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เป้าประสงค์ที่	๑.๕.๑.๒	 ลดจ�านวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละความส�าเร็จของการจัดท�าแผนที่ที่จัดท�าเสร็จและน�ามาใช้ในการ

วางแผนลดความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้โครงสร้างพื้นฐาน	

และการสร้างใหม่

ร้อยละ	๒๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จัดท�าฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานพร้อมผลการประเมินความเสี่ยง

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากความเสียหายและอุบัติภัยจากโครงสร้างพื้นฐาน

 
 

 

 

 

 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 โครงการจ้างที่ปรึกษาส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพถนน 

และสะพานของกรุงเทพมหานคร	ในพื้นที่	ศูนย์ก่อสร้างและ 

บูรณะถนน	๑	-	๖

๒.	 โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการดูแลระบบบริหารงานบ�ารุง

รักษาทางและสะพานของกรุงเทพมหานคร

๓.		การจัดท�าแผนการซ่อมบ�ารุงรักษาถนนและสะพาน	ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของส�านักการโยธา

๔.		การติดตามและสรุปจ�านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ

การซ่อมแซม/บ�ารุงรักษา

๕.		โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดท�าระบบการบริหารงานบ�ารุง

รักษาทางและสะพานของกรุงเทพมหานคร

๖.		งานบ�ารุงรักษาผิวจราจรของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน	๑	-	๖	

และกลุ่มงานบูรณะสะพานและทางโครงสร้างพิเศษ

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่	๑.๖.๑	 คนกรุงเทพฯ	มสีขุภาวะทางกายและจติ	มพีฤตกิรรมสขุภาพทีด่	ีไม่มีภาวะเจบ็ป่วยจากโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง	และโรคจากการประกอบอาชีพ

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 ๑.	 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

	 	 แนวโน้มของโรคของชาวกรุงเทพมหานครเป็น	 “โรคคนเมือง”	 สูงขึ้น	 อันมีสาเหตุเนื่องมาจากวิถีชีวิต 

ของคนเมืองต้องใช้ชีวิตที่แข่งขันกับเวลา	เผชิญกับมลภาวะอยู่ทุกวัน	มีค่าใช้จ่ายที่สูง	กินอาหารที่ไม่เหมาะสม	ขาดการ

ออกก�าลังกาย	 เป็นต้น	ส่งผลให้คนเมืองเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 ได้แก่	 โรคอ้วน	 เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	 โรคหัวใจ	 

โรคหลอดเลือดสมอง	และปัญหาด้านสุขภาพจิต	เช่น	ภาวะซึมเศร้า	เป็นต้น

		 	 ผลจากการส�ารวจสภาวะสุขภาพประชาชนในชุมชน	 (ชุมชนแออัด	 หมู่บ้าน/ตึกแถว)	 ด้วยแบบส�ารวจ

ครอบครวั	เพือ่จ�าแนกกลุม่ปกต	ิเสีย่ง	ป่วย	พฤตกิรรมเสีย่ง	ปัญหาสิง่แวดล้อม	ปัญหาเศรษฐกจิ	โดยศนูย์บรกิารสาธารณสขุ	

ส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	ปี	๒๕๕๖	พบว่า	คนกรุงเทพฯ	มีภาวะเสี่ยง	๕๒,๒๙๕	คน	คิดเป็น	ร้อยละ	๒๖.๖๕	ตรวจ

พบโรคประจ�าตัว	๕๒,๔๕๒	คน	คิดเป็นร้อยละ	๒๖.๗๓	และมีสุขภาพปกติเพียง	๙๑,๔๕๙	คน	คิดเป็น	ร้อยละ	๔๖.๖๒

	 ผลการตรวจโรคประจ�าตัวพบว่า	 โรคที่คนกรุงเทพฯ	 เป็นมากที่สุด	 คือ	 โรคความดันโลหิตสูง	 จ�านวน	 

๒๘,๙๗๘	 คน	 ร้อยละ	 ๕๕.๒๕	 รองลงมา	 คือ	 โรคเบาหวาน	 จ�านวน	 ๑๔,๙๐๙	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๒๘.๔๒	 และ 

น้อยสุด	คือ	โรคหืด	(Asthma)	จ�านวน	๑,๒๘๘	คน	คิดเป็นร้อยละ	๒.๔๖

		 	 คนกรุงเทพฯ	 ส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักในเร่ืองการดูแลสุขภาพเท่าที่ควร	 มีพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ	 

ผลจากการส�ารวจพฤตกิรรมสขุภาพพบว่า	ร้อยละ	๓๒.๙๖	ของคนกรงุเทพฯ	ไม่ออกก�าลงักาย	ร้อยละ	๑๗	มีดชันมีวลกาย 

(BMI)	 มากหรือน้อยกว่ามาตรฐาน	 และเกินกว่าร้อยละ	๑๐	 สูบบุหรี่	 ดื่มแอลกอฮอล์	 ไม่ตรวจสุขภาพ	บริโภคอาหาร 

ไม่ถูกต้อง	และเครียด	ตามล�าดับ

		 	 โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชที่เป็นปัญหาสุขภาพจิตที่ส�าคัญ	 เนื่องจากเป็นความเจ็บป่วยทางจิต	 

ที่มีความรุนแรง	 ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดความสูญเสีย	 กล่าวคือเป็นโรคท่ีสามารถน�าไปสู่การท�าร้ายตนเอง

และฆ่าตวัตาย	ความชกุของโรคซมึเศร้าจะเพิม่ตามอายทุีเ่พิม่ขึน้และพบในเพศหญงิมากกว่าเพศชาย	จากการส�ารวจพบ

อัตราความชุกระดับประเทศ	 ร้อยละ	 ๒.๗	 ส�าหรับพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครพบอัตราความชุก	 ร้อยละ	 ๕	 เนื่องจาก

กรุงเทพมหานครเป็นสังคมเมืองที่มีความเจริญอย่างต่อเนื่อง	วิถีชีวิตของประชาชน	มีความเร่งรีบและแข่งขัน	ทั้งยังต้อง

เผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	ประชาชนจึงต้องมีการปรับตัวการใช้ชีวิตในสังคมเมืองมีความเสี่ยงต่อการ

เกิดปัญหาสุขภาพ	 เกิดความวิตกกังวลและมีความเครียดน�าไปสู่โรคซึมเศร้าได้	 หากไม่ได้รับดูแลช่วยเหลือมีแนวโน้ม 

ฆ่าตวัตายได้ในทีส่ดุ		โรคมะเรง็	สถานการณ์มะเร็งของประเทศไทย	พบว่าในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานครมจี�านวนผูป่้วยมะเรง็

รายใหม่สูงเป็นอันดับ	๑	ของประเทศ	เมื่อเปรียบเทียบกับทุกภาค	โดยมะเร็งชนิดที่พบมากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	คือ	

มะเร็งเต้านม	 มะเร็งปอด	 มะเร็งล�าไส้ใหญ่	 และมะเร็งปากมดลูก	 ตามล�าดับ	 เมื่อแยกเฉพาะส่วนของมะเร็งสตรีพบว่า	

ชนิดที่พบผู้ป่วยรายใหม่มากท่ีสุด	 คือ	 มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก	 ตามล�าดับ	 ซึ่งยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

ของสตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สูงที่สุด	และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี

	 เน่ืองจากสาเหตุของมะเร็งเต้านมนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด	 เพราะมีหลายปัจจัยประกอบกัน	 ดังนั้น	 การป้องกัน 

ที่ดีที่สุด	 คือการค้นพบความผิดปกติในระยะเริ่มแรก	 ซึ่งต้องอาศัยการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจ�าทุกเดือน	 
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ในสตรีอายุตั้งแต่	๒๐	ปีขึ้นไป	การได้รับการตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางสาธารณสุข	(แพทย์	พยาบาล	หรือเจ้าหน้าที่

อนามัย)	และการตรวจแมมโมกราฟี	ที่ควรท�าเป็นพื้นฐานเมื่ออายุ	๓๕	ปี,	อายุ	๔๐	ปีขึ้นไป	ควรตรวจทุก	๑-๒	ปี

	 ส�านักอนามัยมีการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกที่ศูนย์บริการสาธารณสุข	 

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	ถึงปัจจุบัน	ซึ่งยังไม่ครอบคลุม	มีการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็ง	ปากมดลูก	ในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 ๒๕๕๘	คิดเป็นร้อยละ	๗๐	 และ	๕๐	 ของสตรีผู้มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข	 ตามล�าดับ	 และคิดเป็น 

ร้อยละ	๐.๗๙	และ	๐.๙๕	ของสตรีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๑.๑	 คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดัน 
โลหิตสูง

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ประชาชนอายุ	๒๑	ปีขึ้นไป	ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและ 

โรคความดันโลหิตสูง	

อัตราการตายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน	(ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะ

แทรกซ้อน	Ischemic	Heart,	DKD,	Stroke)	ที่เข้ารับการรักษา 

ในโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์	

อัตราการตายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง	(ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

ที่เสียชีวิตด้วย	Intracercbral	Hemorrage	หรือ	Hemorrhagic	Stroke)	

๑๗๐,๐๐๐	ราย

<	ร้อยละ	๕

<	ร้อยละ	๓.๓

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 เพิ่มจ�านวนการตรวจคัดกรองโดยจัดบริการทั้งเชิงรับ	และเชิงรุก

	 มาตรการที่	๒		 กลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังติดตามและให้ค�าแนะน�าตามก�าหนด	

	 มาตรการที่	๓		 กลุ่มปกติได้รับค�าแนะน�าสร้างสุขภาพตามหลัก	๓	อ.	๒	ส.

 

 
 

 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมหน่วยงานสุขภาพเชิงรุก	

๒.	 กิจกรรมตรวจจอประสาทตาเคลื่อนที่	

๓.	 กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและ 

โรคความดันโลหิตสูง

๔.	 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน	

๕.	 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็น 

โรคความดันโลหิตสูง

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๒-๓

มาตรการที่	๒-๓

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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ล�าดับที่

ล�าดับที่

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

๑

๑

๒

ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีระดับความรู้	ความตระหนัก 

ในประเด็นสุขภาพส�าคัญ

กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล

ผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าสู่ระบบบริการได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือ

ร้อยละ	๖๐

ร้อยละ	๖๐

ร้อยละ	๓๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 สื่อสารสาธารณะแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ประเด็นสุขภาพส�าคัญ	

	 มาตรการที่	๒	 สื่อสารรายกลุ่มการให้ความรู้ในกลุ่มเสี่ยง	

	 มาตรการที่	๓	 สื่อสารรายบุคคลเพื่อให้ความรู้ในการดูแลตนเองในกลุ่มป่วย	

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ค้นหาและก�าหนดกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะซึมเศร้า

	 มาตรการที่	๒	 เฝ้าระวังและดูแลกลุ่มเสี่ยง

	 มาตรการที่	๓	 ดูแลช่วยเหลือกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้า

 
 

 

 
 

 

โครงการยุทธศาสตร์

โครงการลงทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการกรุงเทพฯ	ห่วงใย	ใส่ใจสุขภาพ	

๒.	 โครงการพัฒนาศักยภาพการด�าเนินงานป้องกันควบคุม

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

๑.	 ศูนย์เบาหวาน	(เครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดง	

ABI	(Ankle-Brachial-Index)

๒.๔๕

๐.๙๐

๐.๖๕

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักการแพทย์

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๔

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๑.๒		ประชาชนสามารถดูแลและจัดการเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๑.๓		ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศร้าเข้าสู่ระบบบริการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)



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

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

สตรีในช่วงอายุ	๓๐	-	๗๐	ปี	ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม	

สตรีในช่วงอายุ	๓๐	-	๖๐	ปี	ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	

๑๗,๐๐๐	ราย

๑๗,๐๐๐	ราย

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เพิ่มการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีอายุ	๓๐-๗๐	ปี	ทั้งเชิงรับและเชิงรุก	

	 มาตรการที่	๒	 ส่งต่อเมื่อพบความผิดปกติเพื่อรักษาและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	

 
 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน - ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑-๓

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๑.๔		สตรีในช่วงอายุ	๓๐	-	๗๐	ปี	ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี

 
 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุ่น ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑,	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 
 

 
  

 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม	 

ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร

๒.	 กิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	 

ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร

๓.	 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

๔.	 กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์และส่งเสริมการตรวจคัดกรอง 

มะเร็งปากมดลูก

๕.	 กิจกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและปากมดลูก 

ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข	

๖.	 กิจกรรมหน่วยคัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนที่	 

รถ	Mobile	Lady	Check

๗.	 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการคลินิกสตรี

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑-	๒

มาตรการที่	๑-๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน



51ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

 
 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 เสริมสร้างศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร	 

เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย

๒.	 เสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อการปฏิบัติงาน

ด้านอาชีวอนามัยให้แก่สถานประกอบการ

๓.	 พัฒนาช่องทางเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้การสนับสนุนและ 

ค�าแนะน�าด้านอาชีวอนามัยของส�านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	

ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 
 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการมะเร็งที่ว่าร้ายก�าจัดง่ายได้ภายใน	๒	สัปดาห์ - ส�านักการแพทย์ มาตรการที่	๑

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๑.๕	 สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ร้อยละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังกัดกรุงเทพมหานครมีศักยภาพ 

ในการตรวจประเมินและแนะน�าด้านอาชีวอนามัย

ร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการเสริมความรู้ 

ความเข้าใจ	เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม

จ�านวนช่องทางช่วยเหลือและแนะน�าด้านอาชีวอนามัยแก่ผู้ประกอบการ	

และผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการพัฒนา	

ร้อยละ	๒๐

ร้อยละ	๒๐

๑	ช่องทาง

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เพิ่มจ�านวนของเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพในการตรวจประเมินแนะน�าด้านอาชีวอนามัย	

	 มาตรการท่ี	๒	 สนับสนุนการเสริมความรู ้	 ความเข้าใจความตระหนักรวมถึงทัศนคติที่ ดีของสถาน 

ประกอบการ	

	 มาตรการที	่๓	 เพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการช่วยเหลือแนะน�าด้านอาชีวอนามัยแก่ผู้ประกอบการ/ 

ผู้เกี่ยวข้อง

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของ

กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Clean	and	Green)

 (การพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ

ท�างานของสถานประกอบการสถานประกอบการที่มี

ความเสี่ยงสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

๓.๐๓ ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑-๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)



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

 
 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 เสริมสร้างศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร	เพื่อการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	๒๕๕๔

๒.	 เสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสม	เพื่อการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	๒๕๕๔	ที่ถูกต้องเหมาะสม	 

ให้กับบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร

๓.	 พัฒนาระบบ	มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติพระราชบัญญัติ

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

พ.ศ.	๒๕๕๔

ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๑.๖		หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานอาชีวอนามัย

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ร้อยละเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความ

ปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	๒๕๕๔

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนการเสริมความรู้	ความเข้าใจการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน	พ.ศ.	๒๕๕๔	

จ�านวนระบบ	มาตรฐาน	แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 

พ.ศ.	๒๕๕๔	ที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ	๒๐

ร้อยละ	๒๐

๑	ระบบ/

มาตรฐาน/

แนวทาง

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เพิ่มจ�านวนของเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.	ความปลอดภัยฯ

	 มาตรการท่ี	๒	 สนับสนุนการเสริมความรู้	 ความเข้าใจ	 ความตระหนักรวมถึงทัศนคติที่ดี	 ของผู้บริหารและ

บุคลากรของกรุงเทพมหานคร	

	 มาตรการที่	๓	 พัฒนาระบบ	มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.	ความปลอดภัยฯ



53ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

 
 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริม 

เพื่อการจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดโรค	ปลอดภัย	 

ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี

๒.	 พัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการด้านอาชีวอนามัย 

ของกรุงเทพมหานคร	

๓.	 พัฒนาเครือข่ายด้านอาชีวอนามัยของกรุงเทพมหานคร

ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๑.๗	 สนบัสนนุภาคเอกชนและประชาชนจดัสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดโรค	ปลอดภยั	 
มีสุขภาพอนามัยที่ดี

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

จ�านวนช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อการ

จัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดโรค	ปลอดภัย	มีสุขภาพอนามัยที่ดี	

จ�านวนหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ

ให้บริการด้านอาชีวอนามัย

จ�านวนเครือข่ายด้านอาชีวอนามัยของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนา	

เพื่อการจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดโรค	ปลอดภัย	มีสุขภาพ

อนามัยที่ดี

๑	ช่องทาง

๑	หน่วยงาน

๑	เครือข่าย

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมฯ

	 มาตรการที่	๒	 จัดให้มีหน่วยบริการด้านอาชีวอนามัยของ	กทม.

	 มาตรการที่	๓	 จัดให้มีและพัฒนาเครือข่ายอาชีวอนามัยกรุงเทพมหานคร

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของ

กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Clean	and	Green)

 (การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�างานและยกระดับ

คุณภาพชีวิตในการท�างานของบุคลากรและหน่วยงาน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน)

๕.๓๕ ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑-๓
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑-๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๑.๘	 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัด

ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ	

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือ	BMI	ลดลงจากเดิม	

ผู้สูงอายุได้รับการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก	

จ�านวนครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

สามารถด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพให้การดูแลสุขภาพช่อง

ปากของเด็กก่อนวัยเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	

ร้อยละ	๘๐

ร้อยละ	๗๕

๑๗,๕๐๐	ราย/ปี

๑๐๐	คน/ปี

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมด�าเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและ 

ภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนทุกแห่ง	

	 มาตรการที่	๒	 ขยายเครือข่ายการเข้าร่วมด�าเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ 

ในโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร	

	 มาตรการที่	๓	 เด็กนักเรียนได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการโดยการชั่งน�้าหนักวัดส่วนสูง	

	 มาตรการที่	๔	 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคอ้วน	

	 มาตรการที่	๕	 ควบคุมและป้องกันการขาดสารไอโอดีนของทุกกลุ่มวัยในชุมชน

	 มาตรการที่	๖	 ส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในสถานบริการและชุมชน

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของ

กรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Clean	and	Green)

 (การสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชน เพื่อการจัด

สภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดโรค ปลอดภัย  

ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี)

๕.๕๖ ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑-๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน	 (ต่อ)



55ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

  
กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายสุขภาพ ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑-๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๑.๙	 ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง	ครอบครัว	และชุมชน

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

จ�านวนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร	

ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

จ�านวนเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	

๑๖,๐๐๐	คน	

ร้อยละ	๘๐

๑๐	เครือข่าย

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ขยายเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมมากขึ้น

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร	ในการด�าเนินกิจกรรมสุขภาพ

	 มาตรการที่	๓	 เพิ่มภาคีเครือข่ายอื่น	ๆ	ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมสุขภาพ

 

 

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์

โครงการยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน 

ที่มีน�้าหนักเกินมาตรฐาน

๒.	 โครงการวัยท�างานสดใส	ใส่ใจสุขภาพ

๓.	 โครงการคนกรุงเทพฯ	ฉลาดต้องไม่ขาดไอโอดีน

๔.	 โครงการคนกรุงเทพฯ	รักฟัน

๕.	 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านทันตสุขภาพ

๑.	 โครงการจัดอบรมปฐมนิเทศอาสาสมัครสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร	

๒.	 โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน

๓.	 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมใจขจัดภัยสุขภาพ	

๐.๘๐

๐.๘๐

๐.๕๐

๑.๐๐

๐.๔๐

๒.๐๐

๗๑.๕๔

๔.๐๐

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒
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เป้าหมายที่	๑.๖.๒	 โรคติดต่อที่ส�าคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 เอดส์และเอชไอวี
	 จากการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	พบว่า	กลุ่มที่มีแนวโน้มความชุกของการติดเชื้อ
เอชไอวีสูง	 ได้แก่	กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายยังคงสูงคงที่	ที่ร้อยละ	๒๘.๙	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	และร้อยละ	๒๘.๖	 
ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดมีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี	 ร้อยละ	๑๖.๔	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 
และกลุ่มพนักงานบริการทางเพศหญิงในสถานที่สาธารณะมีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี	 ร้อยละ	 ๓.๗	 ในปี	 
พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ขณะท่ีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์	 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	๐.๖๖	 ในป	ี 
พ.ศ.	๒๕๕๔	เป็นร้อยละ	๐.๙๐	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 วัณโรค
	 กรุงเทพมหานครเป็นชุมชนเมืองที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น	สภาพความเป็นอยู่ในบางแห่งแออัด	ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส�าคัญอย่างยิ่งท่ีท�าให้วัณโรคแพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวาง	 จึงพบว่า	 แนวโน้มของวัณโรคสูงขึ้นในขณะ 
ที่อัตราการรักษาหายยังไม่ได้ตามท่ีองค์การอนามัยโลกก�าหนดคือไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๘๕	 การควบคุมวัณโรค 
ที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด	 คือ	 การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคให้ได้มาก	 ทั้งการค้นหาเชิงรุก	 (Active	 case	 Finging)	 ค้นหา 
เชิงรับ	 (Passive	and	finding)	และค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มต่าง	ๆ	 (Intensified	case	finding)	น�าเข้าสู่ระบบ 
การรักษาให้หายให้มากที่สุด
	 ไข้เลือดออก
	 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๑-๒๕๕๘	สถานการณ์โรคไข้เลือด
ออกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น	ในปี	๒๕๕๘	มีการระบาดรุนแรงที่สุดในรอบปี	๑๐	ปีที่ผ่านมา	พบผู้ป่วยทั่วประเทศ	จ�านวน	
๑๔๒,๙๒๕	ราย	(อตัราป่วยสะสม	๒๑๙.๔๖	ราย)	มผู้ีเสียชวีติ	๑๔๑	ราย	(อตัราป่วยตายร้อยละ	๐.๑๐)	ในกรุงเทพมหานคร
พบผู้ป่วย	๒๘,๑๗๗	ราย	(อัตราป่วย	๔๙๕.๐๐	ต่อประชากรแสนคน)	ผู้เสียชีวิต	๕	ราย	(อัตราป่วยตายร้อยละ	๐.๐๒)	
กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากเป็นอันดับ	๑	ของประเทศ	โดยมีผู้ป่วยร้อยละ	๑๙.๗๑	ของจ�านวนผู้ป่วย
ทั้งประเทศ	 ส�าหรับกลุ่มอายุท่ีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากท่ีสุด	 คือ	 กลุ่มวัยเรียน	 อายุต้ังแต่	 ๑๐-๑๔	ปี	 รองลงมา	 คือ	 
กลุ่มอายุ	๑๕-๒๔	ปี	และ	๒๕-๓๔	ปี	ตามล�าดับ
	 การรับมือต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกของพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น	 ต้องบูรณาการทางการป้องกัน 
โรคไข้เลือดออกและการท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลายอย่างมีประสิทธิภาพ	ชุมชนนับเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งที่จะ
ลดความเสีย่งในการเกดิโรคไข้เลอืดออก	เพือ่ให้อตัราป่วยโรคไข้เลอืดออกในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครลดลง	กรงุเทพมหานคร
จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมเฝ้าระวังและสอบสวนโรค 
ให้มีความพร้อมในการรบัมอืการระบาดของโรคไข้เลอืดออกอย่างเข้มแขง็	และมปีระสทิธภิาพเพือ่ให้สามารถด�าเนนิงาน
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ทันเวลา	พร้อมไปกับการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนในการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก	 และท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลาย	 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดอออกที่ยั่งยืน 
ในชุมชน	 ทั้งในปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของระบบคมนาคม	 มีการเคลื่อนย้ายประชากรอยู่ตลอดเวลา	 
เกิดประชากรแฝงมาประกอบอาชีพและอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก	 ซ่ึงคาดประมาณว่า	 น่าจะมีประชากรทั้งหมด 
กว่า	๑๐	ล้านคน	ภาวะดังกล่าว	ท�าให้ประชากรในกรุงเทพมหานครต้องอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น	มีความแตกต่างของ
สภาพสังคมสูง	 ขาดการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม	ประกอบกับการขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก 
ในการป้องกันและควบคุมโรคของประชาชน	พฤติกรรมการการจัดการสิ่งแวดล้อม	ท�าให้มีแหล่งเพาะพันธุ์หลากหลาย
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อยู่จ�านวนมาก	 อีกทั้งสภาพเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมีผลให้วงจรชีวิตของยุงลายพาหะน�าโรคไข้เลือดออกสั้นลง	 
เกิดยงุลายพาหะน�าโรคจ�านวนมากขึน้	และสามารถแพร่เชือ้ไข้เลอืดออกเป็นวงกว้างซ่ึงปัจจัยท่ีกล่าวมาเป็นปัจจยัส�าคัญ
ที่ก่อให้เกิดปัญหาความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก	จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า	โรคไข้เลือดออกยังเป็น
ปัญหาที่ส�าคัญของกรุงเทพมหานคร	 ดังนั้นจึงต้องด�าเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
ในกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 จากการพยากรณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทยในปี	๒๕๕๙	โดยส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง	กรมควบคุม
โรค	 กระทรวงสาธารณสุข	 คาดว่าในปี	 ๒๕๕๙	 จะมีรายงานผู้ป่วยประมาณ	๑๖๐,๐๐๐-๑๗๐,๐๐๐	 ราย	 (ปี	 ๒๕๕๘	 
คาดว่าประมาณ	๑๓๐,๐๐๐-๑๔๐,๐๐๐	 ราย)	 และคาดว่าจะพบผู้ป่วยเสียชีวิตไม่เกินร้อยละ	 ๐.๑๑	 หรือประมาณ	 
๑๖๐-๑๗๐	ราย	ส�าหรบัในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	พบว่า	สดัส่วนผูป่้วยเมือ่เทยีบกบัประเทศ	อยูป่ระมาณร้อยละ	๑๕-๑๙	
คาดประมาณผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครจ�านวน	๓๐,๐๐๐-๓๒,๕๐๐	 คน	 และจากการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงท้ังประเทศ	 
พบว่า	 กรุงเทพมหานครมีพื้นที่เสี่ยงรวม	 ๔๑	 เขต	 และในจ�านวนน้ี	 เป็นเขตท่ีมีความเส่ียงสูง	 ๖	 เขต	 ดังนั้น	 
โรคไข้เลือดออกยังเป็นโรคติดต่อส�าคัญที่มีผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานครและยังต้อง 
ด�าเนินการควบคุมป้องกันต่อไปจนกว่าปัญหาจะลดน้อยลง

  

  

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 การพัฒนาคลินิกรักษ์เพื่อน	

๒.	 กิจกรรมการให้ความรู้เพื่อป้องกันเอดส์จากแม่สู่ลูก

๓.	 กิจกรรมการป้องกันติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก

ส�านักการแพทย์	

ส�านักการแพทย์	

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑-๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๒.๑	 ป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวรีายใหม่ในกลุม่เป้าหมายทีมี่พฤตกิรรมเสีย่งสงูรวมทัง้กลุ่มเยาวชน

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

อัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งสุดท้ายเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มพฤติกรรม

เสี่ยงสูง

อัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งสุดท้ายเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในเด็กนักเรียน

ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี	(HIV)	ลดลงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการส่งต่อบริการ

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการดูแลรักษาตามนโยบาย

ป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไวอีจากแม่สู่ลูก	

ร้อยละ	๒๕

ร้อยละ	๒๕

≤	ร้อยละ	๑

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๑๐๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เพิ่มการเข้าถึงการป้องกันในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง	

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาต้นแบบการท�าให้การตรวจเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ	(Normalize	HIV)	

	 มาตรการที	่๓	 พฒันาระบบการตดิตามการด�าเนนิการตามเป้าหมายโดยสามารถจ�าแนกตามกลุม่ประชากร

หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันการติดเชื้อเอดส์

ของโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์

๒.	 โครงการรณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 

เพื่อยุติปัญหาเอดส์	 	

๓.	 โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่

๔.	 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของสถานพยาบาล

๕.	 โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย	

-

๐.๔๘

๑.๕๐

๐.๑๒

๐.๑๘

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๑-๓

  

 
  

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรค

ของโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์	

๒.	 กิจกรรมการรักษาวัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกต

โดยตรง	(DOT)

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๑-๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๒.๒	 ค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หายขาด

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ผลส�าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ≥	ร้อยละ	๘๗

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก	เชิงรับ	

	 มาตรการที่	๒	 ค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง	กลุ่มต่าง	ๆ	

	 มาตรการที่	๓	 ป้องกันการเกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนานรายใหม่	

	 มาตรการที่	๔	 ค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด	

	 มาตรการที่	๕	 ประสานเครือข่ายควบคุมวัณโรค	

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการรณรงค์ป้องกันวัณโรค

๒.	 โครงการพัฒนาอัตราการรักษาหายของผู้ป่วยวัณโรค

๓.	 โครงการวัณโรคเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมวัณโรค 

ในกรุงเทพมหานคร	

-

-

๐.๕๐

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๑-๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 การส�ารวจและก�าจัดลูกน�้ายุงลายในชุมชน	สถานศึกษา	 

ศาสนสถาน	สถานพยาบาล	และสถานประกอบการ

ส�านักอนามัย/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๒.๓	 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะน�าโรคไข้เลือดออก

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ดัชนีลูกน�้ายุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด >	ร้อยละ	๗๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเป้าหมายที่ก�าหนดของกรุงเทพมหานคร	

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกัน 

ควบคุมโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร	

	 (การจัดการพาหะน�าโรคแบบผสมผสาน)

๒.	 โครงการคนกรุงเทพไม่เลี้ยงยุงลาย	

	 (พื้นที่ปลอดยุงลาย)

๓.	 โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข

ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑.๘๕

๐.๙๗

๒.๐๐

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑	

มาตรการที่	๑	

มาตรการที่	๑

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๔.	 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการควบคุม	

วัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	

๐.๔๐ ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑-๔

 
โครงการลงทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 ห้องผู้ป่วยปลอดเชื้อในหอผู้ป่วยสามัญ ๒.๐๐ ส�านักการแพทย์ มาตรการที่	๕

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก

๒.	 กิจกรรมประชุมชี้แจงเครือข่ายเฝ้าระวังโรค

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๒.๔	 พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ค่าเฉลี่ยของจ�านวนวันในการควบคุมโรคไข้เลือดออก	

ความทันเวลาของข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก	

สถานพยาบาลสามารถใช้วิธีการทางคลินิกรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก	

๓	วัน

ร้อยละ	๖๐

-

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	

	 มาตรการที่	๒	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคโรคไข้เลือดออก	

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 

ในโรงพยาบาล	

๒.	 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฝ้าระวังสอบสวนโรค

๓.	 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา	

(EPI-NET)	

๐.๐๔

๐.๔๐

๑๒.๐๐

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

เป้าหมายที่	๑.๖.๓		คนกรุงเทพฯ	ทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	 

ที่เท่าเทียม	มีคุณภาพ	และมาตรฐาน

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 ๑.	 บริการโรงพยาบาล

	 	 กรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์ให้บริการแก่ประชาชนทั้งส้ิน	 ๙	 แห่ง	 ในรอบ	 

๑๐	 ปี	 ที่ผ่านมามีผู้มาใช้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

ร้อยละ	๖.๗	ต่อปี	เฉพาะในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	เพิ่มขึ้นจากปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	ถึง	ร้อยละ	๘.๙๗	จาก	๓,๒๓๒,๔๗๑	

ราย	เป็น	๓,๕๒๒,๕๐๗	ราย	ในจ�านวนนีม้ผู้ีป่วยรายใหม่	ร้อยละ	๒๙.๘๙	ของผู้มารับบริการทัง้หมด	และร้อยละ	๘๒.๔๘	
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เป็นผู้มีภูมิล�าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร	แนวโน้มในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	คาดการณ์ว่าผู้ป่วยนอกจะเพิ่มขึ้นถึง	๔	ล้านราย	

หรือร้อยละ	๑๒	จากปี	พ.ศ.	๒๕๕๗

	 	 ผู้ป่วยในมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ	 ๑-๒	 ต่อปี	 โดยในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 มีจ�านวนผู้ป่วยในทั้งสิ้น	 

๙๔,๔๖๗	 ราย	 อัตราครองเตียงของผู้ป่วยในอยู่ระหว่างร้อยละ	๘๐-๙๐	 เฉพาะในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 มีอัตราครองเตียง 

เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ	 ๘๒.๙๑	 จากจ�านวนเตียงล่าสุด	 ๑,๙๗๓	 เตียง	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 ๘๒	 มีภูมิล�าเนาอยู่ใน 

เขตกรุงเทพมหานคร	แนวโน้มคาดการณ์ว่าในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ผู้ป่วยในจะเพิ่มขึ้นถึง	๙๗,๐๐๐	ราย

	 	 ประชาชนที่มารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้นอกในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	สูงสูด	๕	อันดับแรก	ยังคงเป็นโรค

เกี่ยวข้องกับต่อมไร้ท่อ	 โภชนาการ	และเมตาบอลิซึม	 โรคระบบไหลเวียนโลหิต	 โรคระบบกล้ามเนื้อ	 รวมโครงร่างและ

เนื้อยึดเสริม	 โรคระบบหายใจ	และโรคระบบย่อยอาหาร	รวมโรคในช่องปาก	ส่วนโรคที่เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วย

ในสูงสูด	๕	อันดับแรก	ได้แก่	ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ	โภชนาการ	และเมตาบอลิซึมอื่น	ๆ	โรคความดันโลหิตสูง	

โรคแทรกซ้อนในการต้ังครรภ์	 การเจ็บครรภ์	 การคลอด	 ระยะหลังคลอดและภาวะอื่น	 ๆ	 ทางสูติกรรม	 โรคเลือดและ

อวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน	และโรคเบาหวาน

	 	 ส่วนโรคที่มีอัตราการตายสูงสุด	 ๕	 อันดับแรก	 ได้แก่	 โรคหัวใจ	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคระบบหายใจ 

ล้มเหลว	โรคไตวายเรื้อรัง	และอัมพาต

	 	 นอกเหนือจากโรคต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์เขตเมืองแล้ว	 การเปลี่ยนโครงสร้างของประชากร 

ที่ก�าลังน�าประเทศไทยไปสู่	 “ภาวะประชากรผู้สูงอายุ”	 ก็ดี	 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 (AC)	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ก็ดี	 

ล้วนแล้วแต่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการให้บริการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นเมืองหลวง

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการจัดบริการทางการแพทย์ส�าหรับผู้สูงอายุที่ครบวงจร	 (ดูที่	 มิติที่	 ๓.๑)	 

การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค	และการรักษาโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า	ที่แฝงมากับการพัฒนาและ

การเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ	 จะท�าให้ความต้องการของผู้เข้ารับบริการขยายตัว	 การจัดบริการทางการแพทย์ 

ที่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	 

จึงเป็นประเด็นปัญหาที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในช่วงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	ระยะที่	๒

	 ๒.	 ศูนย์บริการสาธารณสุข

	 	 กรุงเทพมหานครมีศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดส�านักอนามัย	 ๖๘	 แห่ง	 เป็นหน่วยบริการการแพทย์

และสาธารณสขุท่ีให้บรกิารกบัประชาชนชาวกรงุเทพมหานครทีก่ระจายอยูท่ั่วกรงุเทพมหานคร	มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

เก่ียวกับการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั้งภายใน	 และภายนอกศูนย์บริการสาธารณสุข	 ครอบคลุม	 ๔	 มิติ	 

ได้แก่	 การรักษาพยาบาล	 การควบคุมและป้องกันโรค	 การสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ	ตลอดจนการพัฒนา

ระบบการให้การบริการสาธารณสขุ	มปีระชาชนมารบับรกิารเป็นจ�านวนมาก	โดยมจี�านวนประชากรทีรั่บผดิชอบทัง้หมด

ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตามทะเบียนราษฎร์ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 จ�านวน	๕,๑๔๐,๙๐๖	 คน	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 จ�านวน	

๕,๑๕๕,๘๒๒	คน	และปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	จ�านวน	๕,๑๖๖,๒๘๔	คน	จากจ�านวนประชากรที่มากขึ้น	ซึ่งยังไม่รวมประชากร

แฝงในกรุงเทพมหานคร	โดยจ�านวนผู้รับบริการที่มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุขมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก	จ�านวน	

๑,๔๗๖,๙๐๖	ครั้ง	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	เป็นจ�านวน	๑,๕๓๐,๑๘๐	ครั้ง	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗
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เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๓.๑	 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ร้อยละของความส�าเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ 

โรงพยาบาล	(ซ�้า)	

ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้บริการของโรงพยาบาลสังกัด

กรุงเทพมหานคร

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 พฒันาและขยายศนูย์การแพทย์เฉพาะทางสูค่วามเป็นเลศิทีม่คีณุภาพ	(Excellent	Centers)	

	 มาตรการที่	๒	 ผลิตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อยกระดับการค้นคว้าและพัฒนาความรู้ทางการแพทย์	

	 มาตรการที่	๓	 ยกระดับการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มี 

แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศโดยใช้มาตรฐานเดียวกันทุกโรงพยาบาล	(Best	Practice)	

	 มาตรการที่	๔	 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยการประยุกต์ใช้มาตรฐาน	HA	Advance

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล

๒.	 โครงการเตรียมความพร้อมการ	Re-Accreditation	

และตรวจเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

๓.	 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน	

๐.๑๙

๐.๓๔

๐.๕๐

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๑

  
กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 การพัฒนาและขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	

๒.	 กิจกรรมส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการแพทย์	

๓.	 กิจกรรมส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของโรงพยาบาล 

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	

๔.	 เพิ่มจ�านวนเตียงในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม

๕.	 การพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและ 

สมองเสื่อม

๖.	 การรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่ยากต่อการรักษาที่ศูนย์เบาหวาน

๗.	การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
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โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)

 

 
 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 Cable	motion	strength	equipment

๒.	 Leg	press	machine	(เครื่องออกก�าลังกายขา 

โดยใช้แรงถีบ)	

๓.	 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยศูนย์เบาหวาน

๐.๕๘

๐.๑๖

๓.๐๒

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๓.๒	 จัดบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

ความส�าเร็จในการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์

ความส�าเร็จในการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุข	

ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งต่อจาก	BMA	Home	Ward	

Referral	Center	ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์

ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถเข้าถึงบริการและประสานงาน	

ผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน

ร้อยละ	๗๐

ร้อยละ	๙๐

ร้อยละ	๘๐

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ขยายการให้บริการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

	 มาตรการที่	๒	 ขยายการให้บริการโรงพยาบาลในเขตคลองสามวา

	 มาตรการที่	๓	 ขยายการให้บริการโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง

	 มาตรการที่	๔	 ขยายการให้บริการโรงพยาบาลในเขตบางนา

	 มาตรการที่	๕	 พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดเล็กไปสู่โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง	 

ขนาด	๒๐๐-๓๐๐	เตียง

	 มาตรการที่	๖	 พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไปสู่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูง	 

ขนาด	๕๐๐	เตียง

	 มาตรการที่	๗	 พัฒนาระบบส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ

	 มาตรการที่	๘	 พัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน

	 มาตรการที่	๙	 ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพฯ



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

  
กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 การพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข	และ 

โรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์

ส�านักการแทพย์ มาตรการที่	๗

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์

โครงการยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดเล็กไปสู่โรง

พยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงขนาด	๒๐๐-๓๐๐	เตียง

๒.	 การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไปสู่ 

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูงขนาด	๕๐๐	เตียง

๓.	 การพัฒนาศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุเพื่อการ

พยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน	(BMA	Home	Ward	 

Referral	Center)

๑.	 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

๒.	 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล	๘๔	พรรษา	มหาราชา	

(คลองสามวา)

๓.	 โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก	(OPD)	 

โรงพยาบาลในเขตคลองสามวา	

๔.	 โครงการโรงพยาบาลหลวงพ่อวัดปากน�้า	

๕.	 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางนา

๖.	 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักผู้ป่วย	โรงพยาบาล

ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

๗.	 โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ	เวชภัณฑ์กลาง	

ซักฟอก	พัสดุ	ศูนย์ผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่	 

คู่นมแม่	โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๘.	 โครงการก่อสร้างศนูย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์

ฟื้นฟู	หอพักแพทย์	หอพักพยาบาล	และอาคารจอด

รถยนต์	โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

-

-

๑.๑๕

-

-

๕๐

-

-

๖๔๐

๑๑๔.๒๐

๑,๐๗๐

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักอนามัย

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการโยธา/

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการโยธา/

ส�านักการแพทย์

ส�านักการโยธา/

ส�านักการแพทย์

ส�านักการโยธา/

ส�านักการแพทย์

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๘-๙

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๑๐

มาตรการที่	๑๑

มาตรการที่	๑๑

หมายเหตุ:-	 โอนงบประมาณการก่อสร้างโรงพยาบาลให้ส�านักการโยธา



65ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

เป้าหมายที่	๑.๖.๔	 ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤติ

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 กรุงเทพมหานครมศีนูย์บรกิารการแพทย์ฉกุเฉินกรงุเทพมหานคร	(ศนูย์เอราวณั)	ท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการระบบ

บริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครท้ังหมด	 โดยแบ่งพ้ืนท่ีรับผิดชอบเป็น	 ๙	 โซน	 ประกอบด้วย 

โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนจ�านวน	๔๘	แห่ง	มูลนิธิต่างๆ	๘	แห่ง	 และศูนย์เอราวัน	๑	แห่ง	มีรถพยาบาลที่ขึ้น

ทะเบียนเครือข่ายรวม	๑๘๔	คัน	ประกอบด้วยรถพยาบาลระดับสูง	๑๑๒	คัน	และระดับพื้นฐาน	๗๒	คัน	มีบุคลากรรวม

ทั้งสิ้น	๘๖๖	คน	ประกอบด้วยเวชกรฉุกเฉินจ�านวน	๓๖๐	คน	และพยาบาลกู้ชีพจ�านวน	๕๐๖	คน

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ศูนย์เอราวัณรับแจ้งเหตุจ�านวนทั้งสิ้น	๓๓๗,๑๘๕	ครั้ง	มีการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

จ�านวน	๕๒,๓๖๖	ครั้ง	ให้บริการทางการแพทย์ขั้นสูง	(Advance)	จ�านวน	๑๙,๐๗๑	ราย	ในจ�านวนนี้	ร้อยละ	๓๒.๔๕	

ได้รับบริการภายในเวลา	๑๐	นาที	หลังจากรับแจ้ง	และให้บริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน	(Basic)	จ�านวน	๓๓,๒๙๕	

ราย	ในจ�านวนนี้ร้อยละ	๖๑.๕๙	ได้รับบริการภายในเวลา	๑๕	นาที	หลังจากรับแจ้ง

	 ในช่วงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	 ระยะ	๒๐	ปี	 ระยะที่	 ๑	 ระหว่างวันที่	 ๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	 -	๓๐	

กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๗	มีสถานการณ์สาธารณภัยที่มีจ�านวนผู้เจ็บป่วยมากกว่า	๑๐	คน	จ�านวน	๑๓	 เหตุการณ์	 อาทิ	

เหตุการณ์ปะทะของกลุ่มผู้ชุมชนทางการเมืองบริเวณมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เมื่อวันที่	๓๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๖	

มีผู้ได้รับบาดเจ็บ	 ๖๔	 ราย	 และเสียชีวิตจ�านวน	 ๕	 ราย	 เหตุการณ์ปะทะของกลุ่มชุมนุมทางการเมืองบริเวณโดยรอบ

ท�าเนียบรัฐบาล	ระหว่างวันที่	๑	-	๓	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	มีได้รับบาดเจ็บ	๒๒๑	ราย	และ	เหตุการณ์ปะทะของกลุ่ม 

ผู้ชุมชุมทางการเมืองบริเวณสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น	ดินแดง	เมื่อวันที่	๒๖	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	มีผู้ได้รับบาดเจ็บจ�านวน	

๑๖๐	ราย	และเสียชีวิต	จ�านวน	๒	ราย	เป็นต้น

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๓.๓		พัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข	(PHCA)

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพกับ	

สรพ.

ร้อยละ	๒๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อการรับรองคุณภาพ	

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 
โครงการยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข

เพื่อการรับรองคุณภาพ

๑.๖๔ ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑



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

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๔.๑		 เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

จ�านวนจุดจอดรถพยาบาลที่เพิ่มทั้งสิ้น	

อาสาสมัครมูลนิธิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและผ่านการอบรม

ประชาชนที่เข้ารับการอบรมสามารถดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน	

(ผลส�ารวจความพึงพอใจ)

ผลส�าเร็จในการซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์ในเหตุสาธารณภัย	

(ผลส�ารวจความพึงพอใจ)

๑	จุด

ร้อยละ	๓

ร้อยละ	๘๐

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 เพิ่มจุดจอดรถพยาบาลให้เข้าถึงพื้นที่ที่มีสถิติเกิดเหตุบ่อยครั้ง	

	 มาตรการที่	๒	 ขึ้นทะเบียนและอบรมอาสาสมัครของมูลนิธิเครือข่าย	

	 มาตรการที่	๓	 อบรมให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน	

	 มาตรการที่	๔	 พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	

	 มาตรการที่	๕	 ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์ในเหตุสาธารณภัย	

  
กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 การหาพื้นที่จุดจอดในพื้นที่ที่มีสถิติเกิดเหตุบ่อยครั้ง

๒.	 ความร่วมมือจากอาสาสมัครในการเข้ารับการอบรมตาม 

หลักสูตรก�าหนดและสังกัดมูลนิธิและองค์การที่บุคลากรในสังกัด 

เข้ารับการอบรมและขึ้นทะเบียน	

๓.	 การจ้างบุคลากรมาช่วยปฏิบัติราชการของศูนย์เอราวัณ

๔.	 ความร่วมมือจากส�านักงานเขตพื้นที่จัดการอบรม	

๕.	 ความร่วมมือจากหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการ	 

ในเหตุสาธารณภัย

๖.	 การผลักดันเชิงนโยบายของกรุงเทพมหานครในเรื่องการเตรียม

ความพร้อมรองรับเหตุสาธารณภัย	ภัยพิบัติ

๗.	 การพัฒนากรอบอัตราบุคลากร	

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

ส�านักการแทพย์

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑,๒,๓,๕

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๔

มาตรการที่	๑-๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน



67ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

เป้าหมายที่	๑.๖.๕		ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย	 ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน	 ที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร	แม้ว่าสถานการณ์โดยรวม

จะดีขึ้นโดยล�าดับ	 ท้ังนี้	 สืบเน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งศูนย์รวมของวัตถุดิบอาหาร	 เป็นแหล่งกระจายสินค้า	

แหล่งวัตถุดิบอาหาร	 ส่วนใหญ่มีการน�าเข้ามาจากต่างจังหวัด	 ซึ่งมีอยู่หลากหลายช่องทางการผลิตวัตถุดิบอาหารซึ่งคือ

ต้นน�า้	ขัน้ตอนการผลติบางส่วนอยูน่อกเหนอืการควบคมุ	ก�ากบั	ดูแลของกรุงเทพมหานคร	ส่งผลให้แหล่งจ�าหน่ายอาหาร

ซึง่กค็อื	ปลายทางก่อนทีจ่ะถงึมอืผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครยงัคงพบความเส่ียงต่อการปนเป้ือนด้านจุลินทรย์ี	สารเคมี

อันตรายต่าง	ๆ	ในวัตถุดิบอาหาร

	 จากการด�าเนินการด้านอาหารปลอดภัย	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	เป็นต้นมา	ในภาพรวมพบว่า	สถานการณ์

ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารมีแนวโน้มลดลง	โดยสถิติการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๖	พบการ

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการ 

ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน

๒.	 โครงการตรวจรับรองหน่วยบริการในระบบบริการ 

การแพทย์ฉุกเฉิน	

๓.	 โครงการประเมินศักยภาพการปฏิบัติการของบุคลากร

ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

๔.	 โครงการการแพทย์ฉุกเฉินชุมชน

๕.	 โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

๖.	 โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

๗.	 โครงการฟื้นฟูวิชาการ	(๓	ประเภท)

๘.	 โครงการประชุมวิชาการประจ�าปี

๙.	 โครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อพัฒนาความพร้อม

ทางการแพทย์ฉุกเฉินในเหตุสาธารณภัย

๒๓.๐๐

๐.๑๐

๐.๘๐

๐.๔๒

๑.๐๐

๐.๑๐

๐.๕๐

๐.๑๐

๐.๓๐

(ต่อ	๑	ครั้ง)

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๒-๓

มาตรการที่	๒-๓

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๑-๓

 

 

 
 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน

๒.	 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน 

การปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

๓.	 การสร้าง/ปรับปรุงสถานีปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

๒.๐๐

(ต่อ	๑	คัน)

๔๙.๐๐

๒.๕๐

(ต่อสถานี)

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

ส�านักการแพทย์

มาตรการที่	๑-๒

มาตรการที่	๑-๓

มาตรการที่	๑-๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน		(ต่อ)



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

ปนเปื้อนร้อยละ	๒.๔๙	 ,	๑.๖๖	ตามล�าดับ	 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี	 ๒๕๕๗	 (ร้อยละ	๑.๘๗)	 เนื่องจากในปี	 ๒๕๕๗	 

มีการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารโดยเน้นที่อาหารกลุ่มเส่ียงเป็นหลัก	 และสถิติการปนเปื้อนเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบบ 

ทางเดินอาหาร	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๗	พบการปนเปื้อนร้อยละ	๒๔.๖๘	,	๒๖.๕๒	และ	๒๑.๓๑	ตามล�าดับ	

	 ตัวอย่างท่ีไม่ผ่านเกณฑ์นั้น	 ตรวจพบเชื้อ	 E.coli	 มากที่สุด	 รองลงมา	 ได้แก่	 Salmonella & S.aureus  

แสดงให้เห็นว่าสาเหตุหลักคือ	 การปนเปื้อนจุลินทรีย์	 สอดคล้องกับอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อ 

แสนประชากร	 ในกรุงเทพมหานครซึ่งพบว่า	 มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน	 โดยในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 เท่ากับ	 ๖๙๖.๖๓	 สูงขึ้น 

เล็กน้อย	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	 (๗๐๘.๙๖)	และลดลงในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	 (๖๖๘.๗๙)	 โดยพบว่าในช่วงเวลาเดียวกันอัตรา	 

ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรในระดับประเทศมีแนวโน้มลดลงในช่วงปี	พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๖	

(๑,๙๑๓.๓๕	,	๑,๔๕๓.๔๕)	และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	(๑,๔๗๙)

  
  

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมตามโครงการกรุงเทพฯ	เมืองอาหารปลอดภัย ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑-๔

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๕.๑		ควบคุม	ก�ากับ	ดูแล	ให้สถานประกอบการอาหาร	เตรียม	ประกอบปรุง	 
และจ�าหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

ของกรุงเทพมหานคร

ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจคุณภาพอาหาร

ร้อยละ	๖๐

ร้อยละ	๖๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการท่ี	๑	 ควบคุม	 ก�ากับให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะทางกายภาพ 

ของกรุงเทพมหานคร	

	 มาตรการที	่๒	 ควบคุม	 ก�ากับให้ผู้ประกอบการ	 ผู้ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง	 ต้องไม่เป็น 

โรคติดต่อ	ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือไม่เป็นพาหะน�าโรคติดต่อ	

	 มาตรการที	่๓	 ควบคมุ	ก�ากบัให้ผู้ประกอบการ	ผู้ได้รับใบอนญุาต/หนงัสือรับรองการแจ้ง	ต้องผ่านการอบรม

ตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที่	๔	 ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ

 
โครงการยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการกรุงเทพฯ	เมืองอาหารปลอดภัย	 ๑๕.๐๐ ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑-๔



69ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

  
  

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมตามโครงการกรุงเทพฯ	เมืองอาหารปลอดภัย ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๕.๒	 ผู้บริโภครู้จักพิทักษ์สิทธิคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ตนเอง

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๕.๓		 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารมีศักยภาพในการด�าเนินงานด้านอาหาร
ปลอดภัย

ล�าดับที่

ล�าดับที่

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

๑

๑

ผู้บริโภคมีความรู้ในการเลือกซื้ออาหารและทราบถึงสิทธิของผู้บริโภค

เจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอาหารปลอดภัย

ร้อยละ	๖๐

ร้อยละ	๗๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 สร้างช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านอาหารปลอดภัย	 และกฎหมาย

คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคได้สะดวก	และรับรู้ได้อย่างกว้างขวาง	 (ช่องทาง	 ได้แก่	๑.	สื่อสิ่ง

พิมพ์/	 ๒.	 ป้ายขนาดใหญ่/	 ๓.	 สื่อออนไลน์	 social	media/	 ๔.	 สื่อสาธารณะในวงกว้าง	 

เช่น	ทีวี	วิทยุ	เป็นต้น)

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอาหารปลอดภัย	(๒๑๐	คน)

	 มาตรการที่	๒	 ปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมความปลอดภัยทางด้านอาหาร

	 มาตรการที่	๓	 สนับสนุนชุดทดสอบ/วัสดุอุปกรณ์	ตรวจสอบคุณภาพอาหาร	ให้ครอบคลุม	ความปลอดภัย

ทางอาหาร	และเพียงพอต่อการใช้งาน

	 มาตรการที่	๔	 จัดท�าคู่มือเอกสารวิชาการส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาหาร

 
โครงการยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการกรุงเทพฯ	เมืองอาหารปลอดภัย	

	 (เป็นโครงการฯ	สนับสนุนเป้าประสงค์ที่	๑.๖.๒.๑	ด้วย)

๑๕.๐๐ ส�านักอนามัย มาตรการที่	๑



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

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๕.๔	 ควบคุมและตรวจเนื้อสัตว์	ณ	โรงฆ่าสัตว์ที่กรุงเทพมหานครก�ากับดูแล	 

เพื่ออนุญาตให้น�าเนื้อนั้นไปจ�าหน่ายได้ตามกฎหมาย

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

จ�านวนสัตว์ที่ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่านการตรวจเนื้อหลังฆ่า	

เพื่ออนุญาตให้น�าเนื้อนั้นไปจ�าหน่ายตามกฎหมาย

จ�านวนสัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจเชื้อโรคไข้หวัดนก	

จ�านวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจหาเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ	 

(S. aureas	และหรือ Salmonella spp.)	

จ�านวนตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจหายาต้านจุลชีพตกค้าง

ร้อยละของตัวอย่างสัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคไข้หวัดนก	

ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ

ร้อยละของตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบยาต้านจุลชีพตกค้าง	

ร้อยละ	๙๓

๔,๐๐๐	ตัว

๒,๐๐๐	ตัวอย่าง

๑,๔๐๐	ตัวอย่าง

ร้อยละ	๙๕

ร้อยละ	๗๐

ร้อยละ	๘๕

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จ�านวนสุกรที่ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่านการตรวจเนื้อหลังฆ่า	 

เพื่ออนุญาตให้น�าเนื้อนั้นไปจ�าหน่ายตามกฎหมาย	

	 มาตรการที่	๒	 จ�านวนโค-กระบือที่ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่านการตรวจเนื้อหลังฆ่า 

เพื่ออนุญาตให้น�าเนื้อนั้นไปจ�าหน่ายตามกฎหมาย	

	 มาตรการที่	๓	 จ�านวนแพะ-แกะที่ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่านการตรวจเนื้อหลังฆ่า 

เพื่ออนุญาตให้น�าเนื้อนั้นไปจ�าหน่ายตามกฎหมาย	

	 มาตรการที่	๔	 จ�านวนไก่ที่ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่านการตรวจเนื้อหลังฆ่า	 

เพื่ออนุญาตให้น�าเนื้อนั้นไปจ�าหน่ายตามกฎหมาย	

	 มาตรการที่	๕	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ปลอดภัย	

  
กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไข้หวัดนก 

ในเขตกรุงเทพมหานคร	 	

๒.	 กิจกรรมการตรวจเฝ้าระวังเชื้อโรคอาหารเป็นพิษเนื้อสัตว์	

๓.	 กิจกรรมการตรวจเฝ้าระวังยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์

 

๔.	 กิจกรรมการตรวจเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ที่กรุงเทพมหานคร 

ก�ากับดูแล	

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

ส�านักอนามัย

มาตรการที่	๔-๕

มาตรการที	่๑,	๒,	๓,	๕

มาตรการที	่๑,	๒,	๓,	๕

มาตรการที่	๑-๕

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน



71ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๖.๑	 สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ	มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

ร้อยละของชาว	กทม.	มีดัชนีมวลกาย	(BMI)	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละของชาว	กทม.	ออกก�าลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

จ�านวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ	กทม.	เพิ่มขึ้น/ปี	

จ�านวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการ

ของกรุงเทพมหานครต่อปี

ร้อยละ	๕๑

ร้อยละ	๗๒

๖๒๗,๕๑๓	คน

๑๓	ครั้ง

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ส่งเสริมให้ชาว	กทม.	ออกก�าลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

	 มาตรการที	่๒	 ประชาสมัพนัธ์ให้ชาว	กทม.ทราบถงึการค�านวณค่าดชันมีวลกาย	(Body	Mass	Index	(BMI))	

	 มาตรการที	่๓	 ประชาสัมพันธ์ให้ชาว	 กทม.	 เห็นถึงประโยชน์ของการออกก�าลังกายและให้เป็น	 ส่วนหนึ่ง 

ของชีวิตประจ�าวัน	

	 มาตรการที	่๔	 จัดโครงการ/กิจกรรม	 ในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน	 ได้ใช ้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าหมายที่	๑.๖.๖	 คนกรุงเทพฯ	มีวิถีชีวิตแบบตื่นตัวและกระตือรือร้น

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 แนวโน้มของโรคของชาวกรุงเทพมหานครเป็น	“โรคคนเมือง”	สูงขึ้น	อันมีสาเหตุเนื่องมาจากวิถีชีวิตของคน

เมอืงต้องใช้ชวิีตท่ีแข่งขันกบัเวลา	เผชิญกบัมลภาวะอยูท่กุวนั	มค่ีาใช้จ่ายทีสู่ง	กนิอาหารทีไ่ม่เหมาะสม	ขาดการออกก�าลงั

กาย	เยาวชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส�าคัญกับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์	รวมทั้งสถานบริการกีฬา

และนันทนาการของกรุงเทพมหานครยังมีจ�านวนไม่เพียงพอ	 ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นกีฬาและออกก�าลังของเด็ก	

เยาวชน	และประชาชนทั่วไป

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยตนเอง

๒.	 โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน

๓.	 โครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรม	 

ในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร	

๔.	 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 

ของกรุงเทพมหานคร	

๐.๒๔

๓.๕๓

๒๐.๐๐

๕.๐๐

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒-๔

มาตรการที่	๔



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

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๖.๒	 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา	ศูนย์เยาวชน	ลานกีฬา

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ร้อยละของความส�าเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬา	 

และนันทนาการ

ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานคร	 

มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนการของ	กทม.	อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน

ร้อยละ	๘๗.๖๙

ร้อยละ	๘๖.๙๓

ร้อยละ	๗๐.๙๕

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา	ศูนย์เยาวชน	และลานกีฬา

	 มาตรการท่ี	๒	 สนบัสนนุให้ศนูย์กฬีา	ศนูย์เยาวชน	และลานกฬีา	กทม.	ได้รบัการรบัรอง	คณุภาพและมาตรฐาน

	 มาตรการที่	๓	 จัดรถบริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย	เพื่อให้เข้าถึงประชาชน	

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านนันทนาการของ 

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

๒.	 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬา	 

และการออกก�าลังกาย

๓.	 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	และ 

เทคโนโลยีการกีฬา

๑๕.๗๐

๑๐.๘๔

๐.๒๙

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชน	จ�านวน	๑๖	แห่ง

๒.	 โครงการ	Library	News	Lifestyle

๒๕๖.๗๓

๖.๐๐

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑



73ด้านที่ ๑
มหานครปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๖.๓		พฒันาบรกิารและจดักจิกรรมให้มคีวามหลากหลายและตรงกบัความต้องการของประชาชน

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ จ�านวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลาย 

และสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี

๑	กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 สนับสนุนให้มีกีฬาและกิจกรรมนันทนาการที่มีความหลากหลายเพิ่ม	

	 มาตรการที่	๒	 สนับสนุนให้มีอุปกรณ์ออกก�าลังกายเพิ่มส�าหรับทุกช่วงอายุ	

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการนันทนาการเพื่อชุมชน	

๒.	 โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อเยาวชนปลอดภัย 

ห่างไกลยาเสพติด	

๓.	 โครงการสมาชิกศูนย์ไทยห่างไกลยาเสพติด

๔.	 โครงการสร้างสัมพันธ์	สร้างสุขในครอบครัว

๕.	 โครงการโขนไทยก่อนไปอาเซียน	

๖.	 โครงการวู้ดบอลขั้นพื้นฐาน

๗.	 โครงการการแสดงส�าหรับสมาชิกศูนย์เยาวชน

๘.	 โครงการลูกช้างคัพ	 	

๐.๑๘

๐.๖๔

๐.๐๔

๐.๐๕

๐.๘๐

๐.๒๓

๓.๓๐

๓.๔๐

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑



74 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เป้าประสงค์ที่	๑.๖.๖.๔		 ส่งเสรมิการเล่นกฬีาขัน้พืน้ฐาน	กฬีาเพือ่มวลชน	กฬีาเพือ่ความเป็นเลศิและกฬีาเพ่ืออาชพี

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

จ�านวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทน

กรุงเทพมหานคร	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/ 

หรืออาชีพต่อปี	

จ�านวนทุนการศึกษาที่	กทม.	มีให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬา	

และนันทนาการ	

๑๕	ครั้ง

๔๒	ทุน

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันและจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	

	 มาตรการที่	๒	 เพิ่มจ�านวนทุนส�าหรับผู้ที่มีความโดดเด่นด้านกีฬาและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์เยาวชน

กรงุเทพมหานคร	(ไทย-ญีปุ่น่)	และส่งนกักีฬาเข้าแข่งขัน

๒.	 โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ

๓.	 โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

๔.	 โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ	

๕.	 โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร	

(ประกายเพชร)	ประจ�าปี	๒๕๖๑

๖.	โครงการสถาบันฟุตบอลกรุงเทพมหานคร

๗.	 โครงการศูนย์ฝึกกีฬาฟุตซอลกรุงเทพมหานคร

๐.๔๙

๑๒.๓๓

๑๑๕.๖๖

๘.๕๒

๐.๙๓

๙.๐๑

๘.๙๙

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

ส�านกัวฒันธรรม	กฬีา	

และการท่องเที่ยว

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑



ด้านที่

มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

๒



76 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ดานที่ ๒
มหานครสีเขียว สะดวกสบายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

๔

ร้อยละความส�าเร็จในการด�าเนินมาตรการกวดขันหาบเร่-แผงลอย

จ�านวนจุดผ่อนผันหาบเร่-แผงลอยลดลง	

จ�านวนครั้งในการรายงานผลการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัด

ระเบียบป้ายฯ	จ�าแนกรายเขต	

ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุด

กวดขันทิ้งจับ-ปรับของส�านักงานเขต

ร้อยละ	๑๐๐

ร้อยละ	๑๐

๒	ครั้ง/เดือน

ร้อยละ	๘๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มิติที่ ๒.๑ ภูมิทัศนสวยงาม 

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑  กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด

ไม่มีสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์รกรุงรัง

สถานการณ์และแนวโน้ม 

	 กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวและเติบโตในทุกด้าน	 มีการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างอาคารเพื่อธุรกิจ	 การค้า

การบริการและที่พักอาศัยเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 ท�าให้สาธารณูปโภคประเภทไฟฟ้าและการส่ือสารต้องขยายตัวตาม

ไปด้วย	ทั้งนี้	การติดตั้งสาธารณูปโภคเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่บนทางเท้าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร	

แต่เดิมสายไฟฟ้า	 สายโทรศัพท์	 และการสื่อสารต่างๆ	 จะติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง	 ซึ่งอยู่บนทางเท้า

ข้างถนน	 การติดตั้งด�าเนินการยังไร้ระเบียบ	 รกรุงรัง	 ขาดการประสานงานและบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง

หน่วยสาธารณูปโภคต่างๆ	ร่วมกับกรุงเทพมหานคร	ก่อให้เกิดสภาพภูมิทัศน์ถนน	(Streetscape)	ที่ไม่น่าดู	รกรุงรัง	

	 นอกจากปัญหาเรื่องสายสาธารณูปโภคที่ท�าให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองแล้ว	 ยังมีปัญหา

เรื่องร้านค้าหาบเร่-แผงลอยบนทางเท้า	 ทั้งที่อยู่ในบริเวณจุดผ่อนผันซึ่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานคร

ร่วมกันก�าหนดและอนุญาตให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีพื้นที่ท�าการค้าหาเลี้ยงชีพได้	 และหลายพื้นที่ก็อยู่นอกจุด

ผ่อนผันซึ่งไม่ได้รับอนุญาต	ล้วนก่อเกิดปัญหาความสกปรก	รกรุงรัง	และกีดขวางการสัญจร	รวมทั้งปัญหาขยะมูลฝอย

ที่ถูกทิ้งในที่สาธารณะและที่ชุมชนต่างๆ	 โดยไม่มีการควบคุม	 อีกทั้งปัญหาการติดต้ังป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก็เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เมืองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย	 จากปัญหาการไร้ระเบียบของเมืองดังกล่าวข้างต้น	 น�ามาซึ่ง

ความไม่ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สินของประชาชน	ปัญหาส่ิงแวดล้อม	ปัญหาจราจร	ฯลฯ	ตามมา	ดังน้ัน	กรุงเทพมหานคร

จึงต้องด�าเนินการประสานงานอย่างจริงจังกับภาคส่วนต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 และภาคประชาชนเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา

ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อท�าให้กรุงเทพฯ	มีทัศนียภาพที่สวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้น	

เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ 

ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต
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มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑		 ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการก�าหนดจุดผ่อนผัน

	 มาตรการที่	๒		 ก�าหนดแผนการด�าเนินงานจัดระเบียบแผงค้าในเขตที่ส�าคัญต่าง	ๆ

	 มาตรการที่	๓		 ก�าหนดกฎข้อบังคับเพื่อมิให้เกิดผู้ค้ากลับมาขาย	ณ	จุดเดิม

	 มาตรการที่	๔		 ก�าหนดและประกาศแนวทางการใช้ข้อบังคับอย่างเข้มงวดเพื่อมิให้เกิดจุดขายใหม่

	 มาตรการที่	๕		 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	เพื่อก�าจัด	ผู้มีอิทธิพล

	 มาตรการที่	๖		 ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะ	

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ความยาวที่ได้ด�าเนินการน�าสายต่าง	ๆ	ลงใต้ดินช่วงแรก ๕	กิโลเมตร

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๒ น�าระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน

 

 

 
 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 กิจกรรมการจัดท�าแผนการจัดระเบียบผู้ค้า	

หาบเร่-แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน		

๒.		กิจกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย	

๓.	 กิจกรรมการตรวจจุดกวดขันพิเศษ	(จุดห้ามตั้งวางสินค้า

โดยเด็ดขาด)

๔.		กิจกรรมการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ	

๕.		กิจกรรมการตรวจจุดกวดขันจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะ	

ส�านักเทศกิจ

ส�านักเทศกิจ/

ส�านักงานเขต

ส�านักเทศกิจ/

ส�านักงานเขต

ส�านักเทศกิจ/

ส�านักงานเขต

ส�านักเทศกิจ/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๒-๕

มาตรการที่	๒-๕

มาตรการที่	๒-๕

มาตรการที่	๖

มาตรการที่	๖

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑	 ตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะตามแนวเส้นทางโครงการน�าสายลงดนิในกรุงเทพมหานครส่วนเพิม่เตมิ	

(๗	เส้นทาง)	และเพิ่มเติม	๑	เส้นทาง	(โครงการปทุมวัน	จิตรลดา)

	 มาตรการที	่๒	 ตดิตามและประสานงานการด�าเนนิการโครงการน�าสายไฟฟ้าลงดนิในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร
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โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	 ๑.		ถนนพญาไท	(ซอยรางน�้า-อนุสาวรีย์ชัยฯ)

	 ๒.	 ถนนโยธี	(ถนนพญาไท-ถนนพระรามที่	๖)

	 ๓.	 ถนนเพชรบุรี	(ถนนบรรทัดทอง-แยกราชเทวี)

	 ๔.		ถนนศรีอยุธยา	(แยกพญาไท-อาคารศรีอยุธยา)

	 ๕.		ถนนพหลโยธิน	(พหลโยธิน	ซ.	๗-คลองบางซื่อ)

	 ๖.		ถนนประดิพัทธิ์	(ถนนพหลโยธิน-ถนนพระรามที่	๖)

	 ๗.		ถนนพหลโยธิน	(คลองบางซื่อ-ห้าแยกลาดพร้าว)

	 ๘.	 ถนนพระราม	๑	ช่วงแยกบรรทัดทองถึงพญาไท

	 ๙.	 ถนนราชวิถี	ช่วงถนนพระราม	๖-อนุสาวรีย์ชัยฯ

	๑๐.	 ถนนเพชรบุรี	(ช่วงแยกบรรทัดทอง-แยกอุรุพงษ์)

๑๑.	โครงการนนทรี	

๑๒.	โครงการพระราม	๓

๓.๘๓	

๘.๓๗	

๕.๕๗	

๔.๘๕	

๒๒.๗๔	

๘.๙๑	

๕๗.๒๗	

๒๓.๘๐	

๒๒.๐๐	

๘.๑๐	

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

 

 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวเส้นทางโครงการน�าสาย	

ลงดินในกรุงเทพมหานคร		 	

๒.		การประชุมติดตามและประสานงานการด�าเนินการ

โครงการน�าสายไฟฟ้าลงดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๓.		การออกแบบก่อสร้างท่อรวมสายสาธารณูปโภคใต้ดิน	

(Common	Duct)	ตามเส้นทางถนนที่ก่อสร้างใหม่ใน

ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน



79แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๒
มหานครสีเขียว สะดวกสบายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑๓.	โครงการรัชดาภิเษก-อโศก

๑๔.	โครงการรัชดาภิเษก-พระราม	๙

	 ๑.	 ถนนอังรีดูนังต์	(ถนนพระราม	๑-ถนนพระราม	๔)

	 ๒.		ถนนชิดลม	(ถนนเพชรบุรี-ถนนเพลินจิต)

	 ๓.		ถนนหลังสวน	(ถนนเพลินจิต-ถนนสารสิน)

	 ๔.		ถนนสารสิน	(ถนนราชด�าริ-ถนนวิทยุ)

	 ๕.	 ถนนวิทยุ	(ถนนเพลินจิต-ถนนพระราม	๔)

	 ๖.	 ถนนพระราม	๔	(ถนนราชด�าริ-สถานีย่อยคลองเตย)

	 ๗.		ถนนสาทร	(ถนนเจริญกรุง-ถนนพระราม	๔)

	 ๘.		ถนนเจริญราษฎร์	(ถนนพระราม	๓-ถนนสาทร)

	 ๙.		ถนนเพชรบุรี	(ถนนราชปรารภ-ทางรถไฟ)

	๑๐.		ถนนดินแดง	(ถนนวิภาวดีรังสิต-คลองสามเสน)		

และถนนราชวิถี	(อนุสาวรีย์ชัยฯ-สามเหลี่ยมดินแดง)

	๑๑.		ถนนประชาราษฎร์สาย	๒		

(ถนนประชาราษฎร์	สาย	๑-ถนนเตชะวานิช)

	๑๒.	 ถนนจรัญสนิทวงศ์		

(เชิงสะพานพระราม	๗-แยกท่าพระ)

	๑๓.	 ถนนพหลโยธิน	(แยกลาดพร้าว-แยกรัชโยธิน)

	๑๔.		ถนนพหลโยธิน	(แยกรัชโยธิน-ถนนงามวงศ์วาน)

	๑๕.		ถนนแจ้งวัฒนะ		

(ฝั่งกรุงเทพฯ	คลองประปา-คลองบางเขน)

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

โครงการ ๓๙ เส้นทาง (เฉพาะส่วนของกรุงเทพมหานคร ๓๔ เส้นทาง)



80 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๒
มหานครสีเขียว สะดวกสบายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

	๑๖.		ถนนสามเสน	(ถนนนครไชยศรี-ถนนลูกหลวง)

	๑๗.		ถนนประชาธิปก		

(เชิงสะพานพระปกเกล้า-วงเวียนใหญ่)

	๑๘.	 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน		

(วงเวียนใหญ่-ถนนรัชดาภิเษก)

	๑๙.	ถนนเพชรบุรี	(ถนนพญาไท-ถนนราชปรารภ)

	๒๐.		ถนนราชปรารภ	(ถนนศรีอยุธยา-สามเหลี่ยมดินแดง)

	๒๑.		ถนนวิภาวดีรังสิต	(ถนนดินแดง-สถานีต้นทางวิภาวดี)

	๒๒.		ถนนดินแดง	(สามเหลี่ยมดินแดง-ถนนวิภาวดีรังสิต)

	๒๓.		ถนนรามค�าแหง	(ถนนเพชรบุรี-ถนนศรีนครินทร์)

	๒๔.		ถนนเพชรบุรี		

(ซอยสุขุมวิท	๖๓	(เอกมัย)-ถนนรามค�าแหง)

๒๕.		ถนนลาดพร้าว	(แยกลาดพร้าว-ถนนรัชดาภิเษก)

	๒๖.		ถนนลาดพร้าว	(ถนนรัชดาภิเษก-ถนนศรีนครินทร์)

๒๗.	ถนนศรีนครินทร์	(ถนนลาดพร้าว-ถนนรามค�าแหง)

๒๘.	ถนนสามเสน	(ถนนทหาร-ถนนนครไชยศรี)

๒๙.	ถนนทหาร	(ถนนสามเสน-ถนนพระราม	๕)	และ	

ถนนประดิพัทธ์	(ถนนพระราม	๕-ถนนพระราม	๖)

๓๐.	ถนนประชาราษฎร์สาย	๑		

(ถนนประชาราษฎร์สาย	๒-ถนนทหาร)

๓๑.	ถนนอรุณอัมรินทร์		

(เชิงสะพานพระราม	๘-ถนนประชาธิปก)

๓๒.	ถนนบรมราชชนนี		

(ถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนอรุณอัมรินทร์)

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๓๓.	ถนนพรานนก	(ถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนอรุณอัมรินทร์)

๓๔.	รอบพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	(ถนนราชวิถี		

ถนนสวรรคโลก	ถนนศรีอยุธยา	ถนนพระราม	๕)

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

ส�านักการโยธา

การไฟฟ้านครหลวง

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครท่ีร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

เพียงพอ

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 กรุงเทพมหานครมีพื้นที่	 ๑,๕๖๘.๗๓๗	 ตารางกิโลเมตร	 ข้อมูล	 ณ	 เดือนกันยายน	 ๒๕๕๘	 มีประชากร	

ตามทะเบียนราษฎร์	 ๕.๗	 ล้านคน	 หากรวมประชากรแฝงจะมีประชากรประมาณ	๘.๓	 ล้านคน๑	 มีพื้นที่สีเขียวใน	

รูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อมรวมจ�านวน	 ๗,๓๐๐	 แห่ง	 คิดเป็นพื้นที่	 ๓๔.๖๓	 ล้านตารางเมตรสัดส่วน	

ต่อประชากร	๖.๐๘	ตารางเมตร/คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	๒.๒๑	ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร	หากพิจารณาเฉพาะพื้นที่	

สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลัก๒	ลดจ�านวนลงจากมีจ�านวน	๓๔	แห่งเหลือ	๓๒	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๓	ของพื้นที่

เมือง	 สัดส่วน	 ๐.๘๒	 ตารางเมตร/คน	 เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่สีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรซึ่ง

ก�าหนดโดยองค์การอนามัยโลก	(WHO)	เมืองควรมีพื้นที่สีเขียว	๙	ตารางเมตรต่อประชากร	๑	คน	ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้

ให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่สีเขียวเพื่อบริการประชาชนไม่เพียงพอ	 ต�่ากว่ามาตรฐานในการเป็นเมืองที่มีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมที่ดี	ข้อมูลจากฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครพบว่า	พื้นที่

สีเขียวยั่งยืน๓	ซึ่งสร้างความร่มรื่นให้แก่เมือง	 ประมาณการว่ากรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่ดังกล่าวมากกว่าร้อยละ	 ๐.๖๖	

(๑๐,๓๖๘,๕๕๓	ตารางเมตร)	จากที่เมืองควรจะมีถึงร้อยละ	๕๔	นอกจากนี้ข้อมูลจากส�านักงานสวนสาธารณะ	ส�านักสิ่ง

แวดล้อมยงัแสดงให้เหน็แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของการพัฒนาพ้ืนทีสี่เขยีวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมระหว่าง

ปี	 ๒๕๓๙-๒๕๕๘	 ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนแต่ในระยะเวลาแต่ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเริ่มประสบปัญหาการจัดหาพื้นที่

สาธารณะท่ีจะน�ามาพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมท�าได้ยากมากข้ึน	 ปัจจุบันหลายเขตไม่สามารถจัดหาพื้นที่

สาธารณะเพือ่น�าไปพฒันาได้อกี	การกระจายตวัดงักล่าวไม่ครอบคลมุการให้บรกิารประชาชนหากพจิารณาตามกลุ่มเขต

ต่างๆ	พบว่ากลุ่มกรุงเทพตะวันออก	กรุงเทพใต้	และกรุงธนใต้มีสัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อมต่อประชากรคิด

เป็น	 ๗.๒๔,	 ๖.๗๕	 และ	 ๖.๗๑	 ตารางเมตร/คน	 ตามล�าดับ	 ประชาชนสามารถเข้าถึงสวนสาธารณะหลักได้คิดเป็น	

	 ๑		เอกสารสารสถิติของส�านักงานสถิติแห่งชาติปีที่	๒๕	ฉบับที่	๑	เดือนมกราคม-มีนาคม	๒๕๕๗
	 ๒		สวนสาธารณะหลัก	หมายถึง	สวนตามนิยามของส�านักงานสวนสาธารณะ	ส�านักสิ่งแวดล้อม
	 ๓		พื้นที่สีเขียวยั่งยืน	 หมายถึง	 พื้นที่สีเขียวมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบหลักและได้รับการดูแลบ�ารุงรักษาให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน
	 ๔		กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.	 (๒๕๕๐)	แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
อย่างยั่งยืน,	หน้า	๘.

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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ร้อยละ	 ๔๒.๑๖๕	 พื้นที่เขตที่มีสวนสาธารณะหลักให้บริการมากที่สุดคือกลุ่มกรุงเทพใต้	 ๘	 แห่ง๖	 และกลุ่มกรุงธนใต้	

มีสวนสาธารณะหลักน้อยที่สุดเพียง	๑	แห่ง	 เขตซึ่งมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม	๙	ตารางเมตร/	

คน	 ขึ้นไปมีเพียง	 ๑๐	 เขต	 ประกอบด้วย	 เขตคันนายาว	 จตุจักร	 ตลิ่งชัน	 ทวีวัฒนา	 บางขุนเทียน	 ปทุมวัน	 ประเวศ		

พระนคร	ราชเทวีและหลักสี่	เท่านั้น

	 นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังมีพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบอื่นๆ	 ซ่ึงไม่อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม		

ซึ่งก�าหนดตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๔๖	คือสนามกีฬากลางแจ้ง	สนามกอล์ฟ	แหล่งน�้า	

ที่ลุ่ม	ที่ว่าง	พื้นที่ไม้ยืนต้น	พื้นที่เกษตรกรรม	พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	และพื้นที่อื่นๆ	พื้นที่เหล่านี้มีความส�าคัญไม่น้อย	

ไปกว่าพื้นที่ในรูปแบบสวนเนื่องจากมีความส�าคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองให้น่าอยู่ไม่แออัด	 ซึ่งมีไม	่

น้อยกว่า	 ๓,๓๒๓	 แห่ง	 คิดเป็นพื้นที่	 ๘๙,๙๔๒-๑-๓๒.๓๒	 ไร่	 คิดเป็นสัดส่วน	 ๒๕.๒๘	 ตารางเมตร/คน	 ทั้งนี้หาก	

มีการบริหารจัดการพื้นท่ีเหล่านี้อย่างเหมาะสมอาจสามารถน�าไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนได้ในอนาคต	

แต่ติดขัดในเงื่อนไขพื้นที่เหล่านี้มีประชาชน	ภาคเอกชน	และหน่วยราชการอื่นเป็นเจ้าของที่ดิน	การน�ากลยุทธ์คุ้มครอง	

และอนรุกัษ์พืน้ท่ีสเีขยีวเพือ่รกัษาสภาพแวดล้อมทีดี่ของกรุงเทพมหานครมาใช้ในปี	๒๕๕๘	ท�าให้พ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร	

มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรคิดเป็นมากกว่าร้อยละ	๓๑.๒๘	หรือร้อยละ	๑๑.๕๗	ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร

	 กรงุเทพมหานครประกาศกฎกระทรวงบงัคบัใช้ผงัเมอืงรวมในท้องทีก่รงุเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๖	ก�าหนดการ

ใช้ประโยชน์ทีด่ินพื้นทีโ่ล่งไว้เปน็สว่นหนึง่ของการเพิ่มพื้นที่สเีขยีวให้กรุงเทพมหานคร	นอกจากนี้ยงัไดก้�าหนดมาตรการ

ทางผังเมืองตามกฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 เรื่องการจัดให้มีพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์

สาธารณะหรือสวนสาธารณะเกิดผลในทางปฏิบัติสนับสนุนให้เอกชนพัฒนาท่ีโล่งเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือ	

สวนสาธารณะในพื้นที่ของตนเองแลกกับประโยชน์ที่จะได้รับพื้นที่ใช้สอยอาคารเพิ่มเติมเกิดผลอย่างจริงจัง

	 นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วต้นไม้ที่โตเต็มที่	๑	ต้น	สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้

ประมาณ	๘	กิโลกรัมต่อปี	และต้นไม้ที่มีพื้นที่ผิวใบ	๑๕๐	ตารางเมตร	สามารถให้ก๊าซออกซิเจนส�าหรับมนุษย์ได้	๑	คน	

และช่วยลดอุณหภูมิของบรรยากาศภายในเมืองได้	 โดยบริเวณที่มีพื้นท่ีสีเขียวจะแตกต่างจากพื้นท่ีซึ่งไม่มีพื้นที่สีเขียว

อย่างน้อย	 ๒-๒.๗	 องศาเซลเซียส๗	 ดังนั้นปริมาณพ้ืนท่ีสีเขียวจึงส่งผลต่อคุณภาพของอากาศภายในเมือง	 และช่วยลด

อณุหภูมภิายเขตเมืองให้มคีวามเหมาะสมต่อการอยูอ่าศัยมากยิง่ขึน้	และยงัช่วยสร้างบรรยากาศเมอืงให้มคีวามสวยงาม

ร่มรื่นใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย	

	 สาเหตุส�าคัญซึ่งส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ที่จะใช้ในการพัฒนาเป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ	

ไม่เพียงพอเป็นผลมาจากท่ีดินมีราคาแพง	 การใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองมุ่งให้ความส�าคัญทางเศรษฐกิจมากกว่า	

การด�าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นน่าอยู่ของเมือง	 ทิศทางการขยายตัวเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง

ขาดระเบียบ	 ซึ่งปัจจุบันการขยายตัวของเมืองมีการขยายตัวไปตามแนวทิศทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

ขนาดใหญ่ที่เกิดใหม่	 ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่จ�านวนมากได้รับความเสียหายถูกท�าลายจากการพัฒนาดังกล่าวโดยขาด

มาตรการปลูกทดแทนที่เหมาะสม	กรุงเทพมหานครไม่มีแผนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่ชัดเจน	เน้นการพัฒนาพื้นที่สีเขียว

ในรปูแบบสวนเป็นแบบการเช่าและขอใช้พืน้ทีเ่ป็นหลกัการจดัซือ้ทีด่นิเป็นของตนเองท�าให้ยากต่อการก�าหนดกรอบเวลา

แห่งความส�าเร็จที่ชัดเจนได้	 นอกจากนี้พ้ืนที่สวนสาธารณะหลักที่มีอยู ่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ด�าเนินการบนพื้นที	่

	 ๕	เอกสารรายงานการประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 ๖	ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
	 ๗	 ดร.จ�าเนียน	 วรรัตนชัยพันธ์,	 ๒๕๔๘,	 เอกสารประกอบการสัมมนาในรายงานการสัมมนาระดมความคิดเห็นแนวทางการ
ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้มาตรการทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อการเพิ่มและจัดการพ้ืนที่สีเขียวของ
ชุมชน
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ของหน่วยงานอื่นๆ	 เช่น	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 พื้นที่ของราชพัสดุ	 เป็นต้น		

หากหน่วยงานเจ้าของที่ดินประสงค์จะน�าที่ดินไปเพื่อการพัฒนาเช่นเดียวกับตลาดนัดสวนจตุจักรจะส่งผลกระทบต่อ

พืน้ท่ีทีล่งทนุพฒันาไปแล้วพืน้ทีใ่ห้บรกิารจะหายไปในอนาคต	นอกจากนีใ้นการคุม้ครองและอนรุกัษ์พืน้ท่ีสเีขยีวซึง่ไม่ได้

อยู่ในรูปแบบสวน	 กรุงเทพมหานครขาดการพัฒนามาตรการท่ีเหมาะสม	 เช่น	 มาตรการทางภาษี	 และมาตรการ	

ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เพ่ือสร้างความร่วมมอืระหว่างกรงุเทพมหานครและภาคส่วนต่างๆ	ยงัคงด�าเนนิการเฉพาะในส่วน

การรวบรวมจัดท�าฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวนอกเหนือจากพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อมที่มีอยู่เป็นหลัก

	 ท้ายที่สุด	 หากกรุงเทพมหานครจะก้าวเป็นมหานครแห่งเอเชียตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้ตามแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๗๕)	จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ในล�าดับต้นๆ	ต่อไป

เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑  พฒันาพืน้ทีส่เีขยีวส�าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรืน่เพิม่ขึน้กระจายทัว่ในพืน้ที่

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ขนาดพื้นที่ซึ่งถูกน�าไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/

สวนหย่อมเพิ่มขึ้น๘

จ�านวนสวนสาธารณะหลักเพิ่มขึ้น

ขนาดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

๒๓,๖๓๑.๖๙	ไร่	

๓๕	แห่ง/๕	ปี

๑๒	ล้าน	ตร.ม.

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที	่๑		 ก�าหนดกรอบพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เหมาะสมและตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว	

เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง๙	ในแต่ละพื้นที่เขต

	 มาตรการที	่๒	 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับการส่งเสริมการเพิ่มและบริหาร

จัดการพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของชุมชนและผลักดันให้มีผลใช้บังคับอย่างเคร่งครัด

	 มาตรการที	่๓	 ผลักดันให้มาตรการทางผังเมืองตามกฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร		

พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 เร่ืองการจัดให้มีพ้ืนท่ีโล่งเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะเกิดผล	

ในทางปฏิบัติ

	 มาตรการที	่๔		 บูรณาการแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะ/สวนหย่อมร่วมกับหน่วยงานพัฒนาระบบ-

สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

	 มาตรการท่ี	๕	 พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มร่ืนสวยงามเหมาะสม

กับเมืองและชุมชนเพิ่มขึ้น

	 ๘	 ค่าเป้าหมายพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อมกระจายเป็นรายเขตเกิดจากการต่อรองกันระหว่างส�านักงานสวนสาธารณะ		
ส�านักสิ่งแวดล้อมและส�านักงานเขตภายใต้ค่าเป้าหมายภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ�าปี	ก�าหนดข้อมูลที่น�ามา
ใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์มาจากฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
	 ๙	 ก�าหนดตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๔๖	คือสนามกีฬากลางแจ้ง	สนามกอล์ฟ	แหล่งน�้า	ที่ลุ่ม	
ที่ว่าง	พื้นที่ไม้ยืนต้น	พื้นที่เกษตรกรรม	พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	และพื้นที่อื่นๆ
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 โครงการส�ารวจและประเมินศักยภาพในการพัฒนา

พื้นที่ที่ใช้สร้างเป็นพื้นที่สีเขียว๑๐

ส�านักผังเมือง/

ส�านักสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์

โครงการลงทุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะสีเขียว	

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒.	 โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่สีเขียว	

ในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม

	 เช่น	โครงการบ�ารุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	

๑.	 โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่สีเขียว	

ในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม

	 เช่น	ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา	๗๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๖๐)

	 -	 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงล�าไผ่	
	 	 เขตมีนบุรี	ระยะที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๖๐)
	 -		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสาทร		

	 (แยกสาทร-ถนนคอนแวนต์)

๐.๕๕

≥	๓๘.๒๖

๗๗๑

ส�านักผังเมือง	

ส�านักสิ่งแวดล้อม/

ส�านักงานเขต

ส�านักสิ่งแวดล้อม/

ส�านักผังเมือง/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๕

เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒  อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ขนาดพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อประชากรเพิ่มขึ้น๑๑ ๒๑๙.๖	ล้าน	ตร.ม.

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน	

มีส่วนร่วมอนุรักษ์รักษาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวของเมืองและผลักดันให้มีผลใช้บังคับ	

อย่างเคร่งครัด

	 ๑๐	 ประเมินศักยภาพของพื้นที่สีเขียว	 ๙	 ประเภทซ่ึงเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่	
สีเขียวของกรุงเทพมหานคร	ซึ่งสามารถน�าไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมได้
	 ๑๑	 พื้นที่สวน	๗	ประเภทรวมกับพื้นที่สีเขียว	๙	ประเภท
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กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้และความหลาก

หลายทางชีวภาพในพื้นที่เมือง

๒.	 โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ทั่วกรุงเทพมหานคร

	 -	ฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร

๓.	 โครงการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน

ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนแนวตั้งทั้งภายใน

และภายนอกอาคารสิ่งก่อสร้าง	

๔.	 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	

เอกชน	และชุมชนในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในรูปแบบ

ของสวนสาธารณะถาวร

๕.	 จัดท�าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพันธุ์ไม้	

และสวนสาธารณะ

	 เช่น	กิจกรรมส�ารวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	

เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร๑๒		

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม/

ส�านักงานเขต

ส�านักสิ่งแวดล้อม/

ส�านักงานเขต

ส�านักสิ่งแวดล้อม/

ส�านักงานเขต

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๕

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 

 

	 มาตรการท่ี	๒	 สร้างองค์ความรู ้	 จิตส�านึกและความตระหนักให้แก่ภาคส่วนต่างๆ	 ต่อความส�าคัญ	

ของพื้นที่สีเขียวของเมือง

	 มาตรการที่	๓	 ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และรักษาพื้นที่สีเขียว

	 มาตรการที	่๔	 พัฒนาและผลักดันยกระดับขีดความสามารถบุคลากรกรุงเทพมหานครในการจัดการพื้นที่	

สีเขียวของเมืองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

	 มาตรการที่	๕	 พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านพันธุ์ไม้ให้ประชาชน	

ผู้สนใจ

	 -	 การอบรมวิชาการปลูกตกแต่งต้นไม้ส�าหรับประชาชน

๒.	 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูขยายพันธุ์ไม้หายากและไม้พื้นถิ่น

	 เช่น	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีสนอง	

พระราชด�าริโดยกรุงเทพมหานคร

๐.๑๗

๗.๐๐

ส�านักสิ่งแวดล้อม

ส�านักสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๔

	 ๑๒	ส�ารวจและรวบรวมพื้นที่สีเขียว	๒	กลุ่ม	คือ	สวน	๗	ประเภท	และพื้นที่สีเขียว	๙	ประเภท	เข้าสู่ฐานข้อมูลและระบบติดตาม	
ประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
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มิติที่ ๒.๓  ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก 

เป้าหมายที่ ๒.๓.๑  ประชาชนเข้าถงึระบบขนส่งสาธารณะ มทีางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึง่พารถส่วนบคุคล 

สถานการณ์และแนวโน้ม 

	 ปัญหาที่ประชาชนกรุงเทพมหานครต้องการให้แก้ไขเป็นล�าดับต้นๆ	หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นปัญหาการจราจร

ทีต่ดิขดั	ซึง่เป็นปัญหาท่ีกรงุเทพมหานครพยายามอย่างต่อเนือ่งทีจ่ะหาวิธกีารต่างๆ	มาแก้ไข	แต่เนือ่งจากระบบคมนาคม

ขนส่งของกรุงเทพมหานครเป็นระบบที่ใช้ทางถนนเป็นหลัก	 การเจริญเติบโตของเมืองได้ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว		

โดยส่วนใหญ่ชมุชนขยายไปตามเส้นทางถนน	รถยนต์จึงเป็นพาหนะทีค่นกรุงเทพมหานครนยิมใช้ในการเดินทาง	เนือ่งจาก

มีความสะดวกสบายในการเดินทางจากประตูบ้านจนกระทั่งถึงที่หมาย	 เพราะหากเลือกได้คนส่วนใหญ่ย่อมเลือกที่จะ	

ไม่รอคอยรถโดยสารประจ�าทาง	 ไม่ต้องเสียเวลาต่อจากระบบขนส่งสาธารณะหนึ่งไปยังอีกระบบสาธารณะหนึ่ง		

กล่าวอีกนัยก็คือ	ระบบขนส่งมวลชนไม่ทั่วถึง	ไม่เพียงพอและไม่เอื้อให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางนั่นเอง	

	 กรงุเทพมหานครได้พยายามหาวธิกีารต่างๆ	มาด�าเนนิการแก้ไขปัญหา	การคมนาคมในระยะทีผ่่านมา	เพือ่ให้

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทัว่ถงึและมคีณุภาพ	เช่น	การเพ่ิมเส้นทางและการขยายเส้นทาง

ระบบขนส่งมวลชน	 การเพิ่มเส้นทางการเดินทางทางน�้า	 การเพิ่มเส้นทางจักรยาน	 เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทาง	

ของประชาชน	 เป็นต้น	 และได้ขยายและเสริมสร้างประสิทธิภาพของโครงข่ายถนน	 แก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณ	

คอขวด	จดุตดัและทางแยก	ด้วยการก่อสร้างอโุมงค์ลอดใต้ทางแยก	สะพานข้ามแยก	ทางยกระดับ	ตลอดจนการเชือ่มต่อ	

การเพิม่	 ขยายหรอืบ�ารงุรกัษาพืน้ผวิจราจร	ทัง้ในถนนสายหลกัและถนนสายรอง	 รวมทัง้การใช้เทคโนโลยต่ีางๆ	 เข้ามาม	ี

ส่วนร่วมในการตรวจวัดสภาพการจราจร	เพือ่รายงานสภาพการจราจรแบบปัจจบุนั	(Real	Time)	ให้ประชาชนรบัทราบ	

และจัดท�าระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านจราจร	 เพื่อน�าไปประกอบการวิเคราะห์	 วางแผนและบริหารจัดการด้านจราจร	

ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 เพื่อประโยชน์ในการอ�านวยความสะดวกประชาชนให้ได้รับทราบข้อมูลสภาพ

การจราจรตามความเป็นจริง	 เพื่อประชาชนได้น�าไปใช้ในการวางแผนในการเดินทางบนโครงข่ายถนนของกรุงเทพ-

มหานคร	 หลีกเลี่ยงจุดท่ีมีการจราจรหนาแน่น	 ติดขัด	 ซึ่งช่วยให้ลดการสะสมของยานพาหนะในบริเวณที่เกิดปัญหา	

การจราจร	 รวมท้ังเป็นการลดการสิ้นเปลืองเวลา	 น�้ามันเชื้อเพลิง	 ปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อม	 มลภาวะทางอากาศ		

มลภาวะทางเสียง	ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ	สามารถถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย	

	 ปัจจุบันรัฐบาลและกรุงเทพมหานครได้พยายามจัดท�าระบบขนส่งมวลชน	 และขยายเส้นทางระบบขนส่ง

มวลชน	 แต่ระบบขนส่งมวลชนท่ีมีอยู่ยังไม่สามารถให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร	 ซ่ึงตามแผนการพัฒนา

ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพมหานครจะมรีถไฟฟ้า	-	รถไฟฟ้าใต้ดินเชือ่มโยงท่ัวทุกพ้ืนท่ีภายในปี	๒๕๗๒	กรุงเทพมหานคร

ได้สนับสนนุและส่งเสรมิให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน	โดยด�าเนนิการเพ่ิมเส้นทางรถไฟฟ้าให้ครอบคลมุพืน้ที่	

และเป็นทางเลอืกในการเดนิทาง	พร้อมปรบัปรงุจดุเชือ่มต่อระบบขนส่งมวลชน	และก่อสร้างทางเดนิยกระดบั	เพือ่อ�านวย

ความสะดวกให้กับผู้ใช้ระบบขนส่งมวลขน	
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มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จัดท�าระบบขนส่งมวลชนส่วนต่อขยายเพิ่มขึ้น

	 มาตรการที่	๒	 จัดท�าระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง

	 มาตรการที่	๓	 จัดท�าทางเดินยกระดับเพื่อให้ความสะดวกกับผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชน

	 มาตรการที่	๔	 รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทาง	

	 มาตรการที่	๕		 ศึกษาวิจัยสาเหตุการเลือกใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและจักรยาน

	 มาตรการที่	๖	 บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.		ประสานหน่วยงาน	(ขสมก.	และกรมการขนส่งทางบก)	

ปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อเป็น	Feeder	รับส่งประชาชน

เข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก		

ส�านักการจราจร

และขนส่ง

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

โครงการยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.	 โครงการวิจัยเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาเหตุ	

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ

และรถจักรยานของประชากรกรุงเทพมหานคร		

๒.	โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน		

๗.๐๐	

๓๐.๐๐

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

มาตรการที่	๕

มาตรการที่	๔

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที่

 

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

๓

ร้อยละความส�าเร็จตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี	

ของโครงการพัฒนาระบบราง	

ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

มีรายงานที่สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน	

และการเดินทางทางเลือก	

ร้อยละ	๗๐

ร้อยละ	๗๕

๑	ผลงาน

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก
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๑.	 โครงการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพมหานคร	ส่วนต่อขยายสายสีลม	บริเวณ

สถานีตากสิน		

๒.	 โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว	(Monorail)	จาก

วัชรพล-ทองหล่อ

๓.		โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ	(Sky	Walk)	

จากสถานีบางหว้า	(S12)	ถึงท่าเรือ	

ตากสิน-เพชรเกษม

๔.	 โครงการระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา	(Light	

Rail)	สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

๕.		โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ	(Sky	Walk)	

เชื่อมระหว่างระบบขนส่งมวลชนส่วนต่อขยาย

สายสุขุมวิท	จากสถานีอุดมสุขถึงสถานีบางนา

๖.		โครงการจัดท�าระบบขนส่งมวลชนส่วนต่อขยาย

สายสุขุมวิท	(แบริ่ง	-	สมุทรปราการ)	*	

๗.	 โครงการจัดท�าระบบขนส่งมวลชนส่วนต่อขยาย

สายหมอชิต	(หมอชิต	-	สะพานใหม่	-	คูคต)	*	

๘.		โครงการจัดท�าระบบขนส่งมวลชนส่วนต่อขยาย

สายสีลม	(บางหว้า	-	ตลิ่งชัน)	*

๙.	โครงการขนส่งมวลชนขนาดรอง	(AGT)	สายสีทอง	

จากสถานี	BTS	กรุงธนบุรีถึงถนนประชาธิปก	*

๗๗.๐๐

๖๕.๒๗

๗๐.๐๐

๔๑.๒๐

๔๕๐.๑๐

**

**

***

****

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

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	๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ :

	 *	 กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายมอบหมายให้บริษัท	 กรุงเทพธนาคม	 จ�ากัด	 เป็นผู้ด�าเนินการโครงการและบริหารจัดการเดินรถ		

โดยให้บริษัทฯ	 จัดหางบประมาณเพื่อด�าเนินการงานโครงสร้างพื้นฐาน	 งานติดตั้งระบบและงานบริหารจัดการเดินรถ	 ซึ่งปัจจุบัน	

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบในหลักการมอบหมาย	บริษัท	 กรุงเทพธนาคม	 จ�ากัด	 ด�าเนินการแล้ว	 ๓	 โครงการ	 คือ	

โครงการที่	๖	 ,	๗	และ	๙	ในส่วนของโครงการที่	๘	มีนโยบายที่จะมอบหมายให้บริษัท	กรุงเทพธนาคม	จ�ากัด	เป็นผู้ด�าเนินการ

โครงการและบริหารจัดการเดินรถ	 ซ่ึงอยู่ระหว่างส�านักการจราจรและขนส่งเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบใน	

หลักการมอบหมายให้บริษัท	กรุงเทพธนาคม	จ�ากัด	ด�าเนินการ

	 **	 กรุงเทพมหานครจะจัดหางบประมาณอุดหนุน	เพื่อช�าระค่างานติดตั้งระบบในปี	๒๕๖๒

	***	 อยู่ระหว่างการพิจารณา

	****	 เอกชนสนับสนุนงบประมาณ	

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)



89ด้านที่ ๒
มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

จ�านวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง	

ร้อยละความส�าเร็จของการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก	

๑	เส้นทาง

ร้อยละ	๗๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๒  เพิ่มเส้นทางจักรยานให้มีความสะดวกและทั่วถึง

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 จัดท�าเส้นทางจักรยานในเส้นทางหลักครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร

	 มาตรการที	่๒	 ก�าหนดให้มีการสร้างทางจักรยานที่มีมาตรฐานในถนนที่สร้างใหม่ทุกสายซึ่งมีทางเท้า	

กว้างกว่า	๑.๒๐	เมตร

	 มาตรการที่	๓	 จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการใช้จักรยาน	

	 มาตรการที่	๔	 ก�าหนดกฎหมายส�าหรับการใช้จักรยาน

	 มาตรการที่	๕	 คุ้มครองความปลอดภัยของผู้ขับขี่จักรยาน

 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		ปรับปรุงเส้นทางจักรยานและทางเท้าถนนอังรีดูนังต์

และถนนราชด�าริ

๒.	ติดตั้งป้ายแนะน�าการใช้ช่องเดินรถร่วมกัน	

ชนิดแขนยื่นเหนือผิวจราจร

๒๔.๒๘

๑๐๐.๐๐

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๓

 
 

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 การออกแบบให้มีการสร้างทางจักรยานที่มีมาตรฐาน	

ในถนนที่สร้างใหม่ทุกสายซึ่งมีทางเท้ากว้างกว่า		

๑.๒๐	เมตร

๒.		สะพานคนเดิน	เส้นทางจักรยานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	

บริเวณที่ท่าพระจันทร์-ศิริราช

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน



90 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๒
มหานครสีเขียว สะดวกสบายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑

๒

จ�านวนท่าเรือโดยสารที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง

ร้อยละความส�าเร็จของการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุน	

การเดินทางทางน�้า

๑๐	ท่าเรือ

ร้อยละ	๗๐

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๓ ส่งเสริมการเดินทางทางน�้า

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการที่	๑	 ก่อสร้าง	ปรับปรุง	หรือบ�ารุงรักษาท่าเทียบเรือ	

	 มาตรการที่	๒	 จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเดินทางทางน�้า

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒  การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด 

สถานการณ์และแนวโน้ม

	 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง	เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่าง	ๆ	รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง

ทั้งทางบก	 ทางน�้า	 และทางอากาศของประเทศ	 การขยายตัวของเมือง	 การเติบโตของจ�านวนประชากรและ	

การเคลื่อนย้ายของประชากรทั้งจากปริมณฑลและต่างจังหวัด	 เพ่ือเข้ามาท�างานและประกอบกิจกรรมต่างๆ		

ในกรุงเทพมหานคร	ท�าให้ความต้องการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เช่น	การใช้บริการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค

เพิ่มมากขึ้นในระยะที่ผ่านมา	และโครงข่ายการคมนาคมของเมืองยังไม่สมบูรณ์		

	 กรุงเทพมหานครได้มีการด�าเนินการแก้ไขปัญหาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	 เช่น	 การขยายเส้นทางหรือริเร่ิมเส้นทางใหม่มากขึ้น	 รวมทั้ง

การขยายและเสริมสร้างประสิทธิภาพของโครงข่ายถนนโดยเฉพาะบริเวณคอขวด	จุดตัดและทางแยก	ด้วยการก่อสร้าง

อุโมงค์ลอดใต้ทางแยก	สะพานข้ามแยก	ทางยกระดับ	ตลอดจนการเชื่อมต่อการเพิ่ม	ขยายหรือบ�ารุงรักษาพื้นผิวจราจร	

ทั้งในถนนสายหลักและถนนสายรอง	 แต่การขยายตัวของปัญหาอย่างรวดเร็วประกอบกับข้อจ�ากัดหลายประการ		

ท�าให้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังมีปัญหาด้านการจราจรขนส่งและสาธารณูปโภคที่ต้องแก้ไขและพัฒนาต่อไป

 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ	

คลองแสนแสบ

๒.		ติดตั้งป้ายแนะน�าการสัญจรทางน�้า

๓๐.๐๐

๕๐.๐๐

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

ส�านักการจราจร	

และขนส่ง

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒



91แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๒
มหานครสีเขียว สะดวกสบายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

๑ ถนนมีการเชื่อมโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๓	สายทาง

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร 

มาตรการด�าเนินการ

	 มาตรการท่ี	๑		 เพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิมโดยการก่อสร้าง	 (ถนนสายหลัก	 สะพานข้ามทางแยก		

ทางแยก	ทางลอด	และสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา)

	 มาตรการที	่๒		 พัฒนาโครงข่ายถนนโดยการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาตามที่ผังเมือง

ก�าหนด

	 มาตรการที่	๓		 ขยายช่องจราจร	เพื่อรองรับปริมาณการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

๑.	 โครงการออกแบบการขยายช่องจราจรเพื่อรองรับ

ปริมาณการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

ส�านักการโยธา มาตรการที่	๓

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน

 

 

 

 
 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑.		 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา

บริเวณแยกเกียกกาย

๒.		 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามค�าแหง		

ถึงถนนศรีนครินทร์	(ผ่านซอยรามค�าแหง	๒๔)

๓.	 โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-	

ถนนมิตรไมตรี

๔.	 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า	

๕.	 โครงการก่อสร้างทางลอด	

ถนนพัฒนาการ-รามค�าแหง-ถาวรธวัช

๖.	 โครงการต่อขยายสะพานอรุณอัมรินทร์	พร้อม

ทางขึ้น-ลง	และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช

๗.	 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนน

สุธาวาส	และสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์

๘.	 โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า		

ช่วงที่	๑	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์

กับถนนกรุงเทพกรีฑา

๓.๔๐

๑๓๒.๐๐

๓๙.๕๐

๓๐๙.๐๐

๓๖๑.๓๐

๓๔๑.๖๓

๖๘.๐๗๐

๒๘๑.๔๔

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒



92 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๒
มหานครสีเขียว สะดวกสบายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

		๙.		โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า	

ช่วงที่	๒	ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า		

จากคลองหัวหมากถึงคลองล�าสาลี	

๑๐.	 โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า	

ช่วงที่	๓	ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า		

จากคลองล�าสาลีถึงคลองวังใหม่	

๑๑.	 โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า	

ช่วงที่	๔	ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า		

จากคลองวังใหม่ถึงทางหลวงหมายเลข	๙

๑๒.	 โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า	

ช่วงที่	๕	ก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางหลวง

หมายเลข	๙

๑๓.	 โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า		

ช่วงที่	๖	ก่อสร้างและปรับปรุง	

ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า	จากทางหลวง

หมายเลข	๙	ถึงถนนร่มเกล้า	

๑๔.	 โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า	

ช่วงที่	๗	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ	

ถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร	

๑๕.	 โครงการปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานคร	ดินแดง

	 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนมิตรไมตรี	๓-	

ถนนประชาสงเคราะห์

๑๖.	 สะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	บริเวณ	

ถนนราชวงศ์-ถนนท่าดินแดง

๑๗.	 โครงการก่อสร้างทางยกระดับรามค�าแหง

๑๘.	 โครงการก่อสร้างสะพาน	

ข้ามทางแยก	ณ	ระนอง

๑๙.	 โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์

๒๐.	 โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับบน	

ถนนลาดกระบัง

๒๑.	 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา		

กับถนนก�าแพงเพชร	๖	(ถนนหมายเลข	๘)

๔๓๙.๙๐

๓๓๒.๖๐

๒๕๖.๓๕

๒๗๒.๕๙

๓๓๙.๓๐

๓๔๘.๖๖

-

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
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งบประมาณ
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งบประมาณ
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๒๒.	 โครงการก่อสร้างถนนกลับรถใต้สะพานข้าม

คลองแสนแสบ	ถนนสุวินทวงศ์

๒๓.	 โครงการก่อสร้างถนนไมตรีจิตและ	

ถนนคลองเก้า

๒๔.	 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพาน	

ข้ามคลองหนองปรือ	ถนนลาดกระบัง

๒๕.	 โครงการก่อสร้างถนนวิภาวดีรังสิต-	

ถนนพหลโยธิน

๒๖.	 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต	

กับถนนกาญจนาคม

๒๗.	 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดปลาเค้า	

กับซอยมัยลาภ	ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม

๒๘.	 โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง	ค.	๑	

เชื่อมต่อถนนรามอินทรา	ถึง	

ถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภชน์	

๒๙.	 โครงการเชื่อมต่อถนนรามค�าแหง-	

ถนนราษฎร์อุทิศ	(แก้ปัญหาการจราจรบริเวณ

จุดเชื่อมถนนรามค�าแหง	ถนนนิมิตใหม่		

ถนนสีหบุรานุกิจ	ถนนร่มเก้า	ถนนสุวินทวงศ์	

เขตมีนบุรี)

๓๐.	 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเชื่อมคลองมอญ

๓๑.	 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามค�าแหง	๖๐-	

ถนนศรีนครินทร์ร่มเก้า	(แก้ไขปัญหา	

การจราจรบริเวณจุดตัดระหว่างถนนลาดพร้าว	

ถนนนวมินทร์	ถนนเสรีไทย	ถนนรามค�าแหง	

เขตบางกะปิ)

๓๒.	 โครงการปรับปรุงถนนศรีบูรพาเชื่อมต่อ

ทางหลวงพิเศษหมายเลข	๗		

(แก้ไขปัญหาจราจรบริเวณจุดตัดระหว่าง	

ถนนลาดพร้าว	ถนนนวมินทร์	ถนนเสรีไทย	

ถนนรามค�าแหง	เขตบางกะปิ)

๓๓.	 โครงการเชื่อมต่อถนนร่มเกล้า-นิมิตใหม่		

(แก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณจุดเชื่อม	

ถนนรามค�าแหง	ถนนนิมิตใหม่	ถนนสีหบุรานุกิจ	

ถนนร่มเกล้า	ถนนสุวินทวงศ์	เขตมีนบุรี)

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐
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มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  (ต่อ)
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โครงการลงทุน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

งบประมาณ
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๓๔.	 โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง	ค.	๓	

เชื่อมถนนรามอินทรา	ถึงถนนบางนา-ตราด

๓๕.	 โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง	ช.	๒	

	 จากถนนเกษตร–นวมนิทร์	ถงึถนนสขุมุวิท	๑๐๓

๓๖.	 โครงการปรับปรุงถนนประชาสงเคราะห์

๓๗.	 โครงการปรับปรุงถนนเยาวราช

๓๘.	 โครงการปรับปรุงถนนอโศก-ดินแดง	และ

ปรับปรุงสะพานข้ามแยกโบสถ์แม่พระ

๓๙.	 โครงการเชื่อมต่อถนนประชาสงเคราะห์กับ

มักกะสัน	ผ่านถนนโครงการ	Bangkok	City	Air	

Terminal	(BCAT)	เข้าสู่ซอยนานา

๔๐.	 โครงการเชื่อมต่อสะพานข้ามแยกดินแดง	

แนวเหนือ-ใต้	จากถนนวิภาวดีรังสิตผ่าน	

ถนนเลียบใต้ทางด่วน	กับซอยเพชรบุรี	๓๑	

(ชิดลม)

๔๑.	 โครงการเชื่อมต่อถนนประชาสงเคราะห์	

กับถนนรัชดาภิเษก

๔๒.	 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง	

เปรมประชากร

๔๓.	 สะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	บริเวณ	

ถนนลาดหญ้า-ถนนมหาพฤกฒาราม

๔๔.	 สะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	บริเวณ	

ถนนจันทน์-ถนนเจริญนคร

๔๕.	 โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง	ง	๓		

เชื่อมถนนสุขสวัสดิ์-	ถนนพระรามที่	๒-	

ถนนสามแยกตากสิน		

ถนนเพชรเกษม-ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้

๔๖.	 โครงการก่อสร้างทางยกระดับ	

ถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย	๒

๔๗.	 โครงการเชื่อมต่อถนนกาญจนาภิเษก-	

พุทธมณฑลสาย	๔	ช่วงถนนพุทธมณฑลสาย	๒	

ถึงถนนพุทธมณฑลสาย	๓

๔๘.	 โครงการเชื่อมต่อถนนกาญจนาภิเษก-	

พุทธมณฑลสาย	๔	ช่วงถนนพุทธมณฑลสาย	๓	

ถึงถนนพุทธมณฑลสาย	๔

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐
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๑๐.๐๐
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ส�านักการโยธา
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ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

ส�านักการโยธา

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๓

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๑

มาตรการที่	๒

มาตรการที่	๒
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๔๙.	 โครงการแก้ไขปัญหาการจราจร	

บนถนนเพชรเกษม	จากแยกท่าพระ		

ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร

	 ๔๙.๑	 โครงการก่อสร้างทางแยกถนนเพชรเกษม	

ตัดกับถนนบางแค	(ถนนสุขาภิบาล	๑)

					 ๔๙.๒	 โครงการก่อสร้างทางแยก	

ถนนเพชรเกษมตัดกับ	

ถนนพุทธมณฑลสาย	๒

					 ๔๙.๓		 โครงการก่อสร้างทางแยก	

ถนนเพชรเกษมตัดกับคลองทวีวัฒนา

					 ๔๙.๔		 โครงการก่อสร้างทางแยก	

ถนนเพชรเกษมตัดกับ	

ถนนพุทธมณฑลสาย	๓

					 ๔๙.๕		 โครงการก่อสร้างทางแยก	

ถนนเพชรเกษมตัดกับถนนมาเจริญ

๕๐.	 โครงการต่อเชื่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ	ร.๙		

กับถนนกรุงเทพ-ชลบุรี	(มอเตอร์เวย์)		

และถนนกรุงเทพกรีฑา

๕๑.	 โครงการต่อเชื่อมถนนพรานนก-พุทธมณฑล	

สาย	๔	กับสะพานพระราม	๘

๕๒.		โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรถนนอโศกมนตรี	

จากถนนพระราม	๙	ถึงบริเวณถนนสุขุมวิท

				 ๕๒.๑	 โครงการขยายถนนอโศกมนตรี

				 ๕๒.๒	 โครงการทางยกระดับถนนรัชดาภิเษก-

ถนนอโศกดินแดง-ถนนอโศกมนตรี

๕๓.		โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟ

สายเก่า

๕๔.	งานก่อสร้างปรับปรุงซอยพระรามที่	๒	ซอย	๘๖

๕๕.	 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบางขุนเทียน

ชายทะเล	ช่วงจากคลองนาถึงคลองเกาะโพธิ์

๕๖.	 โครงการก่อสร้างถนนโครงการคมนาคม	

และขนส่ง	สาย	ค	๑		

ถนนขนานคลองเปรมประชากร
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