BANGKOK NO PROBLEM ด้ วยนโยบาย 9 SMART
BANGKOK NO PROBLEM กรุงเทพฯไร้ ปัญหา ด้ วยนโยบาย 9 SMART
1. Smart Clean Air เมืองอากาศบริ สทุ ธิ์

แก้ ไขปั ญหาฝุ่ นละอองอย่างยัง่ ยืน ด้ วยการส่งเสริมการใช้ รถยนต์ไฟฟ้า ขยายเส้ นทางขนส่งมวลชนให้ ทวั่ ถึงครอบคลุมทัว่
ทุกพื ้นที่ กาหนดค่ามาตรฐานควบคุมมลพิษอย่างเข้ มงวด แก้ ไขปั ญหาการจราจรโดยใช้ ระบบควบคุมการจราจรอัจฉริ ยะ มี
มาตรการควบคุมการก่อสร้ างเพื่อไม่ให้ เกิดฝุ่ นละอองอย่างจริงจัง ปรับปรุงกฎระเบียบในการอนุมตั ิ EIA อย่างเข้ มงวด ปรับปรุง
ผังเมืองและมีระบบควบคุมการก่อสร้ างอาคารให้ เหมาะสม ปรับมาตรฐานน ้ามันเชื ้อเพลิงเป็ นมาตรฐานยูโร 5 เพื่อควบคุม
มลพิษจากรถยนต์ ส่งเสริ มการใช้ พลังงานทดแทนในเขตเมือง รวมทั ้งการรณรงค์ปลูกต้ นไม้ เพิ่มพื ้นที่สเี ขียวในพื ้นที่สาธารณะ
และพื ้นที่ของเอกชน
2. Smart Environment เมืองสิง่ แวดล้ อมที่ดี

เพิ่มสวนสาธารณะและพื ้นที่สเี ขียวให้ มากขึ ้นให้ ได้ มาตรฐาน 9 ตารางเมตรต่อคน จัดการระบบบาบัดน ้าเสียให้ ครบวงจรและ
นากลับมาใช้ ใหม่ ด้ วยขีดความสามารถไม่น้อยกว่า 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คืนสภาพคูคลองเพื่อให้ กรุ งเทพฯกลับมา
เป็ นเวนิสตะวันออกอีกครัง้ นาหลักการ Zero Waste มาใช้ ในเมือง เพื่อการกาจัดขยะและมลพิษอย่างถาวร
3. Smart Mobility เมืองขนส่งไร้ รอยต่อ

ปรับปรุงถนนสู่ความเป็ น Smart Road ที่มีมาตรฐานสูง ผิวจราจรเรียบไร้ หลุมบ่อ มีระบบควบคุมการจราจรอัจฉริ ยะ โดยใช้
CCTV มาบริหารจัดการ เชื่อมโยงสือ่ สารรถยนต์ร่วมกับระบบ Cloud เพิ่มระบบขนส่งมวลชนให้ ทวั่ ถึง ส่งเสริมบริการ Car &
Motorbike Sharing พัฒนาระบบบัตรโดยสารใบเดียว ใช้ ระบบรถ ราง เรือ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งทุกระบบแบบไร้ รอยต่อ
4. Smart Economy เมืองเศรษฐกิจ

สร้ างกรุงเทพฯให้ เป็ นเมืองหลวงสาคัญของโลก เป็ นเมืองเศรษฐกิจ เมืองลงทุน และเมืองท่องเที่ยว สร้ าง Street Food ให้ เป็ น
สวรรค์ของนักชิมทั่วโลก ด้ วยมาตรฐานสถานที่และสิง่ อานวยความสะดวกครบถ้ วน จัดทา Bangkok Smile App เพื่อเป็ น
แผนที่เชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมกับธุรกิจวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว จัดให้ มี Co-Working Space สาหรับ Start Up
เพื่อสร้ างอาชีพสาหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่และคนเมือง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและบริการสาธารณะทุกแห่งให้ สะอาด ปลอดภัย
และมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
5. Smart Governance เมืองบริหารจัดการทันสมัย

จัดทา Easy Bangkok App เพื่อให้ บริการสาธารณะได้ รับความสะดวกสบาย โดยใช้ IT, Big Data และการสือ่ สารในยุค 5G
เพื่อให้ ประชาชนและหน่วยราชการ โรงพยาบาล สานักงานเขต ฯลฯ สามารถติดต่อกันได้ โดยไม่ต้องเดินทาง

6. Smart People เมืองประชากรสดใส

สนับสนุนกีฬาเพื่อสร้ างสุขภาพและความสุขของคนกรุงเทพฯ สร้ าง Mini Sport Complex และศูนย์กีฬาให้ ทั่วถึง เพื่อให้ ทกุ
คนได้ ออกกาลังกาย เพิ่มระบบโครงข่ายไร้ สายและสัญญานโทรศัพท์ 5G และ WiFi เพื่อให้ ประชาชนเข้ าถึงได้ อย่างรวดเร็ว
กรุงเทพฯต้ องสีขาวโดยไร้ ยาเสพติด โดยมีอาสาสมัครเฝ้าระวังไม่น้อยกว่า 20,000 คนอยู่ตลอดเวลา
7. Smart Living เมืองน่าอยู่

กรุงเทพฯน ้าต้ องไม่ท่วม สร้ างระบบป้องกันน ้าท่วมอย่างถาวร โดยการสร้ างอุโมงค์ระบายน ้าเพิ่มเติม เมื่อฝนตกหนักต้ อง
สามารถระบายน ้าได้ หมดภายใน 2 ชัว่ โมง ติดตั ้งกล้ อง CCTV ให้ ทวั่ ถึงและเชื่อมโยงระบบ CCTV ของภาครัฐและเอกชนเข้ า
ด้ วยกัน เมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ ้นต้ องสามารถตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันปั ญหาอาชญากรรมและโจรกรรมสาหรับคน
กรุงเทพฯและนักท่องเที่ยว สร้ างสิง่ อานวยความสะดวก ด้ วยการออกแบบแบบอารยสถาปั ตย์ (Universal Design)ให้ ทวั่ ถึง
เพื่อความเสมอภาคของผู้สงู อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
8. Smart Energy เมืองพลังงานสะอาด

ส่งเสริมสนับสนุนให้ ใช้ พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อม พัฒนาโครงข่าย
Smart Grid หรือระบบโครงข่ายอัจฉริ ยะ เพื่อส่งเสริมให้ เกิด Solar Rooftop ในครัวเรือนที่สามารถผลิตไฟใช้ เองได้ และขาย
ไฟฟ้าส่วนเกินเข้ าสู่ระบบสายส่ง ที่ถกู ควบคุมบริหารโดย Smart Grid เพื่อเป็ นการลดต้ นทุนค่าไฟฟ้า และเพิ่มรายได้ ให้ กบั คน
กรุงเทพฯ
9. Smart All เมืองอัจฉริ ยะ

พัฒนาบริเวณ 2 ข้ างเขตทางของคูคลองในกรุงเทพฯบางส่วน ให้ เป็ นย่านใหม่ที่มีองค์ประกอบของนโยบาย 8 Smart ข้ างต้ น
เพื่อเป็ นต้ นแบบของการอยู่อาศัยสมัยใหม่ ที่จะประกอบด้ วย อากาศสะอาด สิง่ แวดล้ อมสวยงาม มีระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง มี
ย่านธุรกิจใหม่ มีระบบการติดต่อราชการด้ วย Bangkok App มีพื ้นที่ออกกาลังและเล่นกีฬา มีระบบป้องกันน ้าท่วม ระบบ
รักษาความปลอดภัย และใช้ พลังงานทดแทน เพื่อสร้ างวิถีชีวิต (Lifestyle) ใหม่ให้ กบั คนกรุงเทพฯ

นโยบาย

Bangkok No Problem
กรุงเทพไม่มีปัญหา
-SMART Clean air
-SMART Environment
-SMART Mobility
-SMART Economy
-SMART Governance
-SMART People
-SMART Living
-SMART Energy
-SMART All

วงเงิน
งบประมาณ
(ล้านบาท)
130,362

ภาครัฐ

ที่มา
เอกชน

PPP*

44,837

3,825

81,700

ปีที่ 1 : 38,607
ปีที่ 2 : 38,707
ปีที่ 3 : 26,724
ปีที่ 4 : 26,324

*Public Private Partnership-ร่ วมทุนระหว่ างรั ฐกับเอกชน

ความคุม้ ค่า/ประโยชน์ทไี่ ด้รับ

ผลกระทบ

ความเสี่ยง

ลดปัญหามลพิษ สร้างมหานครเชิง
นิ เ วศสี ข าว เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว มี
บริการสาธารณะที่สะดวก คล่องตัว
สร้ า งโอกาสให้ ป ระชาชนในการ
ประกอบอาชีพ สร้าง Paradise of
Street Food เป็น มหานครที่แห่ง
ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ที่ ส ม บู ร ณ์ ใ ห้
ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ผู้ พิ ก า ร แ ล ะ
ผู้ด้อยโอกาส ฟื้น คืน ความสวยงาม
แห่งสายน้า

ต้ อ งใช้ ง บประมาณภาครั ฐ ในการ
ดาเนินการ และอาจส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในด้านการใช้ ประโยชน์
พื้น ที่ วิถีชีวิต กระตุ้น ภาคเอกชนให้
หันมาห่วงใยสิ่งแวดล้อม โดยภาครัฐ
ต้ อ งมี ก ารปรับ ตั ว สาหรับมหานคร
อัจฉริยะ ประชาชนปรับตัวเข้าสู่การ
ใช้ชีวิตที่ควบคู่กับการใช้นวัตกรรม

ต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากภาค
ปร ะชาชน ในการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมการใช้ ชี วิ ต และการ
รักษาสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตาม
กฎ ระเบี ย บภาครั ฐ รวมทั้ ง การ
พัฒนา บริการสาธารณะจะต้องมี
ความต่อเนื่อง ไม่เกิดรอยต่อ

