิติ”	ที่เลือกหน่วยงานได้ด�าเนินการ	จะมีการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้เห็นแนวโน้ม

หรือทิศทางการเปลี่ยนแปลง	พร้อมระบุข้อมูล	สถิติประกอบการวิเคราะห์

		 	 ๑.๓		 เลือกเป้าประสงค์จากแผนพัฒนาฯ	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 ระยะที่	 ๒	 ทีส่อดคล้องกับผลการวิเคราะห์

สถานการณ์	และระบุตวัช้ีวัดพร้อมค่าเป้าหมายท่ีหน่วยงานคาดว่าจะด�าเนินการให้ส�าเรจ็ได้ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

		 	 ๑.๔		 ภายใต้เป้าประสงค์และค่าเป้าหมายทีก่�าหนด	หน่วยงานจะระบุมาตรการทีใ่ช้ในการด�าเนินการ	

โดยสามารถเลือกมาตรการที่ปรากฏในแผนพัฒนาฯ	ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๒	หรือแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร	

ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	หรือก�าหนดขึ้นมาเองได้	แต่ทั้งนี้	ต้องเป็นมาตรการที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้	

		 	 ๑.๕	 ก�าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะด�าเนินการเพื่อให้เกิดผลส�าเร็จตามมาตรการที่เสนอไว้	พร้อมระบุ

วงเงินงบประมาณทีจ่ะใช้ในการด�าเนินโครงการ	 หรือไม่ใช้งบประมาณในกรณีการด�าเนินการในรูปของกิจกรรม	 

โดยโครงการ/กิจกรรมจะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมส�าคัญที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา	หรือโครงการลงทุน	ไม่ใช่

งานประจ�าพื้นฐาน	(กรณีโครงการ/งานประจ�าพื้นฐาน	ให้น�าไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงาน)	

	 ๒.		ส�านักยทุธศาสตร์และประเมินผลยกร่างแผนปฏบัิติราชการกรุงเทพมหานครฯ	โดยน�าข้อมูลที่ได้จากส�านัก

และส�านักงานเขตมาวิเคราะห์	 ประมวลผลผนวกกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพ

มหานครฯ	ในช่วงที่ผ่านมา	นโยบายของผู้บริหาร	เป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๒	

(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๕)	เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาและแผนแม่บทอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องหรือถูกระบุให้

เป็นภารกิจของกรุงเทพมหานคร	แล้วยกร่างเป็นแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	

	 ๓.		การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน	 เป็นขั้นตอนการด�าเนินงานทีเ่กิดขึ้น	 หลังจาก 

ทีส่�านักยุทธศาสตร์และประเมินผลด�าเนินการยกร่างแผนฯ	เรียบร้อยแล้ว	ซ่ึงเป็นขั้นตอนของการสอบทานความถกูต้อง

ของข้อมูล	ความสอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๕)	

และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มภารกิจที่ยังเป็นจุดอ่อนหรือช่องโหว่	 เพื่อให้เป้าหมายของการพัฒนาได้รับการ 

ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อนน�าเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป

3ส่วนที่ ๑  ความเป็นมาและขั้นตอนในการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



ส่วนที่ ๒
สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร

	 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ได้น�าแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาตาม 
แผนพฒันากรงุเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๕)	เป็นกรอบในการก�าหนดทศิทางการด�าเนินงาน 
โดยได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้	 ๗	 ด้าน	 และหน่วยงานระดับส�านัก	 ส�านักงานเขต	 และหน่วยงานการพาณิชย ์
ของกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันก�าหนดโครงการและกิจกรรมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร	 โดยส�านักยุทธศาสตร์ 
และประเมินผลเป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	
๒๐	ปี	 แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ	๒๐	ปี	 ระยะที่	 ๒	 กับความต้องการในมิติของพื้นที่ที่สะท้อนผ่านโครงการ/
กิจกรรมท่ีเสนอจากส�านักงานเขต	และทิศทางการพัฒนาในเชงิประเด็นท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานระดบัส�านัก	
ซึ่งในการด�าเนินการมีสถานการณ์ส�าคัญที่น�าไปสู่การก�าหนดเป้าหมาย	มาตรการ	และโครงการ/กิจกรรม	ดังนี้

ด้านที่ ๑  มหานครปลอดภัย
	 ปัญหาด้านมลพิษที่ส�าคัญของกรุงเทพมหานคร	 ได้แก่	ปัญหาน�้าเสีย	 โดยจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น�้าในภาพรวม	 ช่วง	 ๑๐	 ปีทีผ่่านมา	 (ปี	 ๒๕๔๙-๒๕๕๘)	 แหล่งน�า้สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครมีคุณภาพน�า้ 
ไม่เปลีย่นแปลงจากเดิมมากนัก	 มีค่าเฉลี่ย	 DO	 มีแนวโน้มปริมาณออกซิเจนในน�า้คงที่	 ในขณะทีค่่าเฉลีย่	 BOD	 
มีแนวโน้มค่าความสกปรกเพิ่มขึน้	ถงึแม้ว่าในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีการจัดการคณุภาพน�้าด้วยการเปิดเดนิระบบ
โรงควบคุมคุณภาพน�้าในพื้นที่บริการบ�าบัดน�้าเสียแล้ว	จ�านวน	๘	แห่ง	ในพื้นที่	๒๑	เขต	จาก	๕๐	เขต	ครอบคลุมพื้นที่
บริการ	๒๑๒.๔	ตารางกิโลเมตร	หรือคิดเป็นร้อยละ	๑๓.๕๔	ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร	แต่ปริมาณน�้าเสียที่เข้าสู่ระบบ
บ�าบัดยังมีปริมาณที่ต�่ากว่าขีดความสามารถของระบบบ�าบัด	 ปัญหาด้านมลพิษในล�าดับถัดมา	 คือ	 ปัญหาขยะมูลฝอย	
โดยปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นทีก่รุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่ง	 เนือ่งจากขาดการควบคุมการผลิต 
ขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง	 มีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนคัดแยกขยะมูลฝอยทีส่ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณเฉลี่ย	
๒,๘๓๗	ตันต่อวัน	 ในขณะที่การเก็บขนและก�าจัดมูลฝอยด้วยการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะมีปริมาณเฉลี่ย	๑๐,๑๖๖	
ตันต่อวัน	 คิดเป็นอัตราการผลิตขยะมูลฝอย	 ๑.๕๗	 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน	 กรุงเทพมหานครจึงควรมีการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยด้วยวิธีผสมผสาน	 โดยเน้นการดึงศักยภาพของมูลฝอยแต่ละประเภทมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดก่อนน�าไป	
ก�าจัดเป็นขั้นตอนสุดท้าย	 และส�าหรับปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ	 จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย	 
พ.ศ.	๒๕๕๘๑	ระบุว่า	ในปี	๒๕๕๘	มลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มดีขึ้นอันเป็นผลมาจาก
การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	 โดยการควบคุมมลพิษจากแหล่งก�าเนิด	 ได้แก่	 ยานพาหนะ	 การเผาในทีโ่ล่ง	 และ 
ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง	 ขณะที่มลพิษทางเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ปี	 ๒๕๕๘	 ตรวจพบระดับเสียง 
เฉลี่ยสูงขึ้นจากปี	๒๕๕๗	เล็กน้อย	
	 ส�าหรับปัญหาด้านอาชญากรรมในพื ้นทีก่รุงเทพมหานครยังคงมีแนวโน้มสูงขึ ้นอย่างต่อเนือ่ง	 โดย
กรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 (CCTV)	 แต่ยัง 
ไม่สามารถด�าเนินการติดตั้งให้ครอบคลุมในพื้นทีท่ี่เป็นจุดเสีย่งต่าง	 ๆ	 ตลอดจนการประสานงานในการติดตั้งไฟฟ้า 
แสงสว่างไม่สามารถด�าเนินการติดตั้งในพื้นทีส่าธารณะของพื้นทีเ่ขตชั้นใน	 เนือ่งจากเป็นพื้นทีข่องเอกชน	 เช่นเดียวกับ
ปัญหายาเสพติดทีย่ ังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ ้น	 กลุ่มผู้เสพและกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดระบุภูมิล�าเนาอยู่ในพื ้นที ่

	 ๑		กรมควบคมุมลพษิ.	(๒๕๕๘).	(ร่าง)	รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘. สืบค้นเม่ือวนัที่	๒	มิ.ย.	๒๕๕๙,	 

จาก	http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm?task=pcdreport_draft2558.	

4 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ ๒  
สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑



กรุงเทพมหานครมากทีส่ ุด	 ชุมชนในพื้นทีก่รุงเทพมหานครกลายเป็นแหล่งจ�าหน่ายและแพร่ระบาดยาเสพติด	
กรุงเทพมหานครมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและชุมชน	 
โดยจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	 จัดตั้งชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด	 ให้ความรู ้
และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน	 ชุมชน	 และสถานประกอบการ	 ด�าเนินงานโครงการโรงเรียนบ้านสีขาว	
ปลอดยาเสพติด
	 กรงุเทพมหานครมีสถติอุิบัตเิหตจุราจรสูงเป็นอับดบัต้นๆ	ของประเทศ	โดยสาเหตขุองการเกดิอุบัตเิหตจุราจร
ส่วนใหญ่มาจากพฤตกิรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนท่ีขาดจติส�านึกท่ีดใีนการเคารพกฎหมายและการรกัษาวนัิยจราจร	การแก้ไข
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานครทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน	 ในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร
โดยมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	 ปรับปรุงสภาพถนนทีม่ีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	 ด้วยอุปกรณ์
เครื่องหมายจราจร	 สัญญาณไฟจราจร	 และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย	 การจัดเจ้าหน้าทีเ่ทศกิจทีผ่่านการอบรมจาก
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานอ�านวยความสะดวกการจราจรตามสถานทีท่ี่มีการจราจร
หนาแน่น	ตลอดจนการดแูลความปลอดภยัการจราจรทางน�้าด้วยการพฒันา	ปรบัปรงุ	และบ�ารงุรกัษาโครงสร้างพื้นฐาน
การสัญจรทางน�้าให้มีความปลอดภัย
	 นอกจากนีย้ังมีสาธารณภัยซึ่งมีลักษณะทีเ่ป็นภัยปัจจุบันทันด่วน	 เช่น	 อัคคีภัย	 อุทกภัย	 และภัยอันตราย 
ในลักษณะอื่น	ๆ	 เช่น	ภัยจากสารเคมีรั่วไหล	สัตว์ที่มีอันตรายและที่ไม่มีอันตรายแต่ถูกปล่อยปละละเลย	การกัดเซาะ
ชายฝ่ังและการทรดุตวัของพื้นดนิ	ความไม่ปลอดภยัจากอาคารส่ิงปลกูสร้าง	ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่	ความชกุของกจิกรรม
และการใช้สอยพื้นท่ี	ความประมาทของประชาชนในการด�าเนินกจิกรรมต่าง	ๆ 	ตลอดจนความไม่ปลอดภยัจากสถานการณ์
ทางการเมืองและการก่อการร้าย	โดยกรงุเทพมหานครได้มีการบรหิารจดัการสาธารณภยัในเชงิรกุเพื่อลดความเส่ียงและ
ความเสียหายป้องกนัมิให้เกดิความเส่ียงใหม่	การพฒันาแผนเพือ่รองรบัสถานการณ์ตลอดจนการเตรยีมความพร้อมเพือ่
การเผชิญเหตแุละฟ้ืนฟอัูนน�าไปสู่ความสามารถท่ีจะรบัมือและฟ้ืนคนืกลับ	(Resilience)	ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเรว็	
	 ส�าหรับปัญหาด้านสุขภาพอนามัย	พบว่าชาวกรุงเทพฯ	มีแนวโน้มเป็น	“โรคคนเมือง”	สูงขึ้น	ซึ่งมีสาเหตุจาก
วิถีชีวิตของคนเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไป	 เช่น	 การด�าเนนิชีวิตทีต่้องแข่งขันกับเวลา	 การเผชิญกับมลภาวะ	 การกินอาหาร 
ทีไ่ม่เหมาะสม	 ขาดการออกก�าลังกาย	 เป็นต้น	 ส่งผลให้คนเมืองเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 ได้แก่	 โรคอ้วน	 เบาหวาน	 
ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ	โรคหลอดเลือดสมอง	และปัญหาด้านสุขภาพจิต	เช่น	ภาวะซึมเศร้า	คนกรุงเทพฯ	ส่วนใหญ่
ยังไม่ตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพเท่าทีค่วร	 มีพฤติกรรมเสีย่ง	 โดยพบว่าร้อยละ	 ๓๒.๙๖	 ของคนกรุงเทพฯ	 
ไม่ออกก�าลังกาย	และเกินกว่าร้อยละ	๑๐	สูบบุหรี่	ดื่มแอลกอฮอล์	ไม่ตรวจสุขภาพ	บริโภคอาหารไม่ถูกต้อง	และเครียด	
ตามล�าดับ	 นอกจากนี้ยังพบว่าระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓-๒๕๕๗	 กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่ประชากรประสบอันตราย
จากการประกอบอาชีพสูงสุด	คือ	เฉลี่ย	๕	ปี	มีผู้ประสบอันตรายร้อยละ	๒๘.๔๘	ต่อปีของจ�านวนการประสบอันตราย
ทั้งปี	ประเภทกิจการที่มีจ�านวนผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	สูงสุด	๕	อันดับแรก	
คอื	การผลิตโลหะ	การผลิตอาหาร/เครื่องด่ืม	การผลิตผลิตภณัฑ์เคม/ีน�้ามันปิโตรเลียม	การก่อสร้าง	และการผลิตประกอบ
ยานพาหนะ	
	 ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครยังเผชิญกับโรคต่าง	ๆ	ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น	เช่น	วัณโรค	ซึ่งเกิดจากสภาพความ 
เป็นอยู่ท่ีแออัด	ท�าให้วณัโรคแพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวาง	และไม่สามารถรกัษาให้หายขาดได้ตามท่ีองค์การอนามัย
โลกก�าหนด	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เพิ่มขึ้นในกลุ่มชายทีม่ีเพศสัมพันธ์กับชาย	 
ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดและพนักงานบริการทัง้ชายและหญิง	 โดยอัตราการตายในผู้ป่วยเอดส์ค่อนข้างคงทีป่ระมาณ 
ร้อยละ	๑๒	ตลอดจนโรคไข้เลือดออกยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น	และมีผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของประชาชน	
	 ส�าหรับการให้บริการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานครซึ่งมีโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์จ�านวน	 
๙	แห่ง	มีผู้มาใช้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	๖.๗	 
ต่อปี	ในจ�านวนนี้มีผู้ป่วยรายใหม่	ร้อยละ	๒๙.๘๙	ของผู้มารับบริการทั้งหมด	และร้อยละ	๘๒.๔๘	เป็นผู้มีภูมิล�าเนาอยู่

5ส่วนที่ ๒  
สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



ในกรุงเทพมหานคร	ผู้ป่วยในมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	๑-๒	ต่อปี	ผู้ป่วยส่วนใหญ่	ร้อยละ	๘๒	มีภูมิล�าเนาอยู่ใน
เขตกรงุเทพมหานคร	อีกท้ังศนูย์บรกิารการแพทย์ฉุกเฉินกรงุเทพมหานคร	(ศนูย์เอราวณั)	ควรมีการปรบัปรงุประสิทธภิาพ
และเพิ่มอัตราก�าลังบุคลากร	เพื่อรองรบัการให้บรกิารความช่วยเหลืออย่างท่ัวถงึและรวดเรว็	นอกจากน้ียังมีศูนย์บรกิาร
สาธารณสุขในสังกดัส�านักอนามัยท้ัง	๖๘	แห่ง	ครอบคลุมในพื้นทีก่รงุเทพมหานครซึ่งมีประชาชนมารบับรกิารเป็นจ�านวน
มาก	และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

ด้านที่ ๒  มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
	 กรุงเทพมหานครมกีารขยายตัวและเติบโตในทกุด้าน	 โดยเฉพาะอย่างยิง่การพัฒนาพืน้ทีก่่อสร้างอาคาร 
เพื่อธุรกิจ	 การค้าการบริการและทีพ่ักอาศัยทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	 ส่งผลต่อการใช้สาธารณปูโภคประเภทไฟฟ้าและ 
การสือ่สาร	 ท�าให้เกิดปัญหาการติดตั้งสาธารณูปโภคดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่ใช้พื้นที่บนทางเท้าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของกรุงเทพมหานคร	 การติดตั้งอย่างไม่เป็นระเบียบ	 รกรุงรัง	 ขาดการประสานงาน	 และบริหารจัดการร่วมกันของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ท�าให้สภาพภูมิทัศน์ถนน	(Streetscape)	ไม่สวยงามและเป็นระเบียบ	
	 นอกจากน้ีพื้นที่ของกรงุเทพมหานครยงัประสบปัญหาด้านจราจรบนโครงข่ายถนนท่ีมสีภาพการจราจรหนาแน่น
และติดขัดในบางพืน้ที่บนโครงข่ายถนน	 ส่งผลต่อการเดินทางของประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่ง
พื้นที่ดังกล่าวได้	ท�าให้เกิดปัญหาการจราจรและเป็นผลเสียต่อสภาพแวดล้อม	สภาพเศรษฐกิจ	และสภาพสังคม
	 ส�าหรับการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อมซึ่งมีสัดส่วนต่อประชากร	 
๖.๐๘	ตารางเมตร/คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	๒.๒๑	ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร	หากพิจารณาเฉพาะพื้นที่สีเขียวในรูปแบบ 
สวนสาธารณะหลักซึ่งให้บริการเพื่อการด�าเนินกิจกรรมและพักผ่อนหย่อนใจมีจ�านวน	๓๔	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๐.๓	 
ของพื้นทีเ่มือง	 สัดส่วน	 ๐.๘๓	 ตารางเมตร/คน	 เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานพื้นทีสี่เขียวเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ีของ 
ประชากรซึ่งองค์การอนามัยโลก	(WHO)	ก�าหนดให้เมืองควรมีพื้นที่ดังกล่าวถึง	๙	ตารางเมตร	หรือ ๑๕	ตารางเมตร๑ 
ตามมาตรฐานพื้นทีส่ีเขียวสากลต่อประชากร	 ๑	 คน	 ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครมีพื้นที	่ สีเขียวเพื่อ
บริการประชาชนต�่ากว่ามาตรฐานการเป็นเมืองเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี	

ด้านที่ ๓  มหานครส�าหรับทุกคน
	 ปัจจบัุน	ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย	ุโดยสถติิกรุงเทพมหานครระบวุ่า	ปี	๒๕๕๘	กรุงเทพมหานคร
มีประชากร	๕,๕๑๒,๘๘๙	คน	เป็นผู้สูงอายุ๒	๘๙๘,๗๕๙	คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๖.๓	และคาดการณ์ว่า	ปี	๒๕๖๘	จะมี
ประชากรสูงขึ้นร้อยละ	๒๐	 กรุงเทพมหานครจึงควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างครบวงจร	
นอกจากน้ีจ�านวนผู้พกิารท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นท�าให้กรงุเทพมหานครต้องตระหนักถงึความส�าคญัในการเตรยีมการรองรบั
ผู้สูงอายุและผู้พิการให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะต่าง	 ๆ	 ได้อย่างสะดวกในลักษณะอารยสถาปัตย์	 (universal	
design)	รวมทั้งด้านสวัสดิการสังคม	ส�าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	เช่น	กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและแรงงานนอกระบบที่ควรได้
รับการบริการเชิงสงเคราะห์จากภาครัฐอย่างเสมอภาคเป็นธรรม	 รวมทัง้ได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดเพื่อสามารถ
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต	ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม	
	 ส�าหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร	ซึ่งรวมถึงประชากรแฝง	ทั้งที่มีภูมิล�าเนาในต่างจังหวัดและ
เด็กทีไ่ม่มีสัญชาติไทยแต่อาศัยอยู่ในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร	 มีจ�านวนสูงถึง	 ๘๔๓,๙๐๖	 คน	 ซึ่งระบบการศึกษา 
ทีก่รุงเทพมหานครจัดให้ได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ๑๒	 ปี	 เป็นระบบเปิดไม่เก็บ 
ค่าใช้จ่ายและมีการสนับสนุนส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้	 จ�านวน	๒๐	 รายการ	 (เช่น	 อุปกรณ์การเรียน	 อาหาร 

	 ๑	 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์,	 มาตรการในการเพิ่มและการจัดการพื้นทีส่ีเขียวในเขตชุมชนอย่างยัง่ยืน,	 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	มีนาคม	๒๕๕๗.
	 ๒	ผู้สูงอายุ	คือ	ผู้ที่มีอายุ	๖๐	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

6 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ ๒  
สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑



กลางวัน	 นม	 ชุดเครื่องแบบนักเรียน	 ลูกเสือฯ)	 แต่มีจ�านวนเด็กเพียง	 ๒๙๕,๑๐๒	 คน	 ทีเ่ข้ารับการศึกษาในโรงเรียน 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	 ทั้ง	 ๔๓๘	 โรงเรียนในพื้นที	่ ๕๐	 ส�านักงานเขต	 คิดเป็นร้อยละ	๓๔.๙๗	 รวมทัง้มีนักเรียน 
เรียนร่วม	(เด็กพิเศษ)	จ�านวน	๓,๑๘๙	คน	ที่เข้าเรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม	จ�านวน	๑๑๙	โรงเรียน	ปัญหาจาก
ความไม่พร้อมในหลายๆ	 ด้าน	 เช่น	 ครูมีเวลาไม่เพียงพอส�าหรับการสอนในชั้นเรียน	 การขาดเรียนของนักเรียนเพื่อ 
เข้าร่วมกิจกรรมของส่วนกลาง	หรือมีภาระครอบครัว	ท�าให้ผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน	(O-NET)	เมื่อเปรียบเทียบ
กับระดับประเทศใน	๕	วิชาหลัก	ยังมีคะแนนต�่ากว่าร้อยละ	๕๐	ในกลุ่มที่มีการทดสอบ	ส�าหรับกลุ่มที่มีความพร้อมใน
การเข้าเรียน	 กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายในการให้โอกาสศึกษาตลอดชีวิต	 โดยสร้างวัฒนธรรมการอ่าน	 เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต	อาทิ	ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ผ่านห้องสมุด	พิพิธภัณฑ์	บ้านหนังสือ	หอสมุดเมือง	เป็นต้น
	 นอกจากนี้	กรุงเทพมหานครควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสังคมพหุวัฒนธรรม	เนื่องจากเป็นสังคม
ท่ีมีประชากรหลากหลายเชือ้ชาตอิาศยัอยู่และมแีนวโน้มสงูขึ้น	จงึต้องมีการหลอมรวมความแตกต่าง	ท้ังเชื้อชาต	ิศาสนา	
วัฒนธรรม	 ภาษา	 ความเชื่อ	 และวิถีชีวิต	 เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุและปรองดอง	 ด้วยการรวบรวมข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบในรูปของสื่อ	เพื่อเผยแพร่และเป็นประโยชน์ในการศึกษา	รวมถึงเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร	

ด้านที่ ๔  มหานครกระชับ
	 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๖	มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครพัฒนาสู่เมืองกระชับ	(Compact	
City)	 ทีม่ีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง	 โดยมีการพัฒนาทีอ่ยู่อาศัยในแนวดิ่งและการใช้
ประโยชน์ทีด่ินแบบผสมผสาน	 ประชาชนสามารถใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางเชื่อมต่อพื้นทีไ่ด้อย่างสะดวก
รวดเร็ว	 โดยส่งเสริมการพัฒนาพืน้ทีท่ีม่รีะบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการให้สมบรูณ์เพือ่ใช้พื้นที่ให้เต็มศักยภาพ	
ตลอดจนการแก้ปัญหาพื้นที่ปิดล้อม	พื้นที่ด้อยศักยภาพต่างๆ	ด้วยการจัดรูปที่ดินและพื้นที่ที่อยู่นอกรัศมีการให้บริการ
ของระบบขนส่งมวลชน	 โดยเฉพาะขนส่งมวลชนระบบราง	 ควรได้รับการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะหลายรูปแบบ	 ด้วยการพัฒนาพื้นทีโ่ดยรอบสถานีขนส่งระบบรางในรูปแบบการผสมผสานการใช้ประโยชน์
ที่ดิน	ทั้งประเภทที่พักอาศัย	อาคารส�านักงาน	ร้านค้า	รวมทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ	
	 อย่างไรกต็าม	จากข้อมูลของส�านกับรหิารการทะเบยีน	กรมการปกครอง	ระบุว่าประชากรของกรงุเทพมหานคร	
ณ	เดอืนธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗	มจี�านวน	๕,๖๙๒,๒๘๔	คน	มีความหนาแน่นเฉล่ียของประชากรต่อพื้นท่ีเท่ากบั	๓,๖๒๘.๕๘	
คน/ตร.กม.	 โดยพื้นทีท่ีม่ ีความหนาแน่นเฉลีย่ของประชากรต่อพื้นทีสู่งสุด	 ๕	 อันดับแรกประกอบด้วย	 ๑)	 เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย	มีความหนาแน่นเฉลี่ย	๒๕,๕๒๐.๔๖	คน/ตร.กม.		๒)	เขตสัมพันธวงศ์	๑๘,๖๑๕.๑๑	คน/ตร.กม.		 
๓)	เขตดนิแดง	๑๕,๒๓๓.๔๒	คน/ตร.กม.		๔)	เขตธนบรีุ	๑๓,๔๘๗.๓๑	คน/ตร.กม.	และ		๕)	เขตคลองสาน	มคีวามหนาแน่น
เฉลี่ยต่อพื้นที่	๑๒,๔๓๑.๖๖	คน/ตร.กม.	ส่วนเขตหนองจอกมีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่น้อยที่สุด	คือ	
๖๘๘.๒๑	 คน/ตร.กม.	 ซึ่งหากเทียบข้อมูลดังกล่าวกับเป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	๒๐	ปี	 พบว่า	 
ยงัมีระยะห่างระหว่างเป้าหมายทีต่ามแผนกบัข้อเท็จจรงิ	 กล่าวคอื	 แผนพฒันากรงุเทพมหานครก�าหนดตวัช้ีวดัความส�าเรจ็
ของการด�าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย	๔.๑	ไว้ที่การสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเขตชั้นใน	มีความหนาแน่น
เฉลี่ยของประชากรเท่ากับ	๔๐,๐๐๐	คน/ตร.กม.	โดยในระยะ	๕	แรกปีของแผน	(พ.ศ.	๒๕๖๐)	ก�าหนดความหนาแน่น
ไว้ที่	 ๒๕,๐๐๐	 คน/ตร.กม.	 ขณะที่พื้นทีเ่ขตชั้นในมีความหนาแน่นเฉลีย่ของประชากร	 (ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์)	 
อยู่ที่	 ๘,๔๔๐	 คน/ตร.กม.	 ซึ่งหมายความว่าต้องท�าให้ความหนาแน่นของประชากรในพืน้ทีเ่พิ่มขึ้นถึง	 ๑๖,๕๖๐	 คน/
ตร.กม.ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	และเพิ่มขึ้นอีก	๓๑,๕๖๐	คน/ตร.กม.	เมื่อเทียบกับเป้าหมายของการพัฒนาในปี	พ.ศ.	๒๕๗๕	
	 ส�าหรับการพัฒนาด้านผังเมืองของกรุงเทพมหานครในช่วงต่อไปจะเน้นความส�าคัญในการควบคุมและ 
ตรวจสอบการปฏิบตัิการพัฒนาเมอืงให้เป็นไปตามผงัเมอืงรวม	 สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการขยายตัวของการใช้ทีด่ิน
และความหนาแน่นประชากรในเขตกรงุเทพฯ	ชั้นใน	และเขตกรงุเทพฯ	ช้ันกลาง	รกัษาสัดส่วนการใช้ท่ีดินแบบผสมผสาน
ทัง้แนวราบและแนวตั้งให้มสีภาพแวดล้อมทีด่ี	 ส่งเสริมการใช้พืน้ทีท่ ีม่ศีักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน	 

7ส่วนที่ ๒  
สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



เพิม่ประสิทธิภาพการใช้พืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพฯชัน้ในและเขตกรุงเทพฯชัน้กลาง	 และพัฒนาพืน้ทีท่ีถู่กปิดล้อมให้เกิด 
การเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ

ด้านที่ ๕  มหานครประชาธิปไตย
	 กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวมากขึน้	 แต่การด�าเนนิงานเพือ่ให้บริการสาธารณะในภาพรวมยงัไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	 โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคทีม่ีหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานเข้ามาจัดบริการ	 ในพื้นที่
รวมถึงมีปัญหาการให้บริการในพื้นที่รอยต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
	 การกระจายอ�านาจจากราชการส่วนกลางให้กับกรุงเทพมหานคร	 ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและ 
ขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 นั้น	 ยังพบว่ามีปัญหาอุปสรรคจากการ 
ทีส่่วนราชการเจ้าของภารกิจยังไม่ถ่ายโอนภารกิจให้กรุงเทพมหานคร	ท�าให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดบริการ
สาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
	 ขณะที่แนวความคิดในการจัดตั้งเทศบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ	นั้น	 ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารทีส่นับสนุนการ 
กระจายอ�านาจภายในหน่วยงานของกรงุเทพมหานครอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนหาความเหมาะสม	ในการด�าเนิน
การ	 ส่วนการเพิม่อ�านาจหน้าทีข่องกรุงเทพมหานครในเรือ่งอ�านาจสอบสวนคดีอาญาบางประเภท	 เช่นเดียวกับ 
นายอ�าเภอ	 ด้านการจราจรและด้านขนส่งมวลชน	 เป็นเรื่องทีก่รุงเทพมหานครเห็นควรด�าเนินการ	 และปรากฏใน 
ร่างพระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
	 ส�าหรับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานของรัฐ	 เจ้าหน้าทีร่ัฐ	 และนักการเมืองในระดับชาติและ 
ท้องถิ่นทีป่รากฏตามสือ่ต่างๆ	 ท�าให้ประชาชนขาดความเชื่อมัน่ต่อเจ้าหน้าทีข่องรัฐและนักการเมือง	 ในหน่วยงาน	 
โดยมีเหตุจากการรับรู้ข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง	เนื่องจากการขาดข้อมูล	หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอทั้งที่เกี่ยวกับภารกิจ	อ�านาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน	และผลการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม
	 นอกจากน้ี	การสนับสนุนให้เกดิความเข้มแขง็ของภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาและตรวจ
สอบการบริหารจัดการเมืองก็ยังไม่ได้รับการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม	การจัดตั้ง	“สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”	
และ	 “สภาประชาชนระดับเขต”	 จึงเป็นเป้าหมายส�าคัญที่ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 
ระยะที	่ ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	 เพื่อเป็นกลไกหรือช่องทางในการเข้ามามีบทบาทในการร่วมพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ	 
ของภาคประชาชน

ด้านที่ ๖  มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
	 ปัจจบัุนการค้าและการลงทุนของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะประเทศก�าลังพฒันา
ในระดับภูมิภาคเอเชีย	มีบทบาทส�าคัญต่อเศรษฐกิจและการลงทุนของโลก	อีกทั้งการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	:	AEC)	ประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่ส�าคัญ	และ 
มีแนวโน้มการแข่งขันทีสู่งข้ึนในระดบัภมิูภาค	ตลอดจนรปูแบบของภาคธรุกจิท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการพฒันาเทคโนโลยี
ในการลงทนุ	ท�าให้การลงทนุในภาคบรกิารมสีดัส่วนเพิม่มากขึน้	แต่ทัง้นี้	จากสถานการณ์ในประเทศไทยพบว่าขดีความ
สามารถในการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก
	 ในปี	๒๕๕๘	ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวร้อยละ	๒.๘	สูงกว่าปี	๒๕๕๗	ซึ่งมีการขยายตัว
เพียงร้อยละ	๐.๘	ปัจจัยสนับสนุนเกิดจากการปรับตัวที่ดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ	 โดยเฉพาะการขยายตัวเร่งขึ้น
ของการลงทุนภาครฐัและเอกชนและการใช้จ่ายภาคครัวเรือน	ด้านการผลิต	สาขาก่อสร้าง	สาขาอุตสาหกรรม	สาขาการ
โรงแรมและภตัตาคารขยายตวัต่อเนื่อง	โดยมีนักท่องเท่ียวจ�านวน	๒๙.๙	ล้านคน	และมีรายรบัจากการท่องเที่ยว	๑,๕๒๓.๖	
พันล้านบาท	 ส่วนการส่งออกสินค้าปรับตัวลดลง	 อีกทัง้ผลิตผลสาขาเกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากภัยแล้งซึ่งเป็น 
ข้อจ�ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	

8 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ ๒  
สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑



	 ดังนั้น	 กรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองส�าคัญที่มีการเติบโตด้านการค้าและการลงทุนของประเทศ	 โดย
กรงุเทพมหานครมลัีกษณะทางภมิูศาสตร์ท่ีตั้งอยู่ในท�าเลท่ีเหมาะแก่การเดนิทางและเชื่อมโยงกบัประเทศต่างๆ	ในภมิูภาค	
รวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศต้องรองรับการเข้ามาอาศัยหรือท�างาน	จากนโยบายการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ท�าให้จ�านวนนักลงทุนทีต่้องการเข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้น	 ทัง้นีจ้ากการ 
เปล่ียนแปลงของการค้าและการลงทุนในเศรษฐกจิของโลกตามกระแสโลกาภวิตัน์	การเคล่ือนย้ายทุนและแรงงานท�าได้
อย่างเสรี	 ท�าให้การเข้ามาของบรรษัทลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น	 ดังนัน้กรุงเทพมหานครจึงจ�าเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์
เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าและการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ด้านที่ ๗  การบริหารจัดการเมืองมหานคร
	 ปัจจบัุนกรงุเทพมหานครยังคงใช้	พ.ร.บ.	ระเบียบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๒๘	ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับอ�านาจหน้าทีท่ีเ่ปลีย่นแปลงไปของเมืองมหานคร	 ตลอดจนกฎหมายในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีจ�านวนมาก	 
ท�าให้เกิดปัญหาการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย	 ส่งผลให้ไม่สามารถด�าเนินงานด้านกฎหมาย 
ในเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 ส�าหรบัการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครซ่ึงได้ด�าเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ	๒๐	ปี	มาช่วงเวลาหนึ่ง	แต่ชาวกรุงเทพฯ	ซึ่งเป็นเจ้าของ	“วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ	:	๒๕๗๕”	ยังไม่สามารถติดตาม 
ความก้าวหน้าของเมืองมหานครทั้ง	๗	ด้านตามที่ก�าหนดไว้	และข้อมูลพื้นฐานที่จะใช้ในการรายงานความก้าวหน้าของ
เมืองยังขาดหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บและจัดท�ารายงานประจ�าปีที่เป็นระบบ	
	 นอกจากนี	้ การสร้างกรุงเทพมหานครให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ข้มแข็งเอือ้ต่อความเป็นธรรม 
สร้างสมดุลระหว่างชีวิตการท�างานและชีวิตส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ
สูง	 และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรก็เป็นอีกประเด็นทีต่้องด�าเนินการเพื่อให้การบริหารจัดการเมือง
มหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงการพัฒนาหรือน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนหรือรองรับการ
บริหารจัดการเมือง	ทั้งในด้านของการให้บริการประชาชน	การสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารและการสนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของหน่วยงาน
	 ในส่วนของการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณซึ่งตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ	๒๐	ปี	ระยะที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๕)	มีเป้าหมายก�าหนดให้กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลังและงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว	แต่ปัจจุบันการ
วางแผนงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครเป็นการใช้งบประมาณแบบรายการจัดสรรลงหน่วยงาน	 ยังไม่มีการ
ปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกับภารกิจ	 การวางแผนงบประมาณเป็นแบบปีต่อปี	 ขาดการวางแผนงบประมาณระยะปาน
กลางและระยะยาว	 ท�าให้ไม่สามารถค�านวณรายจ่ายขั้นต�่าของกิจกรรมหรือบริการและไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ
เป็นรายกิจกรรม/บริการบนฐานปริมาณงานได้	

	 สถานการณ์ในภาพรวมทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้นได้ถูกน�ามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการด�าเนินการ
แก้ไขปรับปรุง	โดยหากวิธีการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขนั้นมีลักษณะเป็นงานเชิงยุทธศาสตร์	สอดคล้องกับเป้าประสงค์	
และส่งผลต่อความส�าเร็จของตัวชีว้ัดทีก่�าหนดไว้	 โครงการ/กิจกรรมนัน้	 ๆ	 จะน�ามาบรรจุไว้ในแผนปฏิบตัิราชการ
กรุงเทพมหานครประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ฉบับนี้	 แต่หากพิจารณาแล้วพบว่าเป็นกิจกรรมทีด่�าเนินการอยู่แล้วโดยปกต	ิ
เป็นการด�าเนินการเพื่อตอบโจทย์ภารกิจประจ�าของหน่วยงาน	กิจกรรมเหล่านั้นจะถูกแยกไว้	ก่อนจะน�าไปบรรจุรวมไว้
ในแผนของหน่วยงานในขั้นตอนของการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงานต่อไป	

9ส่วนที่ ๒  
สถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร



10 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๓
แผนงานการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

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�าหรับทุกคน
	 มิติที่	๓.๑		ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
	 มิติที่	๓.๒		 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
	 มิติที่	๓.๓		การศึกษาส�าหรับทุกคน
	 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�านาจสู่ประชาชน
	 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

มหานครปลอดภัย

๑



12 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ดานที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		ก่อสร้างระบบบ�าบัดรวมของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมอีก	๔	แห่ง	

	 มาตรการที่	๒		เฝ้าระวัง	 ติดตาม	 ตรวจสอบดูแลสภาพน�า้คลองสายหลักและแม่น�า้เจ้าพระยา	 และจัดการ

	 	 	 ระบบไหลเวียนน�้า

	 มาตรการที่	๓		สนับสนุนการน�าน�้าผลผลิตจากการบ�าบัดน�้าเสียกลับไปใช้ประโยชน์

	 มาตรการที่	๔		ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน�้า	

	 ๑	 กรมควบคุมมลพิษ	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม.	 “(ร่าง)	 รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย	

ปี	 ๒๕๕๘,”	 [http://www.pcd.go.th/public/	 Publications/print_report.cfm?task=pcdreport_draft2558].	 สื่อค้นเมื่อ

วันที่	๒	มิถุนายน	๒๕๕๙.

 

 

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ร้อยละของปริมาณน�้าเสียชุมชนที่ระบบบ�าบัดน�้าเสียสามารถรองรับได้

ร้อยละของจุดตรวจวัดของน�้าคลองและแม่น�้าเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของ

ค่าออกซิเจนละลายน�้า	(DO)	ไม่น้อยกว่า	๒	มิลลิกรัมต่อลิตร

ร้อยละของจุดตรวจวัดของน�้าคลองและแม่น�้าเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของ

ค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์	(BOD)	ไม่เกิน	๔	มิลลิกรัมต่อลิตร

ร้อยละ	๔๕

ร้อยละ	๕๐

ร้อยละ	๑๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มิติที่ ๑.๑  ปลอดมลพิษ 

เป้าหมายที่	๑.๑.๑	แหล่งน�้าสาธารณะทัง้แม่น�า้สายหลักและคูคลองต่าง	 ๆ	 มีคุณภาพน�า้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน�้าผิวดินประเภทที่	๔

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 กรุงเทพมหานครเป็นพื้นทีท่ีเ่กิดน�า้เสียชุมชนมากทีสุ่ดในภาคกลางและของประเทศไทย	 จากข้อมลูการใช้

น�า้ประปาของการประปานครหลวงมีน�า้เสียประมาณ	๒.๕	 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน	 และหากประเมินปริมาณน�า้เสีย

จากข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์	 มีน�า้เสียประมาณ	๐.๘	 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน	 (ไม่รวมประชากรแฝงจาก

จังหวัดอื่น	 ๆ	 รวมทัง้นักท่องเทีย่ว)	 ระบบบ�าบัดน�า้เสียในปัจจุบันสามารถบ�าบัดน�า้เสียได้	 ๑.๑๔	 ล้านลูกบาศก์เมตร

ต่อวัน	ร้อยละ	๔๕	ของปรมิาณน�้าเสียท่ีเกดิขึ้น	มีแผนงานท่ีจะสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียเพิ่มเตมิอีก	๔	แห่ง	ได้แก่	โครงการ

บ�าบัดน�้าเสียมีนบุร	ีโครงการบ�าบัดน�้าเสียธนบุร	ีโครงการบ�าบัดน�้าเสียคลองเตย	และโครงการบ�าบัดน�้าเสียบงึหนองบอน	

บ�าบัดน�า้เสียได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 ๖๙	 ด�าเนินการร่วมกับโครงการแก้ไขปัญหาน�้าเสียในคูคลอง	 การน�าน�า้ที่ผ่านการ

บ�าบัดแล้วและตะกอนน�้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์	การรณรงค์	ประชาสัมพนัธ์	เพื่อสร้างความเข้าใจ	สร้างทัศนคตท่ีิดแีละ

การยอมรบัในการให้ความร่วมมือในการอนุรกัษ์ทรพัยากรน�้าและแหล่งน�้า	การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมบ�าบัดน�้าเสีย	เป็นต้น๑ 

เป้าประสงค์ที่	๑.๑.๑.๑  คุณภาพแหล่งน�้าธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น



13ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมก�าหนดแนวทางการใช้น�้าที่ผ่านการบ�าบัด 

ในเชิงพาณิชย์

๒.	 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อบ�าบัดน�้าเสียชุมชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		งานฟื้นฟูสภาพน�้าคลองแสนแสบ

	 -	 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน�้าเสียเพิ่มเติม 

ที่เขตห้วยขวาง	เข้าโรงควบคุมคุณภาพน�้าดินแดง

	 - 	โครงการบ�าบัดน�้าเสียมีนบุรี ระยะที่ ๒

(๔๐,๐๐๐	ลบ.ม./วัน)

๒.		โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ	รวบรวมน�้าเสีย 

และระบบบ�าบัดน�้าเสียเคหะชุมชนร่มเกล้า

	 (๑๙,๐๐๐	ลบ.ม./วัน)

๑,๓๕๖.๕๔

๗๘๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑

 

 

 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการบ�าบัดน�้าเสียมีนบุรี

				ระยะที่	๑	(๑๐,๐๐๐	ลบ.ม./วัน)

๒.		โครงการบ�าบัดน�้าเสียธนบุรี

				(๑๖๐,๐๐๐	ลบ.ม./วัน)

๓.		โครงการบ�าบัดน�้าเสียคลองเตย

				(๓๖๐,๐๐๐	ลบ.ม./วัน)

๔.		โครงการบ�าบัดน�้าเสียบึงหนองบอน

				(๑๓๕,๐๐๐	ลบ.ม./วัน)

๕.		โครงการบ�าบัดน�้าเสียวังทองหลาง

				(๑๑๗,๐๐๐	ลบ.ม./วัน)

๒๘๙.๐๐

๒,๗๒๕.๐๐

๕๔.๐๐

๖๓.๐๐

๔,๖๐๘.๐๐

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑



14 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ดานที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าหมายที่	๑.๑.๒	กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งก�าเนิดและเพิม่ประสิทธิภาพ

การจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก�าเนิดจนถึงการก�าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

สถานการณ์และแนวโน้ม
	 ปี	๒๕๕๗	รฐับาลก�าหนดให้การจดัการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาต	ิเน่ืองจากเล็งเหน็ความส�าคญัของปัญหา
ขยะมูลฝอย	 ของเสียอันตราย	 กากอุตสาหกรรม	 และมูลฝอยติดเชื้อ	 ขับเคลือ่นผ่าน	 Roadmap	 การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย	 และของเสียอันตราย	 ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดท�าแผนการบริหารจัดการ	 ขยะมูลฝอย	 (ระยะ	 ๕	 ปี	
พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๒)	ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	 (พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๗๕)	 โดยมีแนวคิด
พื้นฐานที่ว่า	“ขยะเป็นทรัพยากร	จัดการโดยน�ากลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า	น�าไปก�าจัดน้อยที่สุดด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
และสะอาดเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครทีจ่ัดการขยะมูลฝอยอย่างยัง่ยืน	 ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”	
	 ปริมาณขยะมลูฝอยของกรุงเทพมหานครมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	 จากการขาดการควบคุมการผลิต
ขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง	 ด้วยมาตรการทางกฎหมาย	 มาตรการทางเศรษฐศาสตร์	 และมาตรการทางสังคม	 เนือ่งจาก
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังมิได้น�าหลักการที่ว่าผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย	(Polluter	Pays	Principle	:	PPP)	มาใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม	 จึงท�าให้กรุงเทพมหานครต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาสิ่งแวดล้อม	ที่เกิดขึ้นจากการที่ทุกภาค
ส่วนร่วมกนัก่อ	ปัญหาขยะมูลฝอยในกรงุเทพฯ	เป็นปัญหาท่ีต้องให้ความส�าคญัในล�าดับต้น	เน่ืองจากปัญหาขยะมูลฝอย
ส่งผลกระทบทั้งในด้านภูมิทัศน์ของเมือง	สุขอนามัยของประชาชน	ระบบนิเวศ	การปนเปื้อนของน�้า	การเกิดมลพิษทาง
อากาศจากขยะมูลฝอย	ฯลฯ
	 การจดัการมูลฝอยเป็นเรื่องทุกภาคส่วนในสังคมต้องรบัทราบร่วมกนั	องค์ประกอบมูลฝอยของกรงุเทพมหานคร
ควรด�าเนินการภายใต้แนวทางการจัดการด้วยวิธีผสมผสาน	 โดยเน้นการดึงศักยภาพของมูลฝอย	 แต่ละประเภทมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุดก่อนน�าไปก�าจัดเป็นขัน้ตอนสุดท้าย	ตามแนวคิดหลักทั่วโลกน�าไปสู่ขยะเหลือศูนย์สามารถน�าขยะ
มาสร้างประโยชน์คืนกลับสู่สังคมได้	ตามหลัก	1A	3Rs	(Avoid,	Reduce,	Reuse,	Recycle)	

เปา้ประสงค์ที	่๑.๑.๒.๑	 ลดและควบคุมปริมาณมลูฝอยที่แหล่งก�าเนิดและเพ่ิมประสทิธภิาพการจัดการขยะมลูฝอย
ตั้งแต่แหล่งก�าเนิดจนถึงการก�าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

 

 

 

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยกที่แหล่งก�าเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	(๑,๓๔๖	ตันต่อวัน)

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	

(๙,๙๐๐	ตันต่อวัน)

ร้อยละของจ�านวนชุมชน	สถานศึกษา	สถานประกอบการ	หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนที่จัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	(๓๑๔	แห่ง)

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สามารถคัดแยกได้จากแหล่งก�าเนิด

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	(	๖๐๕.๕๖	ตันต่อปี)

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์	(e-waste)	ที่สามารถคัดแยกได้

จากแหล่งก�าเนิดเพิ่มขึ้น	(ปีฐาน	พ.ศ.	๒๕๖๐)

ไม่น้อยกว่า	๒๒

ไม่น้อยกว่า	๖

ไม่น้อยกว่า	๘

ไม่น้อยกว่า	๒๒

ไม่น้อยกว่า	๒

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก



15ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

มาตรการด�าเนินการ
	 มาตรการที่	๑	 เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งก�าเนิดตามหลัก	1A	3Rs
	 มาตรการที่	๒	 เพิ่มประสิทธิภาพส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ	 เอกชน	 และประชาชน 
	 	 	 ในการจัดการมูลฝอย
	 มาตรการที่	๓		เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียอันตราย
	 มาตรการที่	๔		เพิ่มประสิทธภิาพการก�าจัดมลูฝอยด้วยการแปรรูปน�ากลับมาใช้ประโยชน์ท่ีศนูย์ก�าจดัมูลฝอย
	 มาตรการที่	๕		เพิ่มประสิทธิภาพก�าจัดและแปรรูปไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ
	 มาตรการที่	๖		เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 มาตรการที่	๗		ส่งเสริมการศึกษา	วิจัยเพื่อการจัดการมูลฝอย	ของเสียอันตราย	และไขมัน

 

 

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก		(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

๖

๗

๘

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่จัดเก็บและน�าไปก�าจัดอย่างถูกหลัก

สุขาภิบาล

ร้อยละของมูลฝอยที่น�ามาบ�าบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์ก�าจัด

มูลฝอยเพิ่มขึ้น	(ปีฐาน	พ.ศ.	๒๕๕๖		๑,๐๐๐	ตันต่อวัน)

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	๑๐๐

ไม่น้อยกว่า	๒๐

ไม่น้อยกว่า	๙๕

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑.	โครงการเครือข่ายซาเล้งยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

	๒.		โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

	๓.		โครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบเคลื่อนที่

	๔.		โครงการอาคารปลอดขยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	๕.		โครงการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานคร

	๖.		โครงการเครือข่ายกรุงเทพสีเขียว

	๗.		โครงการเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชน 

ในการจัดการขยะแบบครบวงจร

	๘.		โครงการตลาดนัดขยะอันตรายจากบ้านเรือน

	๙.		โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดเก็บ

ข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

๐.๖๕

๑๑.๕๑

๑๐.๐๐

๕.๔๐

๓๙.๐๐

๓๐.๐๐

๕.๐๐

๐.๒๕

๗๓.๗๘

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานเขต

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานเขต

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานเขต

ส�านักสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๖



16 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑๐.	โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรอย่างยั่งยืน

	๑๑.	โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์

ก�าจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า	๖๐๐	ตันต่อวัน	 

ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช

๑๒.	โครงการจัดหาศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ

และของเสียชุมชน

๑๓.	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและก�าจัดมูลฝอย 

ติดเชื้อ	ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช	

ระยะที่	๒

๑๔.	โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยอันตราย	 

ระยะที่	๓

๑๕.	โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวนผลการศึกษาความ 

เหมาะสมการก�าจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขนาด		 

ไม่น้อยกว่า	๒,๐๐๐	ตันต่อวันที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอย

หนองแขม

๑๖.	โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอย	โดยระบบ 

เตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า	๕๐๐	ตันต่อวัน				 

ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช

๑๗.	โครงการจ้างเหมาเอกชนก�าจัดมูลฝอยโดยระบบ 

เตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า	๕๐๐	ตันต่อวัน	 

ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขม

๑๘.	โครงการอบรมส่งเสริมการให้ความรู้ในการจัดการ 

ไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ

๑๙.	โครงการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไขมัน 

ในพื้นที่พาณิชยกรรม

๒๐.	โครงการอบรมกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย	 

สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย

๒๐.๐๐

๑๓๔.๔๒

๑๘๓.๒๐

๑๗๑.๙๓

๖.๔๒

๓.๐๐

๑๒๔.๔๗

๑๒๔.๔๗

๐.๔๔

๘.๐๐

๐.๐๘

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๗

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๗

มาตรการที่	๖

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑.	โครงการจัดหาระบบก�าจัดมูลฝอยอันตราย	 

ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุช

๒๖๒.๐๐ ส�านักสิ่งแวดล้อม มาตรการที่	๓



17ดานที่ ๑
มหานครปลอดภัย

เป้าหมายที่	๑.๑.๓	 กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาทีต่้องให้ความส�าคัญด้านนโยบายและการจัดการอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง	 มลพิษ

ทางอากาศนอกจากท�าลายสภาพแวดล้อม	 บดบงัทศันวิสยั	 และสร้างความสกปรกให้แก่เมอืงแล้ว	 จากการศึกษาและ

ประเมินผลกระทบจากมลพษิทางอากาศต่อสุขภาพ	พบว่า	ฝุ่นละอองในบรรยากาศมผีลกระทบต่อสุขภาพในหลายด้าน	

โดยเป็นปัจจัยร่วมอันก่อให้เกิดโรคต่างๆ	 ที่มีความรุนแรง	 ได้แก่่	 กลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด	 โรคเรื้อรังของ

ทางเดินหายใจ	 โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจส่วนล่าง	 และโรคมะเร็งปอด	 (ร่าง)	 รายงานสถานการณ์มลพิษ

ของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘	ระบุว่า	มลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี	๒๕๕๘	มีแนวโน้มดีขึ้น

โดยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	๑๐	ไมครอนและ	๒.๕	ไมครอน	(PM
10
	และ	PM

2.5
)	และกาซโอโซน	(O

3
)	ลดลงจากปี	๒๕๕๗	

ส�าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่าย	 (VOCs)	ตรวจพบสาร	 เบนซินเกินค่ามาตรฐาน	แต่่ลดลงจากปี	๒๕๕๗	สารมลพิษที่อยู่

ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดทั้งปี	 ได้แก่	 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 (SO
2
)	 และคาร์บอนมอนอกไซด์	 (CO)	สารตะกั่ว	 (Pb)	และ

ฝุ่นรวม	 (TSP)	 อันเป็นผลมาจากการ	 แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยการควบคุมมลพิษจากแหล่งก�าเนิด	 ได้แก่	

ยานพาหนะ	การเผาในที่โล่ง	และฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง	(กรมควบคุมมลพิษ,	๒๕๕๘	:	๑)

เป้าประสงค์ที่	๑.๑.๓.๑	 	ลดจ�านวนยานพาหนะที่ปล่อยควันด�าเกินมาตรฐาน

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของยานพาหนะที ่ปล่อยมลพิษ	 (ควันด�า)	 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ	๑	ต่อปี	เมื่อเทียบกับปีฐาน	(พ.ศ.	๒๕๕๘)*

๗๕.๙๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

หมายเหตุ	:	 * ยานพาหนะทุกประเภททีป่ล่อยมลพิษ	 (ควันด�า)	 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเทียบกับยานพาหนะทีร่ับ	 การตรวจวัดทั้งหมด

	 	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ร้อยละ	๗๔.๙

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เพิ่มปริมาณการร่วมตรวจสอบตรวจจับรถยนต์ควันด�า

	 มาตรการที่	๒	 ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการจับปรับเมื่อพบการกระท�าผิด

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

	๑.	ตรวจวัด/	ตรวจจับปรับยานพาหนะปล่อยมลพิษ	(ควันด�า)	

ตาม	พ.ร.บ.	จราจรทางบก	พ.ศ.	๒๕๒๒	

พ.ร.บ.	การขนส่งทางบก	พ.ศ.	๒๕๒๒	และ	พ.ร.บ.	ส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕

ส�านักสิ่งแวดล้อม/	

กองโรงงานช่างกล	

ส�านักการคลัง/	

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑-๒
 

 



18 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าประสงค์ที่	๑.๑.๓.๒	 ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละความส�าเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูล/	 สารสนเทศผ่านระบบบริหาร

จัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ	ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ

๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษ

	 มาตรการที่	๒	 ก�ากับ	ดูแล	ควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งก�าเนิดอย่างสม�่าเสมอ

	 มาตรการที่	๓		ขยายขีดความสามารถของเครื่องมือ/	 อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานีตรวจวัดเดิม		 

	 	 	 (เพิ่มพารามิเตอร์)

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์

โครงการลงทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑.	โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูล

คุณภาพอากาศ	(ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ)

	๑.	โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศ	(เพิ่มพารามิเตอร์)	ในสถานีตรวจวัด

บริเวณเขตราชเทวี	

	๒.	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพ

อากาศ	๓	สถานี	ได้แก่	สถานีตรวจวัด	 

เขตราษฎร์บูรณะ	เขตดินแดง	และเขตพระโขนง

๗.๐๐

๔.๐๐

๓๓.๐๐

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 ดูแล	ควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งก�าเนิด ส�านักสิ่งแวดล้อม/	 

ส�านักอนามัย/

ส�านักการโยธา/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๒
 

 



19ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่	๑.๑.๓.๓			กิจกรรมการก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมีการควบคุมฝุ่น

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของแหล่งก�าเนิดได้รับการควบคุม ๑๕

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 โครงการก่อสร้างได้รับการควบคุมฝุ่นตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองระหว่างก่อสร้าง 

เบื้องต้นให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายสิ่งแวดล้อม

	 มาตรการที่	๒		 โครงการก่อสร้างทีผ่่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ช�านาญการได้รับการตรวจสอบ

และควบคมุการด�าเนินโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

สิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมใน	 EIA	 ทัง้ก่อน	 ระหว่าง	 

และหลังด�าเนินโครงการอย่างเคร่งครัดตาม	พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อม 

แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 มาตรการที่	๓		 จัดเก็บและรายงานสถิติความก้าวหน้างานก่อสร้าง

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	ดูแล	ควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งก�าเนิด

๒.	ติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารให้ปฏิบัติตาม

				มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ในรายงาน	EIA	ซึ่งก�าหนดไว้เป็นเงื่อนไขท้าย 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

๓.	 ติดตามตรวจสอบการก่อสร้างดัดแปลง	รื้อถอน	อาคาร 

ที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่องฝุ่นละออง

๔.	 ติดตามตรวจสอบการก่อสร้าง	ดัดแปลงอาคาร 

ที่เข้าข่าย		ต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในเรื่องฝุ่นละออง

๕.	 จัดท�าฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	ดัดแปลง	 

รื้อถอนอาคาร

ส�านักสิ่งแวดล้อม/	 

ส�านักอนามัย/

ส�านักการโยธา/

ส�านักงานเขต

ส�านักสิ่งแวดล้อม/

ส�านักการโยธา/

ส�านักงานเขต

ส�านักการโยธา/

ส�านักงานเขต

ส�านักสิ่งแวดล้อม/

ส�านักการโยธา/

ส�านักงานเขต

ส�านักการโยธา/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๒-๓

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 



20 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑.	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง	 

ที่สามารถตรวจวัดปริมาณฝุ่นรวม	ปริมาณฝุ่น 

ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่	๑๐	ไมครอนลงมา	ปริมาณ

ฝุ่นหยาบ	ปริมาณฝุ่นละเอียด	NO2	SO2	CO	HC

๖.๕๐ ส�านักการโยธา/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑-๒

เป้าหมายที่	๑.๑.๔	 กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง	ค่าเฉลี่ย	๒๔	ชั่วโมง	(Leq)	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 (ร่าง)	 รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ระบุว่ามลพิษทางเสียงในกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล	 ปี	 ๒๕๕๘	 ตรวจพบระดับเสียงเฉลีย่สูงขึ้นจากปี	 ๒๕๕๗	 เล็กน้อย	 ระดับเสียงพื้นทีบ่ริเวณริมถนน 

มีแนวโน้มลดลงจากปี	 ๒๕๕๗	 เล็กน้อย	 โดยการจราจรเป็นแหล่งก�าเนิดเสียงหลัก	 นอกจากนีย้ังมีแหล่งก�าเนิดอืน่ๆ	 

เช่น	กิจกรรมจากการก่อสร้าง	ระดับเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพื้นที่ริมถนนมีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงจาก

ปีที่ผ่านมาไม่มากนัก	ค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย	 (Leq)	๒๔	ชั่วโมง	ปี	๒๕๕๘	เท่ากับ	๖๘.๓	เดซิเบลเอ	(ปี	๒๕๕๗	

เท่ากับ	๖๘.๗	 เดซิเบลเอ)	บริเวณที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานทุกวัน	 ได้แก่	การเคหะชุมชนดินแดง	ถนนดินแดง	และ

พาหรุดั	ถนนตรเีพชร	(มาตรฐานระดบัเสียงเฉล่ีย	(Leq)	๒๔	ชั่วโมง	ก�าหนดไม่เกนิ	๗๐	เดซิเบลเอ)	เน่ืองจากมีการจราจร

หนาแน่น	พื้นที่ทั่วไป	 ระดับเสียงลดลงจากปีที่ผ่านมา	 โดยค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย	 (Leq)	๒๔	ชั่วโมง	ปี	๒๕๕๘	

เท่ากับ	๕๖.๗	เดซเิบลเอ	(ปี	๒๕๕๗	เท่ากบั	๕๗	เดซเิบลเอ)	บรเิวณท่ีตรวจวดัส่วนใหญ่มีระดบัเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	

(กรมควบคุมมลพิษ,	๒๕๕๘	:	๑๙)

	 การควบคุมมลพิษ	 (เสียง)	 จากยานพาหนะ	 กรุงเทพมหานครด�าเนินการร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ	 

กองบังคับการต�ารวจจราจร	กรมการขนส่งทางบก	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	กรมเจ้าท่า	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ด�าเนินการตรวจสอบมลพิษจากยานพาหนะ	 ในปี	 ๒๕๕๘	 โดยตรวจวัดมลพิษทางเสียงจากรถสองแถว	 ๒๘๒	 คัน	 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกคัน	 และตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสารในคลองพื้นทีก่รุงเทพมหานคร	 

๑๔๗	ล�า	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	๑๔๒	ล�า	คิดเป็นร้อยละ	๙๖	(กรมควบคุมมลพิษ,	๒๕๕๘	:	๑๑)

เป้าประสงค์ที่	๑.๑.๔.๑	 กรุงเทพมหานครมีคุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของยานพาหนะที่มีมลพิษทางเสียงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 

ภายในปี	๒๕๖๑

๙๒

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)



21ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 เพิ่มการร่วมตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสารในคลองในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒		 ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการตามกฎหมายเมื่อพบการกระท�าผิด

	 มาตรการที่	๓		 เพิ่มการควบคุมระดับเสียงจากทุกแหล่งก�าเนิด

	 มาตรการที่	๔		 ทุกโครงการก่อสร้างได้รับการควบคุมเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร	และ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

	 มาตรการที่	๕		 การจัดเก็บและรายงานสถิติความก้าวหน้างานก่อสร้างเป็นระยะ

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑.	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวัดระดับเสียง	 

ตามดัชนีตรวจวัดมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒.๕๐ ส�านักการโยธา/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๔

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	ตรวจวัด/ตรวจจับปรับยานพาหนะปล่อยมลพิษ	 

(เสียง)	ตาม	พ.ร.บ.จราจรทางบก	พ.ศ.	๒๕๒๒	 

พ.ร.บ.การขนส่งทางบก	พ.ศ.	๒๕๒๒	และ	 

พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕

๒.	ก�ากับ	ดูแล	ควบคุมมลพิษทางเสียงจากแหล่งก�าเนิด

๓.	ติดตามตรวจสอบการก่อสร้าง	ดัดแปลงอาคาร	 

ที่เข้าข่ายต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม	ในเรื่องเสียง

๔.	จัดท�าฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 

ดัดแปลง	รื้อถอนอาคาร

ส�านักสิ่งแวดล้อม/	

ส�านักงานเขต

ส�านักสิ่งแวดล้อม/	

ส�านักงานเขต

ส�านักสิ่งแวดล้อม/

ส�านักการโยธา/

ส�านักงานเขต

ส�านักการโยธา/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๔-๕

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๕

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 
 

 



22 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าประสงค์ที่	๑.๑.๔.๒ บูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ แผนบูรณาการการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพมหานคร	

ประจ�าปี

๑	แผน

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 ประชุม	ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒	 ประชุม	 ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครกับหน่วยงาน 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑.	โครงการจัดท�าแผนบูรณาการการ

จัดการคุณภาพอากาศและเสียง 

ของกรุงเทพมหานคร		

 

 

	๒.	ประชุม	ประสานความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงานภายใน

กรุงเทพมหานคร	กับหน่วยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๐.๓๐

๐.๓๐

ส�านักสิ่งแวดล้อม/	ส�านักอนามัย/	

ส�านักการโยธา/	ส�านักการจราจร 

และขนส่ง/	ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล	

(กรมควบคุมมลพิษ/	กรมเจ้าท่า/	

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ/	 

กองบังคับการต�ารวจจราจร)

ส�านักสิ่งแวดล้อม	

(กรมควบคุมมลพิษ/กรมเจ้าท่า/	

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ/	 

กองบังคับการต�ารวจจราจร)

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๒



23ดานที่ ๑
มหานครปลอดภัย

มิติที่ ๑.๒ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 

เป้าหมายที่	๑.๒.๑	 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานการณ์และแนวโน้ม 

	 การด�าเนินงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองทีน่่าอยู่และประชาชน	 มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นภารกิจร่วมของหลายหน่วยงาน	 จ�าเป็นต้องอาศัยการท�างานแบบบูรณาการเพื่อให้

สามารถน�ามาตรการต่างๆ	 ลงสู่พื ้นที ่ทีม่ ีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ภายใต้บทบาทและอ�านาจหน้าทีข่อง

กรุงเทพมหานครแต่ละหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องได้มีการด�าเนินมาตรการต่างๆ	 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและ

มีความปลอดภยั	โดยการลดโอกาส	ลดปัจจยัเส่ียงและความล่อแหลมต่อการก่อเหตอุาชญากรรม	ท้ังน้ี	แม้การเสรมิสร้าง

สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมและมีความปลอดภัย	 เป็นปัจจัยหนึง่ที ่ส ่งผลต่อการควบคุมอาชญากรรมในพื ้นที ่

กรุงเทพมหานคร	 แต่จากสถิติข้อมูลคดีอาญา	๕	 กลุ่มของกองบัญชาการต�ารวจนครบาล	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖-๒๕๕๘	

โดยพจิารณาเฉพาะจ�านวนคดคีวามผิดต่อชวีติ	ร่างกายและเพศ	และคดีประทษุร้ายต่อทรัพย์ท่ีต�ารวจรับแจ้งเหตเุท่ากับ	

๑๔,๐๑๑,	 ๑๓,๕๕๐	 และ	 ๑๔,๓๐๒	 คดีตามล�าดับ	 คิดเป็นอัตราเกิดคดีอาชญากรรมเทียบกับจ�านวนประชากร

หนึ่งแสนคน	เท่ากับ	๒๔๖.๔๐,	๒๓๘.๒๙	และ	๒๕๑.๒๕	คดีต่อประชากรแสนคนตามล�าดับ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

๖

จ�านวนบัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

จ�านวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	ด้านความปลอดภัยที่ได้รับการ

ติดตั้ง/บ�ารุงรักษาต่อปี	

ร้อยละความส�าเร็จของการติดตั้งระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด	(CCTV)	

ร้อยละความส�าเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

ความถี่ในการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม	

-	 ส�านักงานเขต

-	 ส�านักเทศกิจ	

จ�านวนเส้นทางให้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ	

๑	บัญชี

๑,๐๐๐	กล้อง

ร้อยละ	๗๕

ร้อยละ	๗๕

๒	ครั้ง/วัน/จุด

๑	ครั้ง/เดือน/จุด

๒	เส้นทาง/เขต

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เปา้ประสงค์ที	่๑.๒.๑.๑ 	 เสริมสร้างความปลอดภยัเพ่ือลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		ส�ารวจจัดท�าฐานข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม

	 มาตรการที่	๒		ติดตั้งและ/หรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม

	 มาตรการที่	๓		จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	

	 มาตรการที่	๔		ติดตั้ง/บ�ารุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	

	 มาตรการที่	๕	 สนับสนุนด้านความปลอดภัย	(ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม)

	 มาตรการที่	๖		สร้างเครือข่ายความร่วมมือแก้ปัญหาอาชญากรรมของเมือง



24 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประสานความ 

ร่วมมือในการแก้ปัญหาอาชญากรรมระหว่าง

ส�านักงานเขต	สถานีต�ารวจนครบาลในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

	๒.	โครงการฝึกอบรมเครือข่ายข่าวของ

กรุงเทพมหานคร

	๓.	โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

			 	-	 ในความรับผิดชอบของส�านักการโยธา

	 	-	 ในความรับผิดชอบของส�านักงานเขต				

	๔.	โครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	จ�านวน	๑๒	ศูนย์

	๕.		บ� ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่

ส�านักงานเขตพระนครและส�านักงานเขตดุสิต

	๖.		บ� ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 

(CCTV)	พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการ 

เชื่อมโยงสัญญาณไปยังกองรักษาการณ์ประจ�า

พระราชฐานหรือสถานีต�ารวจนครบาลโดยรอบ

เขตพระราชฐาน	และสถานที่ส�าคัญ

๐.๒๘

๐.๒๐

งบประมาณ 

ตามที่ได้ติดตั้งฯ

๑๒๐.๗๘

๒๓.๓๐

๓.๓๗

ส�านักงานปกครองและ

ทะเบียน	(สนป.)

ส�านักงานปกครองและ

ทะเบียน	(สนป.)

ส�านักการโยธา

ส�านักงานเขต

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	การส�ารวจและจัดท�าบัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมแบบ

บูรณาการ	(ส�านักเทศกิจ	ส�านักการจราจรและขนส่ง	 

ส�านักการโยธา	ส�านักงานเขต	และสถานีต�ารวจนครบาล)	

๒.	กิจกรรมติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน 

ตามแผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 

ของส�านักงานเขต	

๓.	โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชน	(สายตรวจตู้เขียว)

๔.	โครงการกลับบ้านปลอดภัย	ไปกับเทศกิจ

ส�านักเทศกิจ

ส�านักการจราจรและ

ขนส่ง	ส�านักการโยธา

และส�านักงานเขต

ส�านักการโยธา

ส�านักงานเขต

ส�านักเทศกิจ

ส�านักงานเขต

ส�านักเทศกิจ

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๕

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 



25ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

	 ๗.	บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 

(CCTV)	รวมอุปกรณ์การท�างานพร้อมเชื่อมโยง

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	 

เข้าศูนย์บริหารจัดการพื้นที่	๑

	 ๘.		บ� ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 

(CCTV)	รวมอุปกรณ์การท�างานพร้อมเชื่อมโยง

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	 

เข้าศูนย์บริหารจัดการพื้นที่	๒

	 ๙.	บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 

(CCTV)	บริเวณโรงพยาบาลศูนย์บริการ

สาธารณสุขและสถานที่ราชการในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

	๑๐.	บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 

(CCTV)	พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ 

ไปที่	๑๑		ส�านักงานเขต

	๑๑.	บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 

(CCTV)	พร้อมอุปกรณ์การท�างานตามแนวเส้น

ทางยกระดับลอยฟ้า	ถนนบรมราชชนนี 

พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณ

	๑๒.	บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 

(CCTV)	ภายใน	๕๐	ส�านักงานเขต

	๑๓.	บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 

(CCTV)	ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

	๑๔.	บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 

(CCTV)	พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพบริเวณ

สวนสาธารณะ	ศูนย์เยาวชน	ศูนย์กีฬา	และ 

ห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

	๑๕.	บ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 

(CCTV)	บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร

	๑๖.	บ�ารุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	 

ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง	กรุงเทพตะวันออก	

และกรุงเทพเหนือ

๑๗.๔๕

๒๒.๙๐

๑๔.๙๐

๑๓.๓๗

๒.๐๗

๗.๗๐

๖.๘๘

๑๑.๑๐

๔๘.๘๐

๒๕.๐๐

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจรและ

ขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)



26 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าหมายที่	๑.๒.๒		เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด	ผู้เสพ	ผู้ติด	ทุกคนเข้าสู่ระบบการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

สถานการณ์และแนวโน้ม
	 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นทีก่รุงเทพมหานครยังคงมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น	 จากข้อมูลของ
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร	 พบว่า	 กลุ่มผู้เสพและกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดระบุ
ภูมิล�าเนาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด	อายุของผู้เสพส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง	๑๕-๑๙	ปี	มากที่สุด	(ร้อยละ	๓๐)	
และพบอายุต�า่ทีส่ดุ	๑๐	ปี	มีชมุชนในพื้นที่กรงุเทพมหานครท่ียังคงเป็นแหล่งจ�าหน่ายและแพร่ระบาดยาเสพตดิ	จ�านวน	
๘๗๙	 ชุมชน	 โดยเป็นพื้นทีว่ิกฤติยาเสพติดแพร่ระบาดหนัก	 จ�านวน	 ๒๔๘	 ชุมชน	 และจากข้อมูลผู้เข้ารับการบ�าบัด 
ยาเสพติดของสถานพยาบาลในพื้นทีก่รุงเทพมหานครจากระบบรายงาน	 ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	
(บสต.)	 พบว่า	 ส่วนใหญ่ใช้ยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน	 และมีแนวโน้มเข้ารับการรักษาน้อยลงจากปี	 ๒๕๕๗	 
ลดลงจ�านวน	๑,๘๓๐	คน	ผลการจ�าหน่าย*	พบว่า	ร้อยละ	๖๓.๖๗	ของผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาที่อยู่ครบตามโปรแกรม
ที่ก�าหนด	และร้อยละ	๓๖.๓๓	ของผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาที่อยู่ไม่ครบตามโปรแกรมที่ก�าหนด	จากข้อมูลดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่า	ยังมีผู้ใช้ยาเสพติดจ�านวนมากที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษา
	 กรุงเทพมหานครตระหนักว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส�าคัญเร่งด่วน	 และได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๒	โดยการบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและชุมชน	 ซึ่งเป็นผู้ทีท่ราบปัญหายาเสพติด 
ในเชิงพื้นทีม่ากที่สุด	 จึงได้ด�าเนินการจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	 ปัจจุบันมีจ�านวน	
๗,๘๐๔	คน	 และด�าเนินการจัดตั้งชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด	 จ�านวน	๒๕๐	 ชุมชน	 ตลอดจนมีการให้ความรู้และ 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน	 ชุมชน	 และสถานประกอบการ	 ซึ่งจะมีการด�าเนินงานโครงการบ้านสีขาว	 
ปลอดยาเสพติด	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙-๒๕๖๐	ปีละ	 ๑๗๖	 ชุมชน	 และการด�าเนินงาน	๙	 ขั้นตอน	 สร้างชุมชนเข้มแข็ง 
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	ตามแผนประชารฐัร่วมใจ	สร้างหมู่บ้านชมุชนม่ันคง	ปลอดภยัยาเสพติดในพื้นทีก่รงุเทพมหานคร	 
โดยมีเป้าหมายด�าเนินงานในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	จ�านวน	๔๙๙	ชุมชน	และปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�านวน	๒,๐๓๐	ชุมชน

หมายเหตุ	:	 *	การจ�าหน่ายผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา	มี	๒	ประเภท	คือ

	 ๑.	 การจ�าหน่ายผู้ผ่านการบ�าบัดแบบครบก�าหนด	(อยู่ครบตามโปรแกรมที่ก�าหนด)

	 ๒.	 การจ�าหน่ายผู้ผ่านการบ�าบัดแบบไม่ครบก�าหนด	(บ�าบัดไม่ครบตามโปรแกรม	เช่น	เสียชีวิต	ถูกจับกุม	บอกเลิกบ�าบัด	

ติดต่อไม่ได้	เป็นต้น)

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

จ�านวนชุมชนมีความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดได้รับการสนับสนุนและสามารถขับเคลื่อน 

งานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง	

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติดในชุมชนและ 

ในสถานศึกษามีการปฏิบัติงานอย่างน้อย	๑	ครั้ง/เดือน

๔๒๖	ชุมชน

ร้อยละ	๒๐

ร้อยละ	๖๐

ร้อยละ	๖๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่	๑.๒.๒.๑		 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด
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มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ	“ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด”

	 มาตรการที่	๒	 สนับสนุนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน

	 มาตรการที่	๓	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา

	 มาตรการที่	๔	 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในสถานประกอบการ

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	การติดตามการด�าเนินงานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย

และยาเสพติด	 	

๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๒-๓

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 
 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวัง

ภัยและยาเสพติด

๐.๕๐ ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑-๓

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ร้อยละของโรงเรียนที่ร่วมด�าเนินการ

ร้อยละของสถานประกอบการที่ร่วมด�าเนินการ

ร้อยละ	๘๐

ร้อยละ	๕๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่	๑.๒.๒.๒	 สร้างความภาคภมูใิจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก	เยาวชน	และประชาชน 
ในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาทักษะชีวิตผ่านสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย	

	 มาตรการที่	๓	 ส่งเสริมการป้องกันยาเสพติดโดยกระบวนการทูบีนัมเบอร์วัน	

	 มาตรการที่	๔	 สนับสนุนกิจกรรมจังหวัดปลอดบุหรี่	

	 มาตรการที่	๕	 สนับสนุนกิจกรรม	ลด	ละ	เลิก	การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑.	โครงการคู่มือพัฒนานักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่

	๒.	โครงการเยาวชนสดใส	ไร้ควันบุหรี่

๐.๑๒

๐.๕๐

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑,	๔

มาตรการที่	๑,	๔
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โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๓.	โครงการผลิตสื่อบ้านปลอดบุหรี่เพื่อสนับสนุน 

การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่	 

ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑

	๔.	โครงการสถานประกอบการสดใสไร้ยาเสพติด

	๕.	โครงการรณรงค์	ลด	เลิก	การบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในช่วงวันส�าคัญต่าง	ๆ

๐.๔๕

๒.๕๐

-

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑,	๔

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๕

เป้าประสงค์ที่	๑.๒.๒.๓	 บ�าบัดรักษาฟื้นฟู	 ติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดให้สามารถกลับไปด�าเนินชีวิต 

ได้ตามปกติในสังคม

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ร้อยละการบ�าบัดร้อยละของผู้ที่เข้าโปรแกรมการบ�าบัดรักษา 

แบบครบก�าหนด

ร้อยละของผู้ผ่านการบ�าบัดรักษาตามโปรแกรมได้รับการติดตาม 

หลังการบ�าบัดตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

ร้อยละ	๖๕

ร้อยละ	๖๕

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนาการบริการด้านการบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่เข้าถึงง่าย	มีคุณภาพ	และประสิทธิภาพ

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนากระบวนการในการติดตาม	 ดูแล	 ช่วยเหลือ	 และพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ให้กับผู้ผ่าน 

การบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ

	 มาตรการที่	๓	 พฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน	ครอบครวั	และสังคม	ในการบ�าบัดฟ้ืนฟ	ูสมรรถภาพ

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	โครงการพัฒนาคลินิกบ�าบัดยาเสพติด	สู่การรับรองคุณภาพสถาน

พยาบาล	(HA)	ด้านยาเสพติด
ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

  

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพงานบริการคลินิกบ�าบัด 

ยาเสพติด	ส�านักอนามัย	

๒.	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงานบ�าบัด 

ในชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด

๐.๔๐

๐.๗๒

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑-๓



29ด้านที่ ๑
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	กิจกรรมการจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา	 

ยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑

๒.	กิจกรรมการจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา	 

ยาเสพติดเขต	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑

๓.	กิจกรรมการติดตามการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่กรุงเทพมหานคร	และเขต	 

ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑-๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	โครงการสร้างศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร

- ส�านักอนามัย/ 

ส�านักยุทธศาสตร์ 

และประเมินผล

มาตรการที่	๓

เป้าประสงค์ที่	๑.๒.๒.๔	 เพ่ิมประสทิธภิาพในการอ�านวยการ	ประสาน	และติดตามการด�าเนินงานป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ร้อยละของการมีแผนปฏิบัติการตามที่ก�าหนด

ร้อยละความส�าเร็จของการปฏิบัติงานได้ตามแผนที่ก�าหนด

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๑๐๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ศนูย์อ�านวยการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรงุเทพมหานครมีแผนปฏบัิตกิารท่ีชดัเจน

และปฏิบัติงานได้ตามแผนตามที่ก�าหนด

	 มาตรการที่	๒	 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตมีแผนปฏิบัติการทีช่ัดเจน	และปฏิบัติ

งานได้ตามแผนตามที่ก�าหนด

	 มาตรการที่	๓	 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร	



30 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มิติที่ ๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่	๑.๓.๑	 ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 ปัจจบัุนถงึแม้สถติกิารเกดิอุบัตเิหตจุราจรในเขตกรงุเทพมหานคร	ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาตริบัแจ้งเหตไุว้

จะมแีนวโน้มลดลงต่อเนือ่ง	 แต่เมื่อพิจารณาจ�านวนการเกิดเหตุ	 จ�านวนผู้บาดเจ็บและเสยีชีวิตยงัมอีตัราที่สงู	 และเมื่อ

เทียบกับจังหวัดอื่น	ๆ 	พบว่ากรุงเทพมหานครมีสถิติอุบัติเหตุจราจรสูงเป็นอับดับต้น	ๆ 	ของประเทศไทย	โดยสาเหตุของ

การเกิดอุบัติเหตุจราจรส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ยังขาดจิตส�านึกทีดี่ในการเคารพกฎหมายและ 

การรักษาวินัยจราจร	

	 ดังนั้น	 เพื่อการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานครลดลงอย่างต่อเนือ่ง	 จ�าเป็นทีต่้อง 

มีระบบที่สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ปัจจัย	สาเหตุในการที่จะแก้ไขปัญหาตามหลักวิชาการได้อย่างถูกต้อง	โดยทุก

ภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร	 และการใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	 

รวมทัง้สภาพถนนมคีวามเสีย่งต่อการเกิดอุบตัิเหตุ	 อปุกรณ์เครื่องหมายจราจร	 สัญญาณไฟจราจร	 และอปุกรณ์ด้าน 

ความปลอดภัย	ถูกบดบัง	ช�ารุด	มีสิ่งรบกวนทางสายตา	ที่อาจยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	จึงท�าให้ผู้ขับขี่กล่าวอ้างและ

ไม่เคารพกฎจราจรดังกล่าว	 และกรุงเทพมหานครยังได้ด�าเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยจราจรเพื่อลดการกระท�า 

ผิดกฎจราจรและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน	 ตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน	

โดยจัดเจ้าหน้าทีเ่ทศกิจทีผ่่านการอบรมจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานอ�านวยความ

สะดวกการจราจร	ตามสถานท่ีต่างๆ	ท่ีมีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะการอ�านวยความสะดวกจราจรบรเิวณหน้าโรงเรยีน

สังกัดกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	๔๓๘	แห่ง	ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรออกปฏิบัติหน้าที่วันละสองช่วงเวลาเช้า-เย็น	

เพื่อให้การจราจรหน้าโรงเรยีนมีความปลอดภยัและคล่องตัว	โดยมีการประเมินผลการอ�านวยการจราจรด้วยการส�ารวจ

ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชน	 ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยการจราจรทางน�า้	 แต่ส�านักเทศกิจ 

ก็ได้ค�านึงภารกิจในส่วนทีเ่กี่ยวข้องด้านความปลอดภัย	 จึงได้น�าเรือตรวจการณ์ออกปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของ 

กรมเจ้าท่าในการดูแลความปลอดภัย	และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม	๘	

ถึงสะพานพุทธ	บริเวณท่าเรือ	ท่าข้าม	สะพานรถข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	โป๊ะท่าเทียบเรือต่างๆ	ทุกวันท�าการวันละ	๒	ครั้ง

ช่วงเช้าและช่วงเย็น	ทั้งนี้	ข้อมูลจากกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา	ปรับปรุง	และบ�ารุงรักษาโครงสร้าง

พื้นฐานการสัญจรทางน�า้ให้มีความปลอดภัย	 รายงานว่า	 เมือ่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ผู้โดยสารทีใ่ช้บริการเรือข้ามฟาก 

แม่น�า้เจ้าพระยารวมทัง้หมด	 ๓๑	 ท่า	 เฉลีย่ต่อวันประมาณ	๑๒๐,๐๐๐	 คน	 จ�านวนเทีย่วเรือเฉลีย่ประมาณ	 ๒,๕๐๐	 

เที่ยวต่อวัน	ซึ่งกรมเจ้าท่าก็ได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	



31ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่	๑.๓.๑.๑	 ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย	

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

ร้อยละความส�าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูล	เพื่อสนับสนุนการลดอุบัติเหตุ

จราจร

ร้อยละของจ�านวนป้ายหรือเครื่องหมายจราจรที่ได้รับการติดตั้ง	หรือ

ปรับปรุง

ร้อยละความส�าเร็จของการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร

ร้อยละของอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ได้รับการติดตั้งและบ�ารุงรักษา

จ�านวนอุบัติเหตุในพื้นที่ปฏิบัติการของเทศกิจอาสาจราจร		

จ�านวนครั้งในการออกปฏิบัติหน้าที่เทศกิจอาสาจราจร

จ�านวนครั้งในการออกตรวจความปลอดภัยทางน�้าของ

ร้อยละ	๘๐

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๗๐

ร้อยละ	๘๐

จัดเก็บข้อมูลปีฐาน

๒	ครั้ง/วัน

๒	ครั้ง/วัน

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 สร้างระบบวิเคราะห์และคาดการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน

	 มาตรการที่	๒	 ติดตั้งและปรับปรุงเครื่องหมาย

	 มาตรการที่	๓	 ติดตั้งและปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร

	 มาตรการที่	๔	 ติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์การจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัย

	 มาตรการที่	๕		 อ�านวยการจราจรโดยเทศกิจอาสาจราจร

	 มาตรการที่	๖	 ให้การสนับสนุนด้านความปลอดภัยการจราจรทางน�้า	

 

 
 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	โครงการเทศกิจอาสาจราจร	พาน้องข้ามถนน

  

๒.	โครงการป้องกันภัยทางน�้า

ส�านักเทศกิจ/

ส�านักงานเขต

ส�านักเทศกิจ

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๖

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	โครงการติดตั้งระบบวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนน 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	

๒.	ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร

๕๐.๐๐

๕๐.๐๐

ส�านักการจราจร

และขนส่ง

ส�านักการจราจร

และขนส่ง

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑



32 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนเหนือผิวจราจร

๒.		ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขนยื่นเหนือผิวจราจร

๓.	 ติดตั้งป้ายบังคับ	เตือน	แนะน�า

๔.		ติดตั้ง	ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก	 

ทางข้าม	สัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถ

สลับทิศทาง

๕.	 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนบริเวณทาง

ข้ามและบริเวณจุดอันตราย	ทางแยก	ทางโค้ง	 

จุดกลับรถ

๖.	 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือน	 

จุดอันตราย	แบบโซล่าเซล

๗.	ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย

๘.	 ก่อสร้างคันชะลอความเร็วและเส้นเครื่องหมาย

ชะลอความเร็วในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๔๕.๐๐

๑๕๐.๐๐

๑๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๕๐.๐๐

๓๐.๐๐

๕.๐๐

๑๒.๐๐

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

ส�านักการจราจร 

และขนส่ง

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)



33ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่	๑.๓.๑.๒	 ลดการกระท�าผิดกฎจราจร	

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

จ�านวนการกระท�าผิดกฎจราจรลดลง

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร	 

ไม่เกิน	๑๐	คน	ต่อประชากร	๑๐๐,๐๐๐	คน	

ร้อยละ	๙๕

๑๐	คน

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ติดตั้งระบบตรวจจับผู้กระท�าผิดกฎจราจรอิเล็กทรอนิกส์

	 มาตรการที่	๒	 จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและวินัยจราจร

 

 

โครงการยุทธศาสตร์

โครงการลงทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร

๒.	ศูนย์บริหารจัดการรถโรงเรียน

๑.	 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบใบสั่งออนไลน์ไร้สาย	

(E-Ticket	System)

๒.	 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับรถฝ่าฝืน

สัญญาณไฟจราจร	(Red	Light	Camera)

๐.๕๐

๕๐.๐๐

๑๔๕.๐๐

๒๘๐.๐๐

ส�านักการจราจร

และขนส่ง

ส�านักการจราจร

และขนส่ง

ส�านักการจราจร

และขนส่ง

ส�านักการจราจร

และขนส่ง

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑



34 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่	๑.๔.๑		กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ	

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 สาธารณภัยทีเ่กิดขึ้นในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะเป็นภัยในลักษณะที่มีความปัจจุบันทันด่วน	 (sudden	

on-set)	 ได้แก่	 อัคคีภัยและอุทกภัยอันเกิดจากการไม่สามารถระบายน�า้ได้ทันในฤดูฝนและภัยอัน	 เกิดจากอันตราย 

ในลกัษณะอืน่ๆ	 อาทิ	 อบุตัิเหตุสารเคมรีั่วไหล	 สตัว์ทีม่อีนัตรายและทีไ่ม่มอีนัตรายแต่ถูกปล่อยปละละเลยและความ 

เสีย่งภัยทีก่่อตัวขึ้นอย่างช้า	 ๆ	 (slow	 on-set)	 แต่มีผลกระทบในวงกว้าง	 ได้แก่	 การกัดเซาะชายฝั่งและการทรุดตัว 

ของพื้นดนิรวมท้ังในระยะหลังๆ	มีความไม่ปลอดภยัอันเกดิจากสถานการณ์ทางการเมอืงและการก่อการร้ายเกดิขึ้น	ท�าให้

งานด้านสาธารณภยัขยายวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์มหาอุทกภยั	ท่ีเกดิข้ึนใน	พ.ศ.	๒๕๕๔	ท�าให้กรุงเทพมหานคร

จ�าเป็นที่จะต้องมุง่เน้นการลดความเส่ียงภยัต่อการเกดิอุทกภยัเช่นน้ันร่วมด้วย	ส�านักการระบายน�้าเป็นหน่ึงในหน่วยงาน

หลักส�าคญัในการลดความเส่ียงจากอุทกภยัและการกดัเซาะชายฝ่ังต้องปฏบัิตงิานเตม็เวลาด้วยบุคลากรท่ีมีอยู่อย่างจ�ากดั

และเครื่องมืออุปกรณ์ทีไ่ม่เพยีงพอและอยู่ในสภาพท่ีไม่สมบูรณ์	ในกรณีทีส่าธารณภยัทวคีวามรนุแรงขึ้นจนเป็นภยัพบัิติ

ก็ยังไม่สามารถที่จะเตรียมพร้อมและรับมือสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

	 ดังนั้น	 เป้าหมายมหานครปลอดภัยเพื่อลดความเสีย่งและความสูญเสียตลอดจนสร้างความสามารถในการ

รบัมือและฟ้ืนคนืได้ดย่ิีงกว่าเดมิน้ัน	กรงุเทพมหานครยังคงต้องการการบริหารจัดการและการพัฒนาในทิศทางท่ีถกูต้อง

เหมาะสมท้ังในเชงิโครงสร้าง	(Structural	Solution)	และท่ีไม่ใช่โครงสร้าง	(Non-structural	Solution)	ซึ่งหมายความ

ถงึการท่ีเมืองต้องมียุทธศาสตร์	แผนงานและงบประมาณท่ีจัดสรรให้กบังานทางด้านการจัดการสาธารณภยัอย่างจรงิจงั

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

ความสามารถรองรับปริมาณน�้าหลากและน�้าหนุนที่ความสูง	+๓.๐	ม.รทก.	

ความสามารถระบายน�้าท่วมขังในถนนสายหลัก	กรณีฝนตก	๑๐๐	มม.	 

ต่อชั่วโมง

ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน�้าได้ดี

จ�านวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล�้าและปักแนวเขต 

ล�าคลองสาธารณะ

จ�านวนระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน�้า

ร้อยละ	๙๐	 

ของพื้นที่

๒๑๐	นาที

๓๒	กม.

๒	คลอง

๑	ระบบ

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่	๑.๔.๑.๑	 กรุงเทพมหานครมคีวามพร้อมในการรับมอืกบัอุทกภยัทั้งจากน�้าฝน	น�า้หนุน	และน�้าหลาก	
เสรมิสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบคุลากรและเครื่องมอื	 ในการจดัการสาธารณภยั
โดยเฉพาะอุทกภัย
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มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 เพิ่มความสามารถในการรองรบัปรมิาณน�้าหลากและน�้าหนุนได้ดขีึ้น	ท่ีความสูง	+๓.๐	ม.รทก.

	 มาตรการที่	๒		 เพิ่มความสามารถในการระบายน�้าท่วมขังในถนนสายหลัก	กรณีฝนตก	๑๐๐	มม.	ต่อชั่วโมง

		 มาตรการที่	๓		 ฟื้นฟูคลองเพื่อรองรับและระบายน�้า

		 มาตรการที่	๔		 จัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล�้าคลองหลัก	และปักแนวเขตล�าคลองสาธารณะ

		 มาตรการที่	๕		 จัดท�าแผนที่ความเสี่ยงน�้าท่วมและดัชนีความเสี่ยงในพื้นที่เขตจุดวิกฤติ

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าจากบึงหนองบอน 

ลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยา

๒.	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น�้า

เจ้าพระยา

๓.	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าคลอง	ทวีวัฒนา	

บริเวณคอขวดและจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง

๔.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	และประตูระบายน�้าคลอง

ลาดพร้าว	คลองบางบัว	คลองถนน	คลองสอง	และ 

คลองบางซื่อ	จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระราม

เก้า-รามค�าแหง	ไปทางประตูระบายน�้าคลองสองสายใต้

๒,๐๓๖.๐๐

๒๕.๒๐

๒๓๐.๐๐

๔๖๙.๙๙*

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓

 
 

 
 
 

 
 

 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย

๑.	การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน�้าและเครื่องผลักดันน�้า	 

ตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจ�าปี

๒.	การสนับสนุนเครื่องสูบน�้าแก่ส�านักงานเขต

๓.		การซ่อมและบ�ารุงรักษาเครื่องสูบน�้า	เครื่องผลักดันน�้า	 

และเครื่องจักรกล	

๔.		จัดซื้อเครื่องสูบน�้าไฟฟ้าทดแทนการยุบสภาพและจ�าหน่าย

๕.	จัดซื้อเครื่องสูบน�้าเครื่องยนต์ทดแทนการยุบสภาพ	 

และจ�าหน่าย	

๖.	การพัฒนาท�าความสะอาดคูคลอง

๗.	การส�ารวจคูคลองและส�ารวจครัวเรือนที่รุกล�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักงานเขต

ส�านักการระบายน�้า/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

*หมายเหตุ	:		เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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๕.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	พร้อมทางเดินริมคลอง

แสนแสบบริเวณประตูระบายน�้า	หนองจอกถึงสุดเขต	

กทม.	และคลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึง

บริเวณคลองหลวงแพ่ง	

*หมายเหตุ	:		เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

๑๖๑.๗๘* ส�านักการระบายน�้า มาตรการที่	๓
 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

 

 

 

 

 

 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	 ๑.	 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน	ค.ส.ล.	และป้องกัน 

การกัดเซาะคลองพระโขนง	ช่วงจากสถานีสูบน�้า

พระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเก่า

	 ๒.	 โครงการก่อสร้างประตูระบายน�้าคลองสองสายใต้

	 ๓.		โครงการก่อสร้างประตูระบายน�้าเรือสัญจร 

คลองแสนแสบ	ตอนคลองบางชัน

	 ๔.		โครงการก่อสร้างระบบระบายน�้าล�ารางสาธารณะ 

และถนนเวฬุวนาราม

	๕.		โครงการปรับปรุงระบบระบายน�้าด้านใต้คลอง

ภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย	(ก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	 

คลองพระยาราชมนตรี	ตอนที่	๑)

	 ๖.		โครงการปรับปรุงระบบระบายน�้าด้านใต้ 

คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย	(ก่อสร้าง 

สถานีสูบน�้าและเขื่อน	ค.ส.ล.	คลองระหาญ)

	 ๗.		โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน�้าท่วมริมแม่น�้า

เจ้าพระยา	บริเวณซอยราษฎร์บูรณะ	๓

	๘.		โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน�้าท่วมริมแม่น�้า

เจ้าพระยา	ช่วงบริเวณร้านอาหารครัวระฆังทอง 

ถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

	 ๙.		โครงการปรับปรุงระบบระบายน�้าด้านใต้คลอง

ภาษีเจริญ	ช่วงคลองบางบอนถึงคลองหนองใหญ่	

(ก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	คลองพระยาราชมนตรีตอนท่ี	๒)

๑๐.	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง 

และคันป้องกันน�้าท่วมตามโครงการแก้มลิง 

คลองมหาชัย-คลองสนามชัย

๘๔.๘๘

๑๖๘.๒๐

๑๕๑.๗๐

๒๖.๙๕

๖๒.๗๒

๑๙๑.๑๕

๗๗.๒๐

๕๐.๔๐

๕๔.๐๐

๑๐๐.๐๐

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

 

ส�านักการระบายน�้า

 

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่		๑

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)
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โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑๑.	โครงการก่อสร้างประตูระบายน�้าและสถานีสูบน�้า

ป้องกันน�้าเสียแผ่กระจายเข้าพื้นที่การเกษตร

บางขุนเทียน

๑๒.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	คลองบางนา	 

จากถนนทางรถไฟสายเก่าถึงบริเวณคลองเคล็ด

๑๓.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	คูนายกิมสาย	๒	 

จากคลองเปรมประชากรถึงจุดที่ก�าหนดให้

๑๔.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	(สมอยึดหลัง)	 

คลองประเวศบุรีรมย์	จากบริเวณคลองจระเข้ขบถึง

บริเวณประตูระบายน�้าประเวศตอนคลองลาดกระบัง

๑๕.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	คลองบางเขน	 

จากบริเวณถนนพิบูลสงครามถึงบริเวณคลองบางบัว

๑๖.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	คลองสามวา	จาก 

บริเวณคลองหกวาสายล่างถึงบริเวณคลองแสนแสบ

๑๗.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	คลองลาดบัวขาวและ

คลองทับช้างบนจากบริเวณคลองแสนแสบถึงบริเวณ

คลองประเวศบุรีรมย์

๑๘.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	และสถานีสูบน�้า 

คลองหมื่นแช่มและคลองรางขี้เหล็ก	จากบริเวณ 

คลองภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางบอน

๑๙.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	พร้อมทางเดิน 

คลองแสนแสบจากบริเวณถนนกาญจนาภิเษก 

ถึงบริเวณประตูระบายน�้ามีนบุรี

๒๐.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	คลองมหาศร											

จากบริเวณคลองบางไผ่	ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ

๒๑.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	คลองบางไผ่												

จากบริเวณคลองพระยาราชมนตรีถึงบริเวณ 

สุดเขต	กทม.

๒๒.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	พร้อมทางเดิน 

คลองภาษีเจริญจากบริเวณถนนราชพฤกษ์ถึงสุดเขต

กรุงเทพมหานคร

๒๓.	โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	พร้อมระบบรวบรวม 

น�้าเสียคลองแสนแสบจากบริเวณประตูระบายน�้า 

มีนบุรีถึงบริเวณประตูระบายน�้าหนองจอก

๓๒.๐๐

๘๐.๐๐

๓๘.๕๑

๖๔.๐๐

๘๔.๐๐

๑๓๓.๐๐

๑๐๓.๐๐

๒๘๐.๐๐

๑๙๗.๘๒

๗๕.๐๐

๑๐๓.๐๐

๔๐๑.๖๐

๑๗๔.๐๐*

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)



38 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๒๔.	โครงการเดนิระบบบ�ารงุรกัษาและบริหารจัดการอโุมงค์

ระบายน�้าบึงมกักะสนัลงสูแ่ม่น�้าเจ้าพระยา	(ระยะที่	๒)

๒๕.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องสูบน�้า 

ที่สถานีสูบน�้าพระโขนง

๒๖.		โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน�้า 

คลองจิก

๒๗.		โครงการปรับปรุงสถานีสูบน�้าหลักสี่	 

(ถนนวิภาวดีรังสิต	ฝั่งขาเข้า)

๒๘.	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน�้า 

หน้า	สน.หัวหมาก

๒๙.	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน�้า 

คลองบางนางจีน

๓๐.	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน�้า 

คลองบ้านหลาย	

๓๑.	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน�้า 

คลองตาอูฐ

๓๒.	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสูบน�้า

หมายเลข	๒	และ	๓	ที่สถานีสูบน�้าพระราม	๔

๓๓.	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน�้า

ทะเลหนุนสถานีสูบน�้าคลองสนามชัย

๓๔.	งานก่อสร้างระบบระบายน�้าเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วม

ถนนจันทร์

๓๕.	งานปรับปรุงบ่อสูบน�้าคลองหลอด	กม.	๒	 

ตอนถนนบางนา-ตราด

๓๖.		งานก่อสร้างระบบระบายน�้าเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วม

ถนนสุวินทวงศ์

๓๗.	โครงการจัดท�าระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการน�้า

๓๘.	ขุดลอกคลองแพรเขียว	จากซอยลาดปลาเค้า	๗๒	 

ถึงคลองล�าไผ่

๓๙.	ขุดลอกคลองจรเข้บัว	จากคลองบัวถึงคลองหกขุด

๔๐.	ขุดลอกคลองล�าบุรี	จากคลองหนองกง 

ถึงคลองจรเข้บัว

๙๐.๕๕

๔๘.๐๐

๔๐.๐๐

๑๕.๐๐

๑๖.๐๐

๑๘.๐๐

๑๖.๐๐

๒๗.๘๐

๖๓.๖๐

๒๕๗.๐๐

๖.๖๐*

๔๘.๙๐

๒๔.๐๐*

๕๐.๐๐

๒.๑๐

๒.๗๔

๒.๖๔

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักการระบายน�้า

ส�านักงานเขต

บางเขน

ส�านักงานเขต

บางเขน

ส�านักงานเขต

บางเขน

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่		๑

มาตรการที่		๑

มาตรการที่		๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)



39ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

๔๑.	ขุดลอกคลองหนองจอก	จากคลองล�าผักชี	 

ถึงแยกคลองหนองตะแคง

๔๒.	ขุดลอกคลองล�าผักชี	จากคลองถนน 

ถึงวัดราษฎร์นิยมธรรม

๔๓.	ขุดลอกคลองชวดบางจาก	

	 (คลองชวดใหญ่ถึงสุดระยะที่ก�าหนด)

๔๔.	ขุดลอกล�ารางชวดตาเชียง	(คลองชวดใหญ่ 

ถึงสุดระยะที่ก�าหนด)

๔๕.	งานจ้างเหมาล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�้า 

ในพื้นที่เขตห้วยขวาง

*	หมายถึง:-		เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

๓.๙๔

๓.๖๑

๑.๘๑

๐.๗๒

๔.๖๘

ส�านักงานเขต

บางเขน

ส�านักงานเขต

บางเขน

ส�านักงานเขต

ห้วยขวาง

ส�านักงานเขต

ห้วยขวาง

ส�านักงานเขต

ห้วยขวาง	

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ที่	๑.๔.๑.๒		ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น	(ความหนาแน่น	๕๐	ม.)๑ 

(๒๕๕๙	EIA	ผ่านการพิจารณาของ	สผ.๒

๒๕๖๐	ได้รับงบประมาณสร้างเขื่อน

๒๕๖๐	-	๒๕๖๒	สร้างเขื่อน

๒๕๖๓	ตะกอนเริ่มการสะสม)	

สร้าง	T-Groins	แนวคันหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	

รอการสร้างเขื่อน	

T-groins	(๓	ปี)

๒	กม.

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		ปลูกป่าชายเลนกันชนที่มีความอุดมสมบูรณ์

	 มาตรการที่	๒		สนับสนุนรณรงค์ให้มีการปลูกไม้ป่าชายเลน

	 มาตรการที่	๓		สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งถาวร

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครปลูกป่าดูแลรักษาพื้นที่ป่าชายเลน	 

ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน	 	

	 ๑ รายงานฉบบัสมบรูณ์	โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลบางขนุเทยีน.	กรงุเทพมหานคร.	กรกฎาคม	๒๕๕๐
	 ๒	ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(สผ.).

สนข.บางขุนเทียน มาตรการที่	๑-๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)



40 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 
โครงการลงทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการก่อสร้างทีกรอยน์	(T-Groind)	ป้องกันแก้ไข

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

๓๐๐.๐๐ สนน. มาตรการที่	๓

เป้าประสงค์ที่	๑.๔.๑.๓	 เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบคุลากรและเคร่ืองมอืในการจัดการ	สาธารณภยั	
โดยเฉพาะอัคคีภัย

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย

กรุงเทพมหานคร

จ�านวนครั้งของการด�าเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทา	

สาธารณภัย	ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละความส�าเร็จของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัย	 

ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

ร้อยละความส�าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทั้งด้านบุคลากร	 

อุปกรณ์	เครื่องมือ	ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย

ร้อยละความส�าเร็จของการจัดตั้งคลังข้อมูลด้านสาธารณภัย 

ของกรุงเทพมหานครให้สามารถเชื่อมโยง	แลกเปลี่ยนข้อมูล 

ระหว่างหน่วยงานได้	

ร้อยละ	๒๐

๔๒	ครั้ง

ร้อยละ	๘๐

ร้อยละ	๘๐

ร้อยละ	๒๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 ฝึกภาคสนามร่วมกับหน่วยงานในประเทศ	ภายใต้อ�านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร	 

หน่วยงานอื่น	ๆ	ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

	 มาตรการที่	๒		 สร้างฐานข้อมูลความปลอดภัยเพื่อการเข้าปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและวิเคราะห์ 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากสาธารณภัย

	 มาตรการที่	๓		 ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงสาธารณภัย	(โดยเฉพาะอัคคีภัย)	ของกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๔		 สร้างคลังทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย	โดยอาศัยตัวชี้วัดระดับความเสี่ยงสาธารณภัย

	 มาตรการที่	๕		 พัฒนางานวิจัยต่อยอดเพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพในการลดความเสี่ยงอัคคีภัย	 

และให้มีทรัพยากรที่สามารถปฏิบัติการ

	 มาตรการที่	๖		 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)



41ด้านที่ ๑
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการหลักสูตรการป้องกัน	และบรรเทาสาธารณภัย

ขั้นพื้นฐาน

๒.	 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย

	 กรุงเทพมหานคร

๓.	 โครงการฝึกซ้อมตามแผนป้องกัน	และบรรเทา

สาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓๐.๐๐

๒.๐๐

๐.๕๐

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

 

 

 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	กิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสียหายจากอัคคีภัย 

ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

๒.	กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย

๓.	กิจกรรมการจัดตั้งคลังข้อมูลด้านสาธารณภัยของ 

กรุงเทพมหานคร

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย	

และส�านักงานเขต

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 
โครงการลงทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและ 

กู้ภัยกรุงเทพมหานคร

๑,๗๐๐.๐๐ ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

มาตรการที่	๖

เป้าประสงค์ที่	๑.๔.๑.๔		ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน	

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

ร้อยละความส�าเร็จของการสร้างพลังเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัคร

ชุมชน	เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น

การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ

ของสถานีดับเพลิง

การร่วมตรวจสอบอาคาร	สถานประกอบการต่าง	ๆ	 

เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย	

ร้อยละความส�าเร็จของการประชาสัมพันธ์	สร้างความตระหนักรู้ 

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียนและประชาชน

ร้อยละความส�าเร็จของการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

ให้แก่หน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนในชุมชน

ร้อยละ	๘๐

๒๐	ชุมชน

๑	ครั้ง/๑	เขต

ร้อยละ	๒๐

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะการดับเพลิง 

และกู้ภัย	

๒.	 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยให้กับชุมชน

๓.	 โครงการสร้างความตระหนักในการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียน

๐.๓๓

๐.๓๒

๐.๔๐

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

และส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

 
 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	กิจกรรมการจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชน	

๒.	กิจกรรมการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพ	หนีไฟให้แก่ 

หน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และประชาชนในชุมชน

๓.	กิจกรรมการร่วมตรวจสอบอาคารสถานประกอบการต่าง	ๆ	 

เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

และส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 ฝึกอาสาสมัครชุมชนในการเผชิญอัคคีภัย

	 มาตรการที่	๒		 ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสาธารณภัยเขตเมืองให้กับชุมชนในพื้นที่ต่าง	ๆ

	 มาตรการที่	๓		 ร่วมตรวจสอบความปลอดภัยและความเสี่ยงในพื้นที่เขต
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและ 

ปัญหาเฉพาะหน้า		

๒.	โครงการช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภค 

แก่ผู้ประสบสาธารณภัย

๘.๐๐

๖.๐๐

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนหลังเกิดเหตุสาธารณภัย

เป้าประสงค์ที่	๑.๔.๑.๕		ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการสงเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ความส�าเร็จของการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ร้อยละ	๑๐๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก
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มิติที่ ๑.๕ ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง

เป้าหมายที่	๑.๕.๑		กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ	ปลอดจากอุบัติภัยจาก

สิ่งปลูกสร้าง	และมีโครงสร้างที่มั่นคงปลอดภัย

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 เป้าหมายมหานครปลอดภัยจากสิง่ก่อสร้างทีต่้องมีความปลอดภัยนัน้เป็นเป้าหมายเพื่อลดความเสีย่ง 

และความสูญเสียตลอดจนสร้างความสามารถในการรับมือและฟื้นคืนได้ดียิง่กว่าเดิมทัง้ในเชิงโครงสร้าง	 (Structural	

Solution)	อันได้แก่	การบรหิารจดัการให้ครอบคลุมการสร้างความปลอดภยัในการใช้อาคาร	ส่ิงปลูกสร้างและโครงสร้าง

พื้นฐานต่างๆ	 ด้วย	 กรุงเทพมหานครยังคงต้องการการบริหารจัดการและการพัฒนาในทิศทางทีถู่กต้องเหมาะสมและ 

ท่ีไม่ใช่โครงสร้าง	(Non-structural	Solution)	ซึ่งน่ันหมายความถงึการท่ีเมืองต้องมียุทธศาสตร์แผนงานและงบประมาณ

ที่จัดสรรให้กับงานทางด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย	ในทุกๆ	มิติอย่างจริงจัง

	 เพื่อให้การบริหารราชการและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลและสามารถทีจ่ะดูแลให้โครงสร้างเหล่านีใ้ห้มีความมัน่คงและปลอดภัยส�าหรับการด�ารงชีวิตและการ

ด�าเนินกิจกรรมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร	ทั้งนี้	สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนั้นเกิดมาจากเงื่อนไข

ของความเป็นเมือง	 ได้แก่	 ความหนาแน่นของอาคารสิ่งปลูกสร้างความชุกของกิจกรรมและการใช้สอยพื้นทีต่ลอดจน

ความประมาทของประชาชนและการด�าเนินกจิกรรมต่างๆประจ�าวนัในพ้ืนท่ีเมืองและเน่ืองจากการด�าเนินการท่ีผ่านมา

ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึ้น	 แต่ยังไม่มีแผนปฏิบัติการทีม่ีความครอบคลุม

ปัญหาไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้	ในระบบปฏบัิตกิารการประเมนิความเส่ียงความปลอดภยัและการก�าหนดมาตรฐาน

ของอาคารส่ิงปลกูสร้างและโครงสร้างพืน้ฐานอย่างต่อเน่ืองตลอดจนความเข้าใจต่อพันธกจิของหน่วยงานต่างๆ	ท่ีมีส่วน

สนับสนุนด้านความปลอดภัยที่เป็นโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างอาทิ	 การพัฒนาแผนรองรับสถานการณ์จากความเสีย

หายและอุบัติภัยจากโครงสร้างพื้นฐาน	 ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานรวมถึงต้องให้ความส�าคัญในมิติ

ด้านโครงสร้างทีเ่ป็นไปได้และมิติด้านการบริหารจัดการเพื่อลดความเสีย่งอาคารและสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

อีกด้วย

	 โครงการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร/ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และสิ่งก่อสร้างอื่น	ๆ	เนื่องจากมีการเปลี่ยน

กรรมสิทธิเ์จ้าของป้ายท�าให้ต้องมกีารออกค�าสั่งด�าเนนิคดีทางแพ่งกับเจ้าของป้ายรายใหม่	 การรือ้ถอนป้ายทีฝ่่าฝืน

กฎหมายล่าช้าและเนือ่งจากโครงการที่เกี่ยวกับส่งเสริมให้หน่วยงานด�าเนินการพัฒนาแผนการตรวจสอบ/ปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานและด�าเนินการซ่อมแซมตามแผนซึ่งโครงการทีเ่กี่ยวข้องเป็นการจัดซื้อเครื่องจักรหรือจัดหารถหรือ

หน่วยซ่อมบ�ารงุหน่วยงานจงึต้องจดัซือ้เครื่องจกัรท่ีมีลักษณะพเิศษเฉพาะไม่มีใช้ท่ัวไป	จงึต้องใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูล

ให้ได้หลากหลายเพื่อก�าหนดคณุลักษณะเฉพาะให้เปิดกว้างท่ีสุดด้วยเหตน้ีุจงึอาจท�าให้เกดิความล่าช้าในการด�าเนินการ

ในส่วนของโครงการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงถนนตรอกซอยปัญหาส่วนใหญ่ที่หน่วยงานพบคือ	 แนวก่อสร้างติดอุปสรรค

เช่นมีแนวเสาไฟฟ้ากีดขวางบริเวณซึ่งหน่วยงานสาธารณูปโภคจ�าเป็นต้องท�าการรื้อย้ายหรือการมีแนวเขตสาธารณะ 

ที่ไม่ชัดเจนปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ท�าให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนินการ
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เป้าประสงค์ที่	๑.๕.๑.๑	 ลดจ�านวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละความส�าเร็จของการจัดท�าแผนที่แสดงต�าแหน่งอาคารเพื่อน�ามาใช้	

ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร

ร้อยละ	๒๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ตรวจสอบและด�าเนินการกับอาคารที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง

	 มาตรการที่	๒	 ตรวจอาคารที่มีการยื่นขอตรวจอาคาร	๑	ครั้งต่อปีทุกปี

	 มาตรการที่	๓	 เสริมสร้างให้อาคารสิ่งปลูกสร้าง	และจุดเสี่ยงมีความเสี่ยงลดลง	 

และได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติลดลง

	 มาตรการที่	๔	 จัดท�าฐานข้อมูลอาคาร	๙	ประเภทที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงอาคาร 

ที่ได้รับการตรวจสอบ

	 มาตรการที่	๕	 จัดท�าระบบข้อมูลระบุอาคารที่ไม่ได้ถูกกฎหมายตรวจสอบและเข้าประเมินความเสี่ยงได้

 
 

 
 

 

 
 

 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมจัดเก็บฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย	๙	ประเภท 

ประเภทที่ผ่านการรับรองตาม	พ.ร.บ.	ควบคุมอาคาร	 	

๒.	 กิจกรรมการยื่นตรวจสอบเอกสารการขอรับใบรับรองการตรวจ

สอบอาคาร	(แบบ	ร.๑)

๓.	 กิจกรรมการพิจารณาการขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร	

(แบบ	ร.๑)

๔.		กิจกรรมจัดระเบียบควบคุมการก่อสร้างอาคาร	(รายใหม่)

๕.		กิจกรรมขอความร่วมมือตรวจสอบและเสริมความมั่นคงแข็งแรง

ของผนังกันตกรถยนต์	

๖.		กิจกรรมจัดเก็บฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัยนอกเหนืออาคาร	 

๙	ประเภท

๗.		กิจกรรมตรวจเยี่ยมการตรวจสอบระบบความปลอดภัยอาคาร

๘.		กิจกรรมการตรวจสอบระบบความปลอดภัยอาคาร

๙.		กิจกรรมตรวจสอบอาคาร/ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และ 

สิ่งก่อสร้างอื่นๆ

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน


