นโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานคร

BANGKOK NO PROBLEM
ด้วยนโยบาย 9 SMART
สภาพปัญหาในปัจจุบัน
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญ ทั้งในด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐานที่ทันสมัย แต่ในท่ามกลางความเจริญเติบโตดังกล่าว กรุงเทพมหานครกาลังเผชิญกับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างมากมาย เช่น
• ความปลอดภัย ในการใช้ชีวิต โจร ขโมย นักเรียน นักเลงตีกนั
• การจราจร รถยังติดหนัก การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนมากมาย
• น้าท่วม ระบบสูบ ระบบป้องกัน ขาดประสิทธิภาพ ขาดการแจ้งเตือน พยากรณ์ล่วงหน้า
• น้าเน่าเสีย ขาดความเข้มงวด คลองถูกใช้เป็นท่อรับน้าเสีย ระบบบาบัดน้าเสียไม่เพียงพอ
• ขยะ การจัดเก็บและบาบัดไม่มีประสิทธิภาพ
• พื้นที่สาธารณะ พื้นทีส่ ีเขียว ไม่เพียงพอ ขาดแหล่งพักผ่อน ขาดที่ออกกาลังกาย อากาศร้อนขึ้น
สุขภาพไม่ดี ปัญหาฝุ่นละออง
• รถรับจ้างสาธารณะ ยังไม่เพียงพอ ขาดระบบเชื่อมต่อ
• ผังเมือง การจัดโซนไม่ดี ยังคงกระจุกตัวไม่กระจาย สร้างปัญหาระยะยาว
• สถานที่ทากินที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยและการละเมิดต่อกฎหมาย
ในขณะที่ การพัฒนาเมืองชั้ นนาอื่น ๆ ของโลก เป็นไปในลักษณะที่ก้า วกระโดด และสมดุลระหว่าง
วิถีชีวิตของประชาชน เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางสังคม และการให้บริการสาธารณะ
ดัง นั้ น จึ ง เห็ น โอกาสในการพั ฒ นากรุ ง เทพมหานคร ให้ เ ป็ น เมื อ งแห่ ง อนาคตโดยใช้ เทคโนโลยี
นวัตกรรมและแนวคิดเมืองสีเขียวมาใช้ในการยกระดับกรุงเทพมหานครได้ ซึ่งการพัฒนาเมืองให้มีคุณลักษณะ
และแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น มีประสิทธิภาพทั้งในด้านความปลอดภัย ความมั่นคง ความสะดวกสบายและ
ประชาชนสามารถเข้ าถึง บริก ารสาธารณะได้ โดยสะดวก นั้ น จะต้อ งพั ฒ นากรุง เทพมหานครด้ว ยกลไก
BANGKOK SMART CITY ซึ่งองค์ประกอบของการพัฒนาภายใต้รูปแบบ SMART ดังกล่าว ประกอบด้วย
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1. Smart Clean Air
นโยบาย
แก้ปัญหาฝุ่นละออง และลดปัญหาฝุ่นขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ PM 2.5 ดังนี้
1.1 มาตรการเร่งด่วน
1.1.1 เพิ่มจานวนเครื่องตรวจจับฝุ่นละออง 20 สถานี รถตรวจวัด 10 คัน และเสาตรวจวัด
100 จุด พร้อมเพิ่มระบบเตือนภัยล่วงหน้า หรือ Early Warning System เพื่อแจ้งเตือน
ประชาชนผ่านทางออนไลน์หรือโทรศัพท์มือถือ แบบ Real-timeเพื่อจัดการกับฝุ่น
ละอองและมลพิษในด้านละอองฟุ้งในอากาศโดยเฉพาะ
1.1.2 ลดปริม าณความร้อนและลดฝุ่นควัน พร้อมทั้ ง ปรับ ปรุง คุณ ภาพอากาศ เพื่ อให้
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน ลดลงร้อยละ 10 โดยการใช้
เทคโนโลยีละอองเย็น Fog Cannon หรือ Cooling Mist จานวน 1,500 ชุด
1.2 มาตรการระยะยาว
1.2.1 ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยมลพิษในอากาศด้วยมาตรการทางภาษี
ในการส่งเสริมการใช้และการผลิตรถไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสม
1.2.2 เร่งรัดการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า และเส้นทาง
คมนาคมต่างๆ
1.2.3 เพิ่มความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจจับและห้ามใช้ร ถยนต์ที่มี
ค่าควันดาเกินมาตรฐานกาหนด
1.2.4 แก้ ปั ญ หาจราจรให้ มี ป ระสิท ธิภาพมากยิ่ง ขึ้น ด้วยระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบปัญญาประดิษฐ์
1.2.5 เพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างต่างๆ
1.2.6 เพิ่มมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองสาหรับโครงการที่ต้องจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละออง รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบ
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1.2.7 ปรับ ปรุงผังเมื องกรุงเทพมหานครและวางแผนการใช้ป ระโยชน์ที่ดินในพื้นที่ ให้
ชัดเจน โดยเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่ สอดคล้องกับหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
1.2.8 บัง คับ ใช้ม าตรฐานน้ ามั นยู โร 5 เพื่ อช่วยยกระดับ มาตรฐานการควบคุ ม มลพิ ษ
จากรถยนต์
1.2.9 ส่ง เสริม การลงทุ นด้านพลัง งานทดแทน เช่น พลังงานลม พลังงานน้า พลัง งาน
แสงอาทิ ตย์ พลังงานน้าขึ้นน้าลง พลังงานคลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ และ
เชื้อเพลิงชีวภาพ ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน , ปิโตรเลียม และ แก๊ส
ธรรมชาติ
1.2.10 รณรงค์ยกเลิกและลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาฝุ่นหรือผงพลาสติก

2. SMART Environment
นโยบาย
2.1 สร้างพื้นที่สีเขียว/พื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้น เพิ่มสวนสาธารณะไม่น้อยกว่า 30 แห่ง แห่งละ 30 ไร่
เพิ่ ม พื้ นที่ สีเขียวให้ มี อั ตราส่วนพื้ นที่ สีเขียวต่อประชากรอยู่ ที่ 9 ตารางเมตร/คน ตามเกณฑ์
มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization-WHO)
2.2 ส่งเสริมนโยบายปลูกต้นไม้คนละต้น (6 ล้านคน = 6 ล้านต้น) ในทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร
2.3 จัดการน้าเสียให้ครบวงจร นาน้ากลับมาใช้ใหม่ โดยการให้เอกชนพัฒนาระบบ Reuse ในรูปแบบ
PPP ที่มีขีดความสามารถไม่น้อยกว่า 50,000 ลบ.ม.ต่อวัน
2.4 คืนสภาพคูคลอง สร้างเวนิสแห่งตะวันออกอีกครั้ง โดยร้อยละ 50 ของน้าเสีย ต้องผ่านการบาบัด
ให้ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ มีการกากับดูแลเจ้าของสถานประกอบการ
ในการจัดการและดูแลระบบบาบัดน้าเสีย และควบคุมการระบายน้าจากแหล่งกาเนิดให้ได้ตาม
มาตรฐานอย่างเคร่งครัด จัดโครงการสร้างภาคีเครือข่ายภาคชุมชน ในการดูแลรักษาแหล่งน้า
ตรวจวัดคุณ ภาพแหล่งน้าธรรมชาติอย่างสม่ าเสมอ ก่ อสร้างทางเดินและทางจักรยานพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล ความยาว 200 กิโลเมตร
2.5 ส่ ง เสริ ม หลั ก การ Zero Waste ด้ ว ยการก าจั ด ขยะที่ เหลื อ ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ด้วยโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากขยะ โรงงานกาจัดขยะมูลฝอยอันตราย
จัดตั้งศูนย์รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ และรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อ
ส่งเสริมการใช้วัตถุการผลิตที่สามารถนากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ จัดเก็บค่าธรรมเนียมบรรจุภัณฑ์
จากผู้ผลิต การกาหนดภาษีบรรจุภัณฑ์ การลดภาษีให้กับผู้ประกอบการ เมื่อมีการเรียกคืนบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
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3) SMART Mobility
นโยบาย
3.1 ปรับ ปรุงถนนสู่ Smart Road/สร้างระบบการจราจรอัจ ฉริยะ ควบคุม ด้วยคอมพิวเตอร์ห รือ
CCTV อย่างสมบูรณ์มาช่วยในการบริหารจัดการ ที่สื่อสารกับรถยนต์เพื่อเตือนอันตรายบนท้อง
ถนน ทางานร่วมกันผ่านระบบคลาวด์เพื่อคอยดูแลรถยนต์ทุกคันแบบเรียลไทม์ เพื่อลดจานวน
อุบัติเหตุอ ย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี และเพิ่มความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะในช่วงเวลาเร่งด่วน
(ชั้น ใน 14 กม./ชม. ชั้ นกลาง 21 กม./ชม. ชั้ น นอก 28 กม./ชม.) และความเร็วเฉลี่ย ของ
ยานพาหนะในช่วงเวลาปกติ (ชั้นใน 23 กม./ชม. ชั้นกลาง 35 กม./ชม. ชั้นนอก 47 กม./ชม.)
3.2 เพิ่มระบบขนส่งมวลชนทางรางให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น สร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือ
ระบบรางอื่น ๆ เช่น BRT, Monorail ส่งเสริมบริการ Car & Motorbike Sharing / ส่งเสริมการ
ใช้มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า โดยใช้มาตรการทางภาษีและเงินอุดหนุน
3.3 พั ฒ นาระบบบัต รใบเดี ยวใช้ ร ะบบ รถ เรือ ราง เชื่อ มโยงแบบไร้ร อยต่ อ ตอบโจทย์ยุ คสมั ย
สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถใช้จ่ายค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะได้ทั้งหมด
สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของภาครัฐและประชาชน
4) Smart Economy
นโยบาย
4.1 สร้าง Paradise of Street Food โดยร่วมกันจัดระเบียบร้านค้าริมทาง แทนการใช้มาตรการที่
รุ น แรง เพื่ อ ให้ ก รุ ง เทพกลายเป็ น สวรรค์ ข องนั ก ชิ ม พร้ อ มให้ ก ารรั บ รองมาตรฐานสถาน
ประกอบการอาหาร และปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับร้านค้าริมทาง
4.2 จัดทาแผนทีค่ วามรูเ้ กีย่ วกับมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน พัฒนา Bangkok Smile Application
สร้างเครือ ข่ ายเชื่อ มโยงระหว่างธุร กิ จ ของวิส าหกิ จ ชุม ชนกั บ การท่ องเที่ ยว เพื่อเพิ่ม จ านวน
นัก ท่ องเที่ ยวให้กรุงเทพกลับ มาเป็นชั้นนาของโลก และจัดกิจ กรรมที่ เกี่ ยวข้องกั บ การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์และบริการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย ตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยง ในระดับนานาชาติ
4.3 จัดให้มี CO-WORKING SPACE และ สิ่งอานวยความสะดวกและสถานที่เพื่อรองรับการพัฒนา
กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการใหม่ Start Up จ านวน 100 แห่ ง และพั ฒ นาฐานข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ธุร กิ จ
การแพทย์/ โลจิสติกส์/ อาหาร ให้ครอบคลุมทุกผู้ประกอบการ สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ฐานข้อ มู ล จัดให้มี Next Mobile Economy เทคโนโลยี เพื่อสร้าง Mobile Service สาหรับ
โอกาสที่สาคัญสาหรับภาคธุรกิจ
4.4 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงทางเท้า ห้องน้า และ
บริการสาธารณะอื่น ๆ
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5) Smart Governance
นโยบาย
จั ด ให้ มี Easy Bangkok Application ในการจองคิ ว หรื อ ใช้ บ ริ ก ารสาธารณะส าหรับ การ
ให้บริการ รพ. /เขต/บริการอื่นๆ โดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และการสื่อสารมา
ประยุก ต์ ใช้ ในการให้ บ ริก ารข้ อ มู ล สารสนเทศต่ อ ประชาชนและผู้ ที่ เ กี่ ยวข้ องอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลและเพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ
(e-Service /m-Service) ด้วยระบบไอที และมาตรฐานใหม่ของการเชื่อมต่อไร้สายด้วยเทคโนโลยี 5G
6) Smart People
นโยบาย
6.1 สร้าง MINI SPORT COMPLEX ทุกเขตและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน
และลานกีฬา โดยศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน และลานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
6.2 เพิ่มระบบโครงข่ายไร้สายและสัญญาณโทรศัพท์ 5G เพื่อให้บริการประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วถึง
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น/ค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสารด้วยรูปแบบเดิม
ที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและไม่ได้ผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควรลดลง
6.3 เพิ่ม จานวนอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน จัดโครงการอบรม
อาสาสมัครเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด ขยายศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด
แบบสมัครใจ
6.4 จัดให้มีสบายโซน “SABAI ZONE” เพื่อเป็นแหล่งผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นสถานที่พักใจ
พักกาย ปฏิบัติสมาธิ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวมให้ดีขึ้น
7) Smart Living
นโยบาย
7.1 สร้างระบบป้องกันน้าท่วมแบบถาวรและมีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มความสามารถระบายน้าท่วมขัง
ในถนนสายหลักได้ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง กรณีฝนตก 100 มม.ต่อ ชม. (นาที) ด้วยการ
ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าขนาดใหญ่เพิ่มเติม
7.2 ติดตั้งกล้อง CCTV ทั่วกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบ Smart Security พร้อมห้องควบคุมพร้อม
ทั้งเชื่อมโยงระบบ CCTV ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจา
ห้องควบคุม ติดตั้งแสงส่องสว่างทั่วกทม. ใช้โปรแกรมตรวจจับและรู้จาใบหน้า ในการป้องกัน
เหตุอาชญากรรมหรือติดตามผู้ก่อเหตุโดยใช้เทคโนโลยีที่ทาหน้าที่วิเคราะห์ตรวจสอบและจดจา
ใบหน้า ที่ทางานร่วมกับกล้องวงจรปิด IP Camera คุณภาพสูง
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7.3 เพิ่มสัดส่วนของจานวนสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส อย่างน้อย
สองเท่า ด้วยการออกข้อบังคับการจัดสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ
และคนพิการด้วยการออกแบบให้ใช้ได้อย่างเสมอภาค (Universal Design)
8) Smart Energy
นโยบาย
พัฒนาระบบโครงข่าย SMART GRID หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารในการเก็ บ ข้ อ มู ล และท าการสั่ งการควบคุ ม โครงข่ ายไฟฟ้ า เพื่ อให้ ป ระชาชนผู้ ใช้ ไฟฟ้ าใน
กรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการไฟฟ้าและสามารถขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคาหรือโซลาร์รูฟทอป (solar rooftop) กลับคืนได้ โดย พลังงานทั้ งหมดจะถูกนามาบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ
9) Smart All
นโยบาย
โครงการวิถีนที (The Blue Way)
โครงการพัฒนาฟื้นฟูคลองในกรุงเทพมหานคร ด้วยการยกระดับคูคลอง สู่การเป็นเส้นทางแห่งอนาคต
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเป้าหมายในการดาเนินโครงการ 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
ครอบคลุม คลองบางลาพู – ผ่านฟ้า, ผ่านฟ้า – คลองผดุงกรุงเกษม, คลองผดุงกรุงเกษมเหนือ – ใต้, คลองผดุง
กรุงเกษม – คลองตัน และระยะที่ 2 ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ครอบคลุมคลองแสนแสบ คลองบางซือ่
คลองหลอด คลองลาดพร้าว ฯลฯ
ทั้งนี้ โครงการวิถีนที The Blue Way ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักที่สาคัญ ที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้
ให้เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย
(1) การพัฒนาระบบรถรางไฟฟ้าบริเวณขนาบแม่น้าลาคลอง เพื่อเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงการจราจร
ทางน้าและทางบกที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสม ไม่ปล่อยมลพิษ และมีประสิทธิภาพสูง สามารถเชื่อมโยงเส้นทาง
การสัญจรที่สาคัญของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
(2) การพั ฒนาระบบ IoT (Internet of things) ที่เชื่อมโยงทุกสิ่งด้วยอินเตอร์เน็ต ทั้งปริมาณน้าใน
คลอง จานวนผู้โดยสารและการเดินทางด้วยระบบรถรางไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งการอานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนอย่างครบวงจร
(3) การปรับภูมิทัศน์ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้าลาคลอง เพื่อให้สามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็น
สวนสาธารณะ และสถานที่อ อกก าลังกาย ขี่จักรยาน ให้กั บประชาชน นักท่ องเที่ ยว และผู้อยู่อาศัยบริเวณ
โดยรอบแม่น้าลาคลอง โดยจะมีการปลูกไม้ยืนต้นที่แข็งแรง พร้อมทางเดินและเลนจักรยาน อันจะทาให้เกิด
กิจกรรมที่หลากหลาย
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(4) การจัดทาระบบป้องกันน้าท่วม ที่จะทาให้เกิดการผันน้าจากแม่น้าลาคลองออกสู่ทางน้าที่ถูกต้อง
สามารถป้องกันการเกิ ดน้าท่ วมฉับพลันในฤดูฝ น โดยการระบายน้าที่ ทั นท่ วงที ด้วยขนาดท่ อ 10 x5 เมตร
ระบายน้าได้ 80 ลูกบาตรเมตรต่อวินาที
(5) การจัดทาระบบบาบัดน้าเสียรวม ที่จะนาน้าที่ผ่านการใช้งานหรือผ่านการอุปโภคในภาคครัวเรือน
เข้าสู่ระบบการบาบัดน้าเสียด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ การส่งต่อไปยังแหล่งน้าที่มีความเหมาะสมโดยไม่
ขัดขวางการระบายท่วมขังในกรณีที่เกิดน้าท่วมฉับพลัน
การด าเนิ นโครงการวิถีน ที The Blue Way เป็น โครงการ Smart Together ซึ่ง เป็ น การผสาน 8
Smart เข้าด้วยกัน มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวด้วยวิถีแห่งนที ประกอบด้วย
Smart Clean Air
แก้ปัญหาฝุ่นละออง และลดปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5
Smart Environment เพิ่มพื้นที่สีเขียวและทางจักรยานในทุกเส้นทาง
Smart Mobility
เพิ่มระบบการขนส่งและความปลอดภัยด้วย CCTV
Smart Economy
เกิด Paradise of Street Food ตามแนวโครงการ
Smart Governance เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการสาธารณะ
ด้วย Easy Bangkok application
Smart People
วางระบบเครือข่ายไร้สาย และ 5G ตลอดเส้นทาง
Smart Living
สร้างความปลอดภัย และความสะดวกตลอดการเดินทาง
Smart Energy
ยกระดับการใช้ประโยชน์พลังงาน ด้วยโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ
************************************************************

