นโยบายการพัฒนากรุ งเทพมหานคร

BANGKOK NO PROBLEM
ด้ วยนโยบาย 9 SMART
สภาพปั ญหาในปั จจุบัน
กรุงเทพมหานครเป็ นศูนย์กลางความเจริญทังในด้
้ านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่ทนั สมัย แต่ในท่ามกลางความเจริญเติบโตดังกล่าว กรุงเทพมหานครกาลังเผชิญกับ
ปัญหาที่เกิดขึ ้นอย่างมากมาย เช่น
• ความปลอดภัย ในการใช้ ชีวิต โจร ขโมย นักเรี ยน นักเลงตีกนั
• การจราจร รถยังติดหนัก การก่อสร้ างระบบขนส่งมวลชนมากมาย
• น ้าท่วม ระบบสูบ ระบบป้องกัน ขาดประสิทธิภาพ ขาดการแจ้ งเตือน พยากรณ์ลว่ งหน้ า
• น ้าเน่าเสีย ขาดความเข้ มงวด คลองถูกใช้ เป็ นท่อรับน ้าเสีย ระบบบาบัดน ้าเสียไม่เพียงพอ
• ขยะ การจัดเก็บและบาบัดไม่มีประสิทธิภาพ
• พื ้นที่สาธารณะ พื ้นที่สีเขียว ไม่เพียงพอ ขาดแหล่งพักผ่อน ขาดที่ออกกาลังกาย อากาศร้ อนขึ ้น
สุขภาพไม่ดี ปัญหาฝุ่ นละออง
• รถรับจ้ างสาธารณะ ยังไม่เพียงพอ ขาดระบบเชื่อมต่อ
• ผังเมือง การจัดโซนไม่ดี ยังคงกระจุกตัวไม่กระจาย สร้ างปัญหาระยะยาว
• สถานที่ทากินที่ไม่เหมาะสม ก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านสุขอนามัยและการละเมิดต่อกฎหมาย
ในขณะที่ การพัฒนาเมืองชันน
้ าอื่นๆ ของโลก เป็ นไปในลักษณะที่ก้าวกระโดด และสมดุลระหว่าง
วิถีชีวิตของประชาชน เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้ อมทางสังคม และการให้ บริการสาธารณะ
ดังนัน้ จึงเห็นโอกาสในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้ เป็ นเมืองแห่งอนาคตโดยใช้ เทคโนโลยี
นวัตกรรมและแนวคิดเมืองสีเขียวมาใช้ ในการยกระดับกรุงเทพมหานครได้ ซึง่ การพัฒนาเมืองให้ มี
คุณลักษณะ และแก้ ไขปัญหาดังกล่าวข้ างต้ น มีประสิทธิภาพทังในด้
้ านความปลอดภัย ความมัน่ คง ความ
สะดวกสบายและประชาชนสามารถเข้ าถึงบริการสาธารณะได้ โดยสะดวก นัน้ จะต้ องพัฒนา
กรุงเทพมหานครด้ วยกลไก BANGKOK SMART CITY ซึง่ องค์ประกอบของการพัฒนาภายใต้ รูปแบบ
SMART ดังกล่าว ประกอบด้ วย
1. Smart Clean Air
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1. Smart Clean Air
นโยบาย
แก้ ปัญหาฝุ่ นละออง และลดปัญหาฝุ่ นขนาดเล็กที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ PM 2.5 ดังนี ้
1.1 มาตรการเร่ งด่ วน
1.1.1 เพิ่มจานวนเครื่ องตรวจจับฝุ่ นละออง 20 สถานี รถตรวจวัด 10 คัน และเสา
ตรวจวัด 100 จุด พร้ อมเพิ่มระบบเตือนภัยล่วงหน้ า หรื อ Early Warning System
เพื่อแจ้ งเตือนประชาชนผ่านทางออนไลน์หรื อโทรศัพท์มือถือ แบบ Real-timeเพื่อ
จัดการกับฝุ่ นละอองและมลพิษในด้ านละอองฟุ้งในอากาศโดยเฉพาะ
1.1.2 ลดปริมาณความร้ อนและลดฝุ่ นควัน พร้ อมทังปรั
้ บปรุงคุณภาพอากาศ เพื่ อให้
ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่ โมงของฝุ่ นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน ลดลงร้ อยละ 10 โดยการ
ใช้ เทคโนโลยีละอองเย็น Fog Cannon หรื อ Cooling Mist จานวน 1,500 ชุด
1.2 มาตรการระยะยาว
1.2.1 ส่งเสริมการใช้ รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยมลพิษในอากาศด้ วยมาตรการทาง
ภาษี ในการส่งเสริมการใช้ และการผลิตรถไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสม
1.2.2 เร่งรัดการก่อสร้ างระบบขนส่งมวลชน เช่น โครงการก่อสร้ างรถไฟฟ้า และ
เส้ นทางคมนาคมต่างๆ
1.2.3 เพิ่มความเข้ มงวดของการบังคับใช้ กฎหมายในการตรวจจับและห้ ามใช้ รถยนต์ที่
มีคา่ ควันดาเกินมาตรฐานกาหนด
1.2.4 แก้ ปัญหาจราจรให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบฐานข้ อมูลขนาดใหญ่ และระบบปัญญาประดิษฐ์
1.2.5 เพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมปั ญหาฝุ่ นละอองจากการก่อสร้ างต่างๆ
1.2.6 เพิ่มมาตรการในการแก้ ไขปั ญหาฝุ่ นละอองสาหรับโครงการที่ต้องจัดทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โดยการเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาฝุ่ นละออง รวมทังมาตรการติ
้
ดตามตรวจสอบ
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1.2.7 ปรับปรุงผังเมืองกรุงเทพมหานครและวางแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในพื ้นที่ให้
ชัดเจน โดยเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื ้นที่ สอดคล้ องกับหลักการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
1.2.8 บังคับใช้ มาตรฐานน ้ามันยูโร 5 เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการควบคุมมลพิษ
จากรถยนต์
1.2.9 ส่งเสริมการลงทุนด้ านพลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม พลังงานน ้า พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานน ้าขึ ้นน ้าลง พลังงานคลื่น พลังงานความร้ อนใต้ พิภพ และ
เชื ้อเพลิงชีวภาพ ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน, ปิ โตรเลียม และ
แก๊ สธรรมชาติ
1.2.10 รณรงค์ยกเลิกและลดการใช้ ถงุ พลาสติก เพื่อลดปัญหาฝุ่ นหรื อผงพลาสติก

2. SMART Environment
นโยบาย
2.1 สร้ างพื ้นที่สีเขียว/พื ้นที่สาธารณะเพิ่มขึ ้น เพิ่มสวนสาธารณะไม่น้อยกว่า 30 แห่ง แห่งละ 30 ไร่
เพิ่มพื ้นที่สีเขียวให้ มีอตั ราส่วนพื ้นที่สีเขียวต่อประชากรอยู่ที่ 9 ตารางเมตร/คน ตามเกณฑ์
มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization-WHO)
2.2 ส่งเสริมนโยบายปลูกต้ นไม้ คนละต้ น (6 ล้ านคน = 6 ล้ านต้ น) ในทุกพื ้นที่ทวั่ กรุงเทพมหานคร
2.3 จัดการน ้าเสียให้ ครบวงจร นาน ้ากลับมาใช้ ใหม่ โดยการให้ เอกชนพัฒนาระบบ Reuse ใน
รูปแบบ PPP ที่มีขีดความสามารถไม่น้อยกว่า 50,000 ลบ.ม.ต่อวัน
2.4 คืนสภาพคูคลอง สร้ างเวนิสแห่งตะวันออกอีกครัง้ โดยร้ อยละ 50 ของน ้าเสีย ต้ องผ่านการ
บาบัดให้ ได้ ตามมาตรฐานก่อนปล่อยลงสูแ่ หล่งน ้าธรรมชาติ มีการกากับดูแลเจ้ าของสถาน
ประกอบการ ในการจัดการและดูแลระบบบาบัดน ้าเสีย และควบคุมการระบายน ้าจาก
แหล่งกาเนิดให้ ได้ ตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด จัดโครงการสร้ างภาคีเครื อข่ายภาคชุมชน ใน
การดูแลรักษาแหล่งน ้า ตรวจวัดคุณภาพแหล่งน ้าธรรมชาติอย่างสม่าเสมอ ก่อสร้ างทางเดิน
และทางจักรยานพร้ อมปรับปรุงภูมิทศั น์ข้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล ความยาว 200 กิโลเมตร
2.5 ส่งเสริมหลักการ Zero Waste ด้ วยการกาจัดขยะที่เหลือด้ วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล
ด้ วยโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้ วยพลังงานความร้ อนจากขยะ โรงงานกาจัดขยะมูลฝอย
อันตราย จัดตังศู
้ นย์รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ และรี ไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ มาตรการ
ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้ วตั ถุการผลิตที่สามารถนากลับมาแปรรูปใช้ ใหม่ จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบรรจุภณ
ั ฑ์จากผู้ผลิต การกาหนดภาษีบรรจุภณ
ั ฑ์ การลดภาษีให้ กบั
ผู้ประกอบการ เมื่อมีการเรี ยกคืนบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ แล้ ว
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3) SMART Mobility
นโยบาย
3.1 ปรับปรุงถนนสู่ Smart Road/สร้ างระบบการจราจรอัจฉริ ยะ ควบคุมด้ วยคอมพิวเตอร์ หรื อ
CCTV อย่างสมบูรณ์มาช่วยในการบริหารจัดการ ที่สื่อสารกับรถยนต์เพื่อเตือนอันตรายบน
ท้ องถนน ทางานร่วมกันผ่านระบบคลาวด์เพื่อคอยดูแลรถยนต์ทกุ คันแบบเรี ยลไทม์ เพื่อลด
จานวนอุบตั เิ หตุอย่างน้ อยร้ อยละ 5 ต่อปี และเพิ่มความเร็ วเฉลี่ยของยานพาหนะในช่วงเวลา
เร่งด่วน (ชันใน
้ 14 กม./ชม. ชันกลาง
้
21 กม./ชม. ชันนอก
้
28 กม./ชม.) และความเร็วเฉลี่ย
ของยานพาหนะในช่วงเวลาปกติ (ชันใน
้ 23 กม./ชม. ชันกลาง
้
35 กม./ชม. ชันนอก
้
47 กม./
ชม.)
3.2 เพิ่มระบบขนส่งมวลชนทางรางให้ ครอบคลุมพื ้นที่มากขึ ้น สร้ างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าบีทีเอส
หรื อระบบรางอื่น ๆ เช่น BRT, Monorail ส่งเสริมบริ การ Car & Motorbike Sharing / ส่งเสริม
การใช้ มอเตอร์ ไซด์ไฟฟ้า โดยใช้ มาตรการทางภาษี และเงินอุดหนุน
3.3 พัฒนาระบบบัตรใบเดียวใช้ ระบบ รถ เรื อ ราง เชื่อมโยงแบบไร้ รอยต่อตอบโจทย์ยคุ สมัย
สอดคล้ องกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถใช้ จา่ ยค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะได้
ทังหมด
้
สอดคล้ องกับความต้ องการที่แท้ จริงของภาครัฐและประชาชน
4) Smart Economy
นโยบาย
4.1 สร้ าง Paradise of Street Food โดยร่วมกันจัดระเบียบร้ านค้ าริมทาง แทนการใช้ มาตรการที่
รุนแรง เพื่อให้ กรุงเทพกลายเป็ นสวรรค์ของนักชิมพร้ อมให้ การรับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการอาหาร และปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับร้ านค้ าริม
ทาง
4.2 จัดทาแผนที่ความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน พัฒนา Bangkok Smile
Application สร้ างเครื อข่ายเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนกับการท่องเที่ยว เพื่อ
เพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวให้ กรุงเทพกลับมาเป็ นชันน
้ าของโลก และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย ตลอดจนให้ ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ และสร้ างเครื อข่ายเชื่อมโยง ในระดับนานาชาติ
4.3 จัดให้ มี CO-WORKING SPACE และ สิ่งอานวยความสะดวกและสถานที่เพื่อรองรับการ
พัฒนากลุม่ ผู้ประกอบการใหม่ Start Up จานวน 100 แห่ง และพัฒนาฐานข้ อมูลเกี่ยวกับ
ธุรกิจการแพทย์/ โลจิสติกส์/ อาหาร ให้ ครอบคลุมทุกผู้ประกอบการ สนับสนุนให้ เกิดการ
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แลกเปลี่ยนฐานข้ อมูล จัดให้ มี Next Mobile Economy เทคโนโลยี เพื่อสร้ าง Mobile Service
สาหรับโอกาสที่สาคัญสาหรับภาคธุรกิจ
4.4 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ปรับปรุงทางเท้ า ห้ องน ้า
และบริการสาธารณะอื่นๆ
5) Smart Governance
นโยบาย
จัดให้ มี Easy Bangkok Application ในการจองคิวหรื อใช้ บริการสาธารณะสาหรับการ
ให้ บริการ รพ. /เขต/บริ การอื่นๆ โดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้ อมูลขนาดใหญ่ และการสื่อสาร
มาประยุกต์ใช้ ในการให้ บริการข้ อมูลสารสนเทศต่อประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและเพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรื อระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนหรื อหน่วยงาน
ภาครัฐ (e-Service /m-Service) ด้ วยระบบไอที และมาตรฐานใหม่ของการเชื่อมต่อไร้ สายด้ วยเทคโนโลยี
5G
6) Smart People
นโยบาย
6.1 สร้ าง MINI SPORT COMPLEX ทุกเขตและปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์
เยาวชน และลานกีฬา โดยศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน และลานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาหรื อส่ง
นักกีฬาตัวแทนเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
6.2 เพิ่มระบบโครงข่ายไร้ สายและสัญญาณโทรศัพท์ 5G เพื่อให้ บริ การประชาชนเข้ าถึงข้ อมูลได้
ทัว่ ถึง ประชาชนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้ รวดเร็วขึ ้น/ค่าใช้ จ่ายด้ านการสื่อสารด้ วยรูป
แบบเดิม
ที่สิ ้นเปลืองค่าใช้ จา่ ยและไม่ได้ ผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควรลดลง
6.3 เพิ่มจานวนอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน จัดโครงการอบรม
อาสาสมัครเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด ขยายศูนย์ให้ ความช่วยเหลือผู้ตดิ ยาเสพติด
แบบสมัครใจ
6.4 จัดให้ มีสบายโซน “SABAI ZONE” เพื่อเป็ นแหล่งผ่อนคลายความตึงเครี ยด เป็ นสถานที่พกั
ใจ พักกาย ปฏิบตั สิ มาธิ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวมให้ ดีขึ ้น
7) Smart Living
นโยบาย
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7.1 สร้ างระบบป้องกันน ้าท่วมแบบถาวรและมีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มความสามารถระบายน ้าท่วม
ขังในถนนสายหลักได้ ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชัว่ โมง กรณีฝนตก 100 มม.ต่อ ชม. (นาที) ด้ วย
การก่อสร้ างอุโมงค์ระบายน ้าขนาดใหญ่เพิ่มเติม
7.2 ติดตังกล้
้ อง CCTV ทัว่ กรุงเทพมหานคร ด้ วยระบบ Smart Security พร้ อมห้ องควบคุมพร้ อม
ทังเชื
้ ่อมโยงระบบ CCTV ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้ อมฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่
ประจาห้ องควบคุม ติดตังแสงส่
้
องสว่างทัว่ กทม. ใช้ โปรแกรมตรวจจับและรู้จาใบหน้ า ในการ
ป้องกันเหตุอาชญากรรมหรื อติดตามผู้ก่อเหตุโดยใช้ เทคโนโลยีที่ทาหน้ าที่วิเคราะห์
ตรวจสอบและจดจาใบหน้ า ที่ทางานร่วมกับกล้ องวงจรปิ ด IP Camera คุณภาพสูง
7.3 เพิ่มสัดส่วนของจานวนสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สงู อายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส อย่าง
น้ อยสองเท่า ด้ วยการออกข้ อบังคับการจัดสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
ผู้สงู อายุและคนพิการด้ วยการออกแบบให้ ใช้ ได้ อย่างเสมอภาค (Universal Design)
8) Smart Energy
นโยบาย
พัฒนาระบบโครงข่าย SMART GRID หรื อระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริ ยะ ที่ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเก็บข้ อมูลและทาการสัง่ การควบคุมโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อให้ ประชาชนผู้ใช้ ไฟฟ้า
ในกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการไฟฟ้าและสามารถขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้
บนหลังคาหรื อโซลาร์ รูฟทอป (solar rooftop) กลับคืนได้ โดย พลังงานทังหมดจะถู
้
กนามาบริ หารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
9) Smart All
นโยบาย
โครงการวิถีนที (The Blue Way)
โครงการพัฒนาฟื น้ ฟูคลองในกรุงเทพมหานคร ด้ วยการยกระดับคูคลอง สูก่ ารเป็ นเส้ นทางแห่ง
อนาคตของกรุงเทพมหานคร ซึง่ มีเป้าหมายในการดาเนินโครงการ 2 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1 ระยะทางประมาณ 20
กิโลเมตร ครอบคลุม คลองบางลาพู – ผ่านฟ้า, ผ่านฟ้า – คลองผดุงกรุงเกษม, คลองผดุงกรุงเกษมเหนือ –
ใต้ , คลองผดุงกรุงเกษม – คลองตัน และระยะที่ 2 ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ครอบคลุมคลองแสน
แสบ คลองบางซื่อ คลองหลอด คลองลาดพร้ าว ฯลฯ
ทังนี
้ ้ โครงการวิถีนที The Blue Way ประกอบด้ วย 3 กิจกรรมหลักที่สาคัญ ที่จะขับเคลื่อนโครงการ
นี ้ให้ เป็ นรูปธรรม ประกอบด้ วย
(1) การพัฒนาระบบรถรางไฟฟ้าบริเวณขนาบแม่น ้าลาคลอง เพื่อเป็ นเส้ นทางที่เชื่อมโยงการจราจร
ทางน ้าและทางบกที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสม ไม่ปล่อยมลพิษ และมีประสิทธิภาพสูง สามารถเชื่อมโยง
เส้ นทางการสัญจรที่สาคัญของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ให้ มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ ้น
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(2) การพัฒนาระบบ IoT (Internet of things) ที่เชื่อมโยงทุกสิ่งด้ วยอินเตอร์ เน็ต ทังปริ
้ มาณน ้าใน
คลอง จานวนผู้โดยสารและการเดินทางด้ วยระบบรถรางไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัย พร้ อมทังการ
้
อานวยความสะดวกให้ กบั ประชาชนอย่างครบวงจร
(3) การปรับภูมิทศั น์ตลอดแนวริมฝั่งแม่น ้าลาคลอง เพื่อให้ สามารถเป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็ น
สวนสาธารณะ และสถานที่ออกกาลังกาย ขี่จกั รยาน ให้ กบั ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้อยูอ่ าศัยบริเวณ
โดยรอบแม่น ้าลาคลอง โดยจะมีการปลูกไม้ ยืนต้ นที่แข็งแรง พร้ อมทางเดินและเลนจักรยาน อันจะทาให้ เกิด
กิจกรรมที่หลากหลาย
(4) การจัดทาระบบป้องกันน ้าท่วม ที่จะทาให้ เกิดการผันน ้าจากแม่น ้าลาคลองออกสู่ทางน ้าที่
ถูกต้ อง สามารถป้องกันการเกิดน ้าท่วมฉับพลันในฤดูฝน โดยการระบายน ้าที่ทนั ท่วงที ด้ วยขนาดท่อ 10x5
เมตร ระบายน ้าได้ 80 ลูกบาตรเมตรต่อวินาที
(5) การจัดทาระบบบาบัดน ้าเสียรวม ที่จะนาน ้าที่ผา่ นการใช้ งานหรื อผ่านการอุปโภคในภาค
ครัวเรื อนเข้ าสูร่ ะบบการบาบัดน ้าเสียด้ วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ การส่งต่อไปยังแหล่งน ้าที่มีความ
เหมาะสมโดยไม่ขดั ขวางการระบายท่วมขังในกรณีที่เกิดน ้าท่วมฉับพลัน
การดาเนินโครงการวิถีนที The Blue Way เป็ นโครงการ Smart Together ซึง่ เป็ นการผสาน 8
Smart เข้ าด้ วยกัน มุง่ สูค่ วามเป็ นหนึง่ เดียวด้ วยวิถีแห่งนที ประกอบด้ วย
Smart Clean Air
แก้ ปัญหาฝุ่ นละออง และลดปัญหาฝุ่ นขนาดเล็ก PM2.5
Smart Environment เพิ่มพื ้นที่สีเขียวและทางจักรยานในทุกเส้ นทาง
Smart Mobility
เพิ่มระบบการขนส่งและความปลอดภัยด้ วย CCTV
Smart Economy
เกิด Paradise of Street Food ตามแนวโครงการ
Smart Governance เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้ าถึงบริการสาธารณะ
ด้ วย Easy Bangkok application
Smart People
วางระบบเครื อข่ายไร้ สาย และ 5G ตลอดเส้ นทาง
Smart Living
สร้ างความปลอดภัย และความสะดวกตลอดการ
เดินทาง
Smart Energy
ยกระดับการใช้ ประโยชน์พลังงาน ด้ วยโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ

การใช้ จ่ายงบประมาณ ความคุ้มค่ า ผลกระทบและความเสี่ยงในการดาเนินนโยบาย
ตามมาตรา 57 แห่ งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรั ฐธรรมนูญว่ าด้ วยพรรคการเมือง พ.ศ.
2560
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ลาดับ

1

ยุทธศาสตร์ /
โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ที่มา
ภาครั ฐ

PPP*

ความคุ้มค่ า/
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ

ผลกระทบ

ความเสี่ยง

ลดปั ญหามลพิษทาง
อากาศทีก่ ่อให้ เกิดผล
เสียหายและอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัย
ของคนและสัตว์ พืช
บรรเทาผลเสียแก่
สภาพภูมิอากาศที่
เป็ นอันตรายต่อ
สิง่ แวดล้ อมและ
ระบบนิเวศวิทยา เช่น
ก๊ าซซัลเฟอร์ ได
ออกไซด์ (SO2) ซึง่
ก่อให้ เกิดความเป็ น
ฝนกรด หรื อ ก๊ าซ
โอโซน (O3) ที่เกิด
จากปฏิกิริยาระหว่าง
ก๊ าซไฮโดรคาร์ บอน
(HCs) กับออกไซด์
ของไนโตรเจน
(NOX) จากไอเสีย
ของรถยนต์ที่มี
แสงแดดเป็ นตัวเร่ ง
ซึง่ มีผลกระทบ
โดยตรงต่อระบบ
ทางเดินหายใจของ
คนและสัตว์ และการ
เจริ ญเติบโตของพืช

ประชาชนอาจ
ได้ รับผลกระทบ
จากการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อ
รองรับรถยนต์
ไฟฟ้าเพื่อลดการ
ปล่อยมลพิษใน
อากาศ ในขณะที่
ภาครัฐจะต้ อง
เร่ งรัดการติดตัง้
สถานีชาร์ จระบบ
ไฟฟ้าและ
ประสานงาน
ภาคเอกชนในการ
เพิ่มจุดติดตัง้
สถานีชาร์ จ

ผลสัมฤทธิ์ของ
การลดปั ญหา
มลพิษทางอากาศ
โดยการส่งเสริ ม
นโยบายรถยนต์
ไฟฟ้านัน้ ขึ ้นอยู่
กับการตอบรับ
และการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของ
ผู้บริ โภค ซึง่
จะต้ องให้ ความ
ร่ วมมือในการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ในขณะที่ภาครัฐ
ต้ องหามาตรการ
ส่งเสริ มที่ดงึ ดูดทัง้
แก่ผ้ บู ริ โภคและ
เอกชนที่เกี่ยวข้ อง
ที่จะเข้ าร่วมใน
การสนับสนุน
นโยบายดังกล่าว
ด้ วยการจัดให้ มี
สถานีชาร์ จไฟ
อย่างทัว่ ถึงและ
เพียงพอ

SMART Clean
Air
แก้ ปัญหาฝุ่ น
ละออง และลด
ปั ญหาฝุ่ นขนาด
เล็กที่เป็ นอันตราย
ต่ อสุขภาพ PM

2.5

1.1

เอกชน

มาตรการเร่ งด่ วน
1.1.1
เพิ่ม
จานวนเครื่ อง
ตรวจจับฝุ่นละออง
20 สถานี รถ
ตรวจวัด 10 คัน
และเสาตรวจวัด
100 จุด พร้ อมเพิ่ม
ระบบเตือนภัย
ล่วงหน้ า หรื อ Early

950
(สถานี 200
รถ 200
เสาตรวจ

100)
ปี ที่ 1 : 475
ปี ที่ 2 : 475
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0

Warning System
เพื่อแจ้ งเตือน
ประชาชนผ่านทาง
ออนไลน์หรื อ

✓

✓
150
ปี ที่ 1 : 75
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โทรศัพท์มือถือ แบบ ปี ที่ 2 : 75
Real-timeเพื่อ
ปี ที่ 3 : 0
จัดการกับฝุ่น
ปี ที่ 4 : 0
ละอองและมลพิษ
ในด้ านละอองฟุ้งใน
อากาศโดยเฉพาะ
1.1.2
ลด
ปริ มาณความร้ อน
และลดฝุ่นควัน
พร้ อมทังปรั
้ บปรุ ง
คุณภาพอากาศ
เพื่อให้ คา่ เฉลี่ย 24
ชัว่ โมงของฝุ่น
ละอองไม่เกิน 2.5
ไมครอน ลดลงร้ อย
ละ 10 โดยการใช้
เทคโนโลยีละออง
เย็น Fog Cannon

1.2

หรื อ Cooling Mist
จานวน 1,500 ชุด
มาตรการระยะ
ยาว
1.2.1
ส่งเสริ ม
การใช้ รถยนต์ไฟฟ้า
เพื่อลดการปล่อย
มลพิษในอากาศ
ด้ วยมาตรการทาง
ภาษี ในการส่งเสริม
การใช้ และการผลิต
รถไฟฟ้าในราคาที่
เหมาะสม
1.2.2
เร่ งรัด
การก่อสร้ างระบบ
ขนส่งมวลชน เช่น
โครงการก่อสร้ าง
รถไฟฟ้า และ
เส้ นทางคมนาคม
ต่างๆ
1.2.3
เพิ่ม
ความเข้ มงวดของ
การบังคับใช้
กฎหมายในการ
ตรวจจับและห้ ามใช้
รถยนต์ที่มีคา่ ควัน
ดาเกินมาตรฐาน
กาหนด

-
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1.2.4 แก้ ปัญหา
จราจรให้ มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้น ด้ วยระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบ
ฐานข้ อมูลขนาด
ใหญ่ และระบบ
ปั ญญาประดิษฐ์
1.2.5
เพิ่ม
มาตรการป้องกัน
และควบคุมปั ญหา
ฝุ่นละอองจากการ
ก่อสร้ างต่างๆ
1.2.6
เพิ่ม
มาตรการในการ
แก้ ไขปั ญหาฝุ่น
ละอองสาหรับ
โครงการที่ต้อง
จัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้ อม โดย
การเพิ่มมาตรการ
ป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหาฝุ่นละออง
รวมทังมาตรการ
้
ติดตามตรวจสอบ
1.2.7 ปรับปรุงผัง
เมือง
กรุ งเทพมหานคร
และวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ใน
พื ้นที่ให้ ชดั เจน โดย
เหมาะสมกับสภาพ
และศักยภาพของ
พื ้นที่ สอดคล้ องกับ
หลักการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน
1.2.8
บังคับ
ใช้ มาตรฐานน ้ามันยู
โร5 เพื่อช่วย
ยกระดับมาตรฐาน
การควบคุมมลพิษ
จากรถยนต์
1.2.9
ส่งเสริ ม
การลงทุนด้ าน
พลังงานทดแทน
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เช่น พลังงานลม
พลังงานน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานน ้าขึ ้นน ้าลง
พลังงานคลื่น
พลังงานความร้ อน
ใต้ พิภพ และ
เชื ้อเพลิงชีวภาพ
ทดแทนพลังงาน
จากฟอสซิล เช่น
ถ่านหิน, ปิ โตรเลียม
และ แก๊ สธรรมชาติ
1.2.10 รณรงค์
ยกเลิกและลดการ
ใช้ ถงุ พลาสติก เพื่อ
ลดปั ญหาฝุ่นหรื อผง
พลาสติก
รวม

2

SMART
Environment

2.1

สร้ างพืน้ ที่สีเขียว/
พืน้ ที่สาธารณะ
เพิ่มขึน้ ภายใต้
ความร่ วมมือรั ฐ &
เอกชน /กทม.เย็น
ลง ทัง้ นี ้ จะต้ อง
จัดให้ มี
สวนสาธารณะ
เพิ่มขึน้ ไปน้ อย
กว่ า 30 แห่ ง และ
ดาเนินการเพิ่ม
พืน้ ที่สีเขียวให้ มี
อัตราส่ วนพืน้ ที่สี
เขียวต่ อประชากร
อยู่ท่ ี 9 ตาราง
เมตร/คน

1,100

1,100

-

-

ทาให้
กรุ งเทพมหานครมี
สวนสาธารณะ
เพิ่มขึ ้นไม่น้อยกว่า
30 แห่ง และมีพื ้นที่สี
เขียวในอัตราส่วน
พื ้นที่สีเขียวต่อ
ประชากรอยู่ที่ 9
ตารางเมตร/คน
เท่ากับมาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลก
(World Health

OrganizationWHO) เพิ่มพื ้นที่
ปอดให้ กบั คน
กรุ งเทพ ลดปั ญหา
พื ้นที่รกร้ ากอันนามา
ซึง่ ปั ญหา
อาชญากรรม ฟื น้ ฟู
ปรับปรุ งความสมดุล
ของระบบนิเวศ ลด
ปั ญหา
สภาพแวดล้ อมแออัด
มลภาวะและอากาศ
เป็ นพิษ สร้ าง
สุนทรี ยภาพความ
ร่ มรื่ นให้ แก่เมือง

อาจมีผลกระทบ
กับเอกชนในการ
จัดหาพื ้นที่เพื่อ
พัฒนาเป็ นพื ้นที่สี
เขียว และกระทบ
ต่อประชาชนใน
การเปลี่ยนที่ดนิ
ว่างเปล่าที่ไม่ได้
ใช้ ประโยชน์ใน
กรุ งเทพมหานคร
โดยการปลูก
ต้ นไม้ ยืนต้ นหรื อมี
พืชปกคลุม

ในการจัดหาพื ้นที่
อาจมีความเสี่ยง
ในการได้ มาซึง่
ที่ดนิ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณี
ที่ดนิ ของเอกชน
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รวมทังส่
้ งเสริ มการ
ทางานของระบบ
สาธารณูปโภค เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชากร
กรุ งเทพฯ ให้ ดียิ่งขึ ้น

2.1.1 สารวจและ

10

ประเมินศักยภาพ
การพัฒนาพื ้นที่

ปี ที่ 1 : 10
ปี ที่ 2 : 0

✓

ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0

2.1.2 จัดหาพื ้นที่

20

เพื่อพัฒนาเป็ นพื ้นที่
สีเขียว

ปี ที่ 1 : 0

✓

ปี ที่ 2 : 20
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0

450
ปี ที่ 1 : 0
ให้ เป็ นพื ้นที่สีเขียว
30 แห่ง แห่งละ 30 ปี ที่ 2 : 0
ไร่
ปี ที่ 3 : 450
ปี ที่ 4 : 0
2.1.4 อนุรักษ์ และ 50
คุ้มครองพื ้นที่สีเขียว ปี ที่ 1 : 0
รวมทังฟื
้ น้ ฟูระบบ
ปี ที่ 2 : 0
นิเวศน์ในพื ้นที่เมือง ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 50
50
2.1.5 สร้ าง
ปี ที่ 1 : 0
เครื อข่ายภาคีกบั
ภาครัฐและเอกชน
ปี ที่ 2 : 50
ในการอนุรักษ์ และ ปี ที่ 3 : 0
เพิ่มพื ้นที่สีเขียว
ปี ที่ 4 : 0
2.1.6 ส่งเสริมและ 50
จัดให้ มีมาตรการให้ ปี ที่ 1 : 25
เปลี่ยนที่ดนิ ว่าง
ปี ที่ 2 : 25
เปล่าที่ไม่ได้ ใช้
ปี ที่ 3 : 0
ประโยชน์ใน
ปี ที่ 4 : 0
2.1.3 พัฒนาพื ้นที่

2.2

กรุ งเทพมหานคร
จะต้ องปลูกต้ นไม้
ยืนต้ นไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 ของพื ้นที่
และต้ องมีพืชคลุม
ที่ดนิ ทังแปลง
้
ส่ งเสริมนโยบาย
ปลูกต้ นไม้ คนละ
ต้ น (6 ล้ านคน =
6 ล้ านต้ น) ในทุก

✓

✓

✓

✓

✓

ทาให้ เกิดพื ้นที่สีเขียว
เป็ นแหล่งอากาศ
บริ สทุ ธิ์ สร้ างความ
ร่ มรื่ นและลดปั ญหา

ประชาชน
กรุ งเทพมหานคร
ทุกคนจะมีสว่ น
ร่ วมในความ

หากไม่ได้ รับ
ความร่ วมมือจาก
ประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร
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พืน้ ที่ท่ วั
กรุ งเทพมหานคร

2.2.1จัดหาต้ นไม้
และอุปกรณ์เพื่อใช้
ในการปลูกจานวน
6 ล้ านต้ น

2.3

จัดการนา้ เสียให้
ครบวงจร นานา้
กลับมาใช้ ใหม่
เช่ นเดียวกับการ
นานา้ ทิง้ จาก
ระบบบาบัดนา้
เสียชุมชนมาใช้
ใหม่ (reuse) ใน
หลายๆ ประเทศที่
ประสบปั ญหาการ
ขาดแคลนนา้
อาทิเช่ น
ออสเตรเลีย
เม็กซิโก อิสราเอล
ซาอุดอิ าระเบีย
สหรั ฐอเมริกา
ญี่ปุ่น สิงคโปร์
สเปน โดยต้ อง
ดาเนินการ
2.3.1 มอบให้
เอกชนร่ วมลงทุน
พัฒนาระบบ
Reuse โดยวิธีการ

PPP ซึง่ มีขีด

2.4

ความสามารถ
โดยรวมไม่น้อยกว่า
50,000 ลบ.ม.
คืนสภาพคูคลอง
สร้ างเวนิสแห่ ง
ตะวันออกอีกครั ง้
โดยร้ อยละ 50
ของนา้ เสีย ต้ อง
ผ่ านการบาบัด
ก่ อนปล่ อยลงสู่
แหล่ งนา้
ธรรมชาติ

600
ปี ที่ 1 : 150
ปี ที่ 2 : 150
ปี ที่ 3 : 150
ปี ที่ 4 : 150

1,000
ปี ที่ 1 : 500
ปี ที่ 2 : 500
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0

มลพิษใน
กรุ งเทพมหานคร

ร่ วมมือในการ
สร้ างพื ้นที่สีเขียว
ในครัง้ นี ้

จะทาให้ โครงการ
อาจไม่บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์

สามารถหาแนวทาง
และวิธีการที่
เหมาะสมในการ
จัดการน ้าเสียให้ ครบ
วงจร นาน ้ากลับมา
ใช้ ใหม่ ได้ ลดน ้าเสีย
จากขันตอนและ
้
กระบวนการผลิต
การล้ าง ขบวนการ
หล่อเย็น แก้ ปัญหา
น ้าเสีย

ผู้ประกอบการจะ
ได้ รับผลกระทบ
ในการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการ
การใช้ น ้าและโดย
ต้ องร่ วมกันดูแล
รักษาทรัพยากร
น ้าเพิ่มขึ ้น

ต้ องใช้ ระยะ
เวลานานในการ
พัฒนาระบบ
เพื่อให้ เกิด
ผลสัมฤทธิ์และ
เป็ นที่ยอมรับของ
ผู้ประกอบการ

ยกระดับคุณภาพ
คลองในกรุ งเทพฯ ให้
คืนสูค่ วามเป็ น
เวนิสตะวันออกฟื น้ ฟู
ลาคลองให้ ใสสะอาด
และเพิ่มวิถีชีวิตแห่ง
สายน ้า ทังในแง่
้
การจราจรขนส่งและ
การท่องเที่ยว ฟื น้
เสน่ห์ความเป็ นเวนิส
ตะวันออกกลับคืนมา
เปลี่ยน “น ้าเสีย” ให้
เป็ น “น ้าดี”สร้ าง
เส้ นทางสัญจรทาง

เอกชนบริ เวณริ ม
คลองและลาน ้า
จะได้ รับ
ผลกระทบ โย
เฉพาะอย่างยิง่ ผู้ที่
มีการสร้ างบ้ านรุก
ล ้าไปในพื ้นที่
คลอง

ประเด็นสาคัญคือ
ประชาชนใน
บริ เวณคูคลอง
ต้ องให้ ความ
ร่ วมมือ ลดการ
บุกรุ ก และออก
จากบริเวณที่
กาหนดเมื่อได้ รับ
แจ้ งจากเจ้ าหน้ าที่
ซึง่ หากไม่ได้ รับ
ความร่ วมมือ จะ
ทาให้ การ
ดาเนินการล่าช้ า
ออกไป และ

✓

✓
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น ้ามากขึ ้น ส่วนคลอง
สายย่อยๆ สายเล็ก
ต่างๆ โดยเฉพาะ
พื ้นที่ชมุ ชนก็จะได้ รับ
การพัฒนาเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว เมื่อคูคลอง
ในกรุ งเทพมหานคร
กลับมาสะอาด ผู้คน
หันมาใช้ ชีวิตร่ วมกับ
คลองมากขึ ้น ไม่ว่า
จะเป็ นการเดินทาง
หรื อการท่องเที่ยว
อันเป็ นการเพิ่มเสน่ห์
ความเป็ นเมืองน ้า
ให้ แก่
กรุ งเทพมหานครเพิ่ม
มากขึ ้น และการ
สร้ างพื ้นที่ทางเดิน
และทางจักรยาน
พร้ อมปรับปรุ งภูมิ
ทัศน์ จะทาให้ เกิด
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ และสร้ าง
รายได้ และมูลค่าเพิม่
ให้ กบั ประชาชนและ
ที่ดนิ ริ มฝั่งคลอง

2.4.1 กากับดูแล

50

เจ้ าของสถาน
ประกอบการใน
จัดการและดูแล
ระบบบาบัดน ้าเสีย
อย่างเคร่งครัด

ปี ที่ 1 : 12.5

2.4.2 จัดโครงการ

50

สร้ างภาคีเครื อข่าย
ภาคชุมชน ในการ
ดูแลรักษาแหล่งน ้า
พัฒนาและปรับ
รู ปแบบการดาเนิน
ชีวิตของประชาชนที่
อยู่อาศัยบริ เวณริ ม
คู คลอง แม่น ้าใน
เชิงการอนุรักษ์ และ
อยู่ร่วมกับน ้าได้
อย่างมีความสุข

ปี ที่ 1 : 12.5

2.4.3 ตรวจวัด

50

คุณภาพแหล่งน ้า
ธรรมชาติอย่าง

ปี ที่ 1 : 12.5
ปี ที่ 2 : 12.5

✓

ปี ที่ 2 : 12.5
ปี ที่ 3 : 12.5
ปี ที่ 4 : 12.5

✓

ปี ที่ 2 : 12.5
ปี ที่ 3 : 12.5
ปี ที่ 4 : 12.5

✓

จะต้ องได้ รับ
ความร่ วมมือจาก
ประชาชนที่
จะต้ องร่ วมมือกัน
ป้องกันไม่ให้ น ้า
เน่าเสียและทิ ้ง
ขยะ สิง่ ปฏิกลู
ต่างๆ ลงในคลอง
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2.5

สม่าเสมอ
โดยเฉพาะในพื ้นที่ที่
มีคณ
ุ ภาพน ้าอยู่ใน
ระดับเสื่อมโทรม
ประเมินสภาพ
คุณภาพและ
จัดลาดับ
ความสาคัญของ
แหล่งน ้าที่ต้องได้ รับ
การฟื น้ ฟูคณ
ุ ภาพ
น ้า

ปี ที่ 3 : 12.5

2.4.4 ก่อสร้ าง

200
ปี ที่ 1 : 100
ปี ที่ 2 : 100
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0

ทางเดินและทาง
จักรยานพร้ อม
ปรับปรุ งภูมิทศั น์
ข้ างเขื่อนกันดิน
ค.ส.ลเป็ นระยะทาง
200 กิโลเมตร
นาหลักการ Zero
Waste มาใช้ ใน
การจัดการขยะ
ครบวงจรโดย
ปริมาณมูลฝอย
คัดแยกที่
แหล่ งกาเนิด
เพิ่มขึน้ ไม่ น้อย
กว่ าร้ อยละ 30
และมูลฝอยได้ รับ
การกาจัดอย่ าง
ถูกต้ องไม่ น้อย
กว่ าร้ อยละ 50

ปี ที่ 4 : 12.5

✓

ปั จจุบนั ประเทศไทย
มีขยะที่เกิดขึ ้นในแต่
ละปี มากกว่า 26
ล้ านตัน ในจานวนนี ้
ส่วนใหญ่ถกู นาไป
เข้ าสูก่ ระบวนการฝัง
กลบหรื อโดยวิธีการ
เผา ซึง่ วิธีการ
ดังกล่าวถึงแม้ จะเป็ น
วิธีที่ได้ รับความนิยม
อย่างแพร่ หลาย แต่
ไม่ได้ เป็ นแนวทางที่
สามารถลดปั ญหา
ขยะได้ อย่างแท้ จริง
เพราะจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อ
สิง่ แวดล้ อมทังทาง
้
บก ทางน ้าและทาให้
เกิดสารพิษปนเปื อ้ น
ในอากาศอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ใน
ขณะที่นโยบาย
Zero Waste จะทา
ให้ สง่ เสริ มการ
หมุนเวียนทรัพยากร
ให้ กลับมาใช้ ใหม่เพื่อ
เป็ นการใช้ ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และเป็ นการ

คนกรุ งต้ อง
เปลี่ยนแปลง
รู ปแบบการใช้
ชีวิต โดยต้ อง
หลีกเลี่ยงการใช้
วัสดุที่ก่อให้ เกิด
ขยะที่ยากต่อการ
กาจัดลดการซื ้อ
การใช้ วสั ดุที่
ก่อให้ เกิดขยะนา
วัสดุที่ผ่านการใช้
งานแล้ วนา
กลับมาใช้ งาน
ใหม่นาวัสดุเหลือ
ใช้ มาแปรรู ปเพื่อ
นากลับมาใช้ ใหม่
ส่วน
ผู้ประกอบการ
และประชาชน
บางส่วนที่ยงั ใช้
วิถีชีวิตแบบเดิม
อาจได้ รับ
ผลกระทบในด้ าน
มาตรการทาง
ภาษี ที่ม่งุ ส่งเสริ ม
การใช้ วตั ถุการ
ผลิตที่สามารถนา
กลับมาแปรรู ปใช้
ใหม่ให้ มากที่สดุ
ลดปริ มาณของ

มาตรการดังกล่าว
จะเกิดผลสัมฤทธิ์
ได้ คนกรุ งเทพ
จะต้ องให้ ความ
ร่ วมมือ หากขาด
ความร่ วมมือและ
สนับสนุนจาก
ภาคประชาชน
อาจทาให้
โครงการดังกล่าว
ไม่ประสบ
ผลสาเร็ จ
เท่าที่ควร
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ลดปริ มาณของเสียที่
เกิดขึ ้นให้ เหลือ
น้ อยลง อีกทังเพื
้ ่อลด
ปั ญหามลพิษต่างๆ
จากการกาจัดของ
เสียโดยวิธีการฝัง
กลบและ/หรื อเตาเผา
อีกด้ วย เพราะใน
ปั จจุบนั มีข้อจากัด
ด้ านพื ้นที่สาหรับ
กาจัดของเสียและ
วิธีการควบคุมมลพิษ
ด้ านกลิน่ และไอ
ระเหยที่ต้องมี
ค่าใช้ จ่ายการลงทุนที่
ค่อนข้ างสูง และ
เกิดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อมตามมา
อย่างมหาศาล

2.5.1

50

ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริ มให้
ประชาชนยึด
หลักการ“ขยะมี
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
สามารถนากลับมา
ใช้ ใหม่ได้ ” เพื่อทา
ให้ ขยะเหลือน้ อย
ที่สดุ บริ โภคให้ พอดี
และบริ โภคสินค้ าที่
สามารถนากลับมา
ใช้ ซ ้าได้ ให้ ความรู้
และวิธีการลดและ
คัดแยกบรรจุภณ
ั ฑ์
อย่างถูกต้ อง เพื่อ
ส่งเสริ มการมีสว่ น
ร่ วมของผู้บริ โภคใน
การลดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
ใช้ แล้ ว

ปี ที่ 1 : 12.5
ปี ที่ 2 : 12.5
ปี ที่ 3 : 12.5
ปี ที่ 4 : 12.5

13,000
เหลือด้ วยเทคโนโลยี ปี ที่ 1 :
ที่มีประสิทธิผล ด้ วย 6,500
โรงงานผลิต
ปี ที่ 2 :
กระแสไฟฟ้าด้ วย
6,500
พลังงานความร้ อน ปี ที่ 3 : 0
จากขยะขนาด
ปี ที่ 4 : 0
2,000 ตัน ต่อวัน
2.5.2 กาจัดขยะที่

✓

✓

เสียที่จะทิ ้งให้
เหลือน้ อยที่สดุ
ผลิตสินค้ าที่เป็ น
มิตรต่อ
สิง่ แวดล้ อม
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จานวน 2 โรง
โรงงานกาจัดขยะ
มูลฝอยอันตราย
ขนาด 500 ตันต่อ
วัน จานวน 1 โรง
จัดตังศู
้ นย์รวบรวม
และรี ไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ขนาด
3,000 ตัน ต่อวัน
จานวน 2 โรง

2.5.3 ใช้ มาตรการ

-

ทางภาษี เพื่อ
ส่งเสริ มการใช้ วตั ถุ
การผลิตที่สามารถ
นากลับมาแปรรู ปใช้
ใหม่ให้ มากที่สดุ ลด
ปริ มาณของเสียที่
จะทิ ้งให้ เหลือน้ อย
ที่สดุ ผลิตสินค้ าที่
เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้ อม ผลิต
สินค้ าใหม่ที่
ผสมผสานการนา
วัสดุกลับมาแปรรู ป
ใช้ ใหม่ได้ รณรงค์
การใช้ สนิ ค้ าที่ผลิต
จากวัสดุเหลือใช้
พัฒนาการนาขยะ
กลับมาแปรรู ปใช้
ใหม่

3
3.1

2.5.4 จัดเก็บ
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ค่าธรรมเนียมบรรจุ
ภัณฑ์จากผู้ผลิต
การกาหนดภาษี
บรรจุภณ
ั ฑ์ การลด
ภาษี ให้ กบั
ผู้ประกอบการ เมื่อ
มีการเรี ยกคืนบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้ แล้ ว การ
ประชาสัมพันธ์
รวม

ปี ที่ 1 : 2.5

✓

ปี ที่ 2 : 2.5
ปี ที่ 3 : 2.5
ปี ที่ 4 : 2.5

15,640

815

825

14,000

SMART Mobility
ลดจานวน
อุบัตเิ หตุอย่ าง
น้ อยร้ อยละ 5 ต่ อ
ปี และความเร็ว
เฉลี่ยของ
ยานพาหนะใน

ลดปั ญหาการจราจร
ด้ วยการควบคุม
สภาพการจราจร ที่
ใช้ การควบคุม
ประสานงานของ

ภาครัฐจะต้ องจัด
ให้ มีการฝึกอบรม
เจ้ าหน้ าที่เพื่อ
สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีและ

ประชาชนใน
เมืองกรุ งจะต้ อง
ให้ ความร่ วมมือ
ในการลดปั ญหา
จราจร หาก
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ช่ วงเวลาเร่ งด่ วน
(ชัน้ ใน 14 กม./
ชม. ชัน้ กลาง 21
กม./ชม. ชัน้ นอก
28 กม./ชม.) และ
ความเร็วเฉลี่ย
ของยานพาหนะ
ในช่ วงเวลาปกติ
(ชัน้ ใน 23 กม./
ชม. ชัน้ กลาง 35
กม./ชม. ชัน้ นอก
47 กม./ชม.)

เจ้ าหน้ าที่ที่
รับผิดชอบทุกฝ่ าย
โดยผ่านระบบ
ควบคุม ระบบสัง่ การ
ระบบสื่อสาร ระบบ
สารสนเทศ และ
ระบบประชาสัมพันธ์
สื่อสารกับประชาชน
ผู้ใช้ เส้ นทางแบบ
(Real Time) ซึง่ จะ
สามารถลด
ผลกระทบในด้ านลบ
คือ การเสียเวลาของ
ผู้ขบั ขี่และผู้โดยสาร
(ค่าเสียโอกาส) เป็ น
สิง่ ที่ไม่ได้
ผลตอบแทนกลับคืน
มาสาหรับคนส่วน
ใหญ่ การเสียรายได้
ทางเศรษฐกิจ ความ
ล่าช้ าซึง่ อาจส่งผลใน
การเดินทางมาถึง
ล่าช้ าสาหรับการจ้ าง
งาน การประชุมและ
การศึกษา ส่งผลให้
การดาเนินธุรกิจ
หายไป สูญเสียวินยั
ในตนเองหรื อต่อผู้อื่น
ไม่สามารถที่จะ
คาดการณ์เวลาใน
การเดินทางได้ อย่าง
ถูกต้ อง นาไปสูก่ าร
ประมาณเวลาเพิ่ม
มากขึ ้นในการ
เดินทางและเวลา
น้ อยลงในการดาเนิน
กิจกรรมสูญเสีย
น ้ามันเชื ้อเพลิง
เพิ่มขึ ้นมลพิษทาง
อากาศและการ
ปล่อยก๊ าซเรื อน
กระจก
(Greenhouse
glass) ในรูปของ
ก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์
(CO2)

ระบบสารสนเทศ
และ เทคโนโลยี
การสื่อสาร
ควบคุมด้ วย
คอมพิวเตอร์ หรื อ

CCTV

ประชาชนยังมี
พฤติกรรม Road

Rage ซึง่ เป็ น
พฤติกรรมก้ าวร้ าว
หรื อไม่เคารพกฎ
จราจร ก็จะทาให้
นโยบายการลด
ปั ญหาจราจรไม่
เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามที่ประสงค์
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3.1.1 ปรับปรุงถนน 1,400
(ปรับปรุง
สู่ Smart Road/
ถนน 500
สร้ างระบบ

3.2

การจราจรอัจฉริ ยะ
เพื่อบริ หารจัดการ
แบบมีสว่ นร่ วมกับ
ประชาชน โดยใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีการ
สื่อสาร ควบคุมด้ วย
คอมพิวเตอร์ หรื อ
CCTV อย่าง
สมบูรณ์มาช่วยใน
การบริ หารจัดการ
ในระบบคมนาคม
การขนส่ง และ
จราจร อย่างน้ อย
ร้ อยละของ 50 ของ
ทางแยกและพื ้นที่
ถนน
ชาว
กรุ งเทพมหานคร
ที่ไม่ พ่ งึ พารถยนต์
ส่ วนบุคคลในการ
เดินทางประจาวัน
เพิ่มขึน้ เป็ น ร้ อย
ละ 55 โดยวิธีการ
เพิ่มระบบขนส่ ง
มวลชนทางรางให้
ครอบคลุมพืน้ ที่
มากขึน้

✓

ล้ านบาท
และติดตัง้
ระบบ 900
ล้ านบาท)
ปี ที่ 1 : 500
ปี ที่ 2 : 900
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0

แก้ ไขปั ญหา
การจราจรในเขต
กรุ งเทพและ
ปริ มณฑล และ
อานวยความสะดวก
ให้ กบั ประชาชนให้
คนในกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑลแล้ วยังเป็ น
การกระจายความ
เจริ ญออกไปสูน่ อก
เมือง ไม่ให้ ต้อง
กระจุกตัวอยูใ่ น
กรุ งเทพฯ เพียงอย่าง
เดียว
ลดการใช้ ทรัพยากร
ด้ วยวัฒนธรรมการ
แชร์ ซงึ่ กาลังได้ รับ
ความนิยมไปทัว่ โลก
อานวยความสะดวก
ในการเข้ าถึงบริ การ
สาธารณะได้ อย่าง
ทัว่ ถึงด้ วยระบบบัตร
ใบเดียว ลดปั ญหา
ขยะ เวลาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้ บริ การ ของภาครัฐ

ในระหว่างการ
ก่อสร้ าง จะ
ก่อให้ เกิดสภาพ
การจราจรที่
ติดขัดเพิ่มขึ ้น โดย
จะเป็ นช่วงเวลาที่
คนในพื ้นที่
รวมถึงผู้ที่สญ
ั จร
ผ่านบริ เวณที่มี
ก่อสร้ างต่างได้ รับ
กระทบกันเป็ น
ทอดๆ ไม่ว่าจะ
เป็ น ปั ญหารถติด
ปั ญหา
สภาพแวดล้ อม
หรื อปั ญหาเรื่ อง
มลพิษ เป็ นต้ น

หากการ
ดาเนินการไม่
เป็ นไปตามแผนที่
กาหนด จะทาให้
เกิดรอยต่อขึ ้น ทา
ให้ ประชาชนไม่ได้
รับความสะดวก
นอกจากนี ้ใน
ระหว่างการ
ดาเนินการจะทา
ให้ เกิดมลภาวะ
และปั ญหารถติด
สะสมเพิ่มขึ ้น
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47,700
ปี ที่ 1 :
ขยายรถไฟฟ้าบีที
เอส หรื อระบบราง
11,925
อื่น ๆ เช่น BRT,
ปี ที่ 2 :
Monorail โดย
11,925
เฉลี่ยเปิ ดเพิ่มปี ละ 4 ปี ที่ 3 :
สถานี
11,925
ปี ที่ 4 :
11,925
3.2.2 ส่งเสริม
บริ การ Car &
Motorbike
Sharing / ส่งเสริม

✓

3.2.1 สร้ างส่วนต่อ

การใช้ มอเตอร์ ไซด์
ไฟฟ้า โดยใช้
มาตรการทางภาษี
และเงินอุดหนุน

100
ปี ที่ 1 : 100
บัตรใบเดียวใช้
สามารถใช้ ระบบ รถ ปี ที่ 2 : 0
เรื อ ราง เชื่อมโยง
ปี ที่ 3 : 0
แบบไร้ รอยต่อตอบ ปี ที่ 4 : 0
3.2.3 พัฒนาระบบ

โจทย์ยคุ สมัย
สอดคล้ องกับระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
สามารถใช้ จ่ายค่า
โดยสารระบบขนส่ง
สาธารณะได้
ทังหมด
้
รวม

4

SMART
Economy

4.1

สร้ าง
กรุ งเทพมหานคร
ให้ เป็ น Paradise

of Street Food
เป็ นเมืองที่มี
อาหารปลอดภัย
ปราศจาก
ปนเปื ้ อนเชือ้ โรค
และสารเคมี ถูก
สุขอนามัย ไม่
ก่ อให้ เกิดโรคที่มา
จากอาหาร มี
อาหารที่มี
ประโยชน์ ต่อ
สุขภาพ

49,200

✓

1,500

-

47,700

เป็ นการสร้ างโอกาส
ให้ ผ้ มู ีรายได้ น้อยหรื อ
มีต้นทุนในการทามา
หาได้ ไม่มากสามารถ
มีธุรกิจค้ าขายอาหาร
เป็ นของตนเอง และ
ทาให้ ประชาชนกลุม่
ที่มีความต้ องการ
บริ โภคอาหารริ มทาง
ไม่ว่าจะเป็ นกลุม่ เด็ก
นักเรี ยน นักศึกษา ผู้
มีรายได้ น้อย ผู้ชื่น
ชอบการทานอาหาร
ริ มทาง นักท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการ
ร้ านอาหารริ มทาง
จะต้ องได้ รับการ
ตรวจประเมิน
รับรองมาตรฐาน
สถาน
ประกอบการ
อาหาร เพื่อสร้ าง
ความเชื่อมัน่ และ
ความปลอดภัย
ให้ แก่นโยบาย
ร้ านอาหารริ มทาง
ส่งผลต่อ
หน่วยงานภาครัฐ

หาก
ผู้ประกอบการ
ร้ านอาหารริ มทาง
ไม่ให้ ความ
ร่ วมมือในการ
ตรวจประเมิน
รับรองมาตรฐาน
สถาน
ประกอบการ
อาหาร หรื อ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
ละเลยหรื อละเว้ น
การปฏิบตั หิ น้ าที่
จะทาให้
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ได้ รับโอกาสในการ
บริ โภคอาหารที่มี
ราคาไม่แพง มี
คุณภาพ สะอาด ถูก
สุขลักษณะ ลด
ปั ญหาเรื่ องสาร
ปนเปื อ้ น สารก่อ
มะเร็ง โรคท้ องร่ วง
อาหารเป็ นพิษ และ
โรคพยาธิตา่ งๆ
จัดให้ มีการจัด
ระเบียบอย่าง
อะลุม่ อล่วย หาทาง
ออกร่ วมกัน แทนการ
ใช้ มาตรการที่
ค่อนข้ างเด็ดขาดคือ
การยกเลิกจุดผ่อน
ผันหลายร้ อยจุดใน
ระยะเวลาเพียง 2-3
ปี ลดผลกระทบต่อ
ชีวิตของเหล่าแม่ค้า
พ่อค้ าจานวนเรื อน
แสน และให้ ความ
สะดวกสบาย
พนักงานออฟฟิ ศ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
นักเรี ยน รวมไปถึง
แรงงานที่ได้ รับ
ค่าแรงขันต
้ ่า ในการ
ซื ้อหาอาหารด้ วย
ราคาที่ย่อมเยา อัน
เป็ นส่วนสาคัญใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพราะช่วยดึงดูดผู้คน
ให้ สญ
ั จรผ่านในพื ้นที่
ดังกล่าว

4.1.1 พัฒนา

50
ปี ที่ 1 : 12.5

คุณภาพครบวงจร
ให้ แก่ร้านค้ าขาย
ปี ที่ 2 : 12.5
อาหารริ มทางให้ มี
ปี ที่ 3 : 12.5
คุณภาพ สะอาด ถูก ปี ที่ 4 : 12.5
สุขลักษณะ โดย
ประสานงานและ
ร่ วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
ในการตรวจให้ การ
รับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการ

✓

ให้ ต้องมีการ
ทบทวนและ
ปรับปรุ งแนวทาง
แก้ ปัญหาของ
ภาครัฐในเรื่ องนี ้
โดยต้ องทบทวน
มาตรการที่ดาเนิน
มาแล้ วเช่น การ
จัดพื ้นที่อื่นมา
ทดแทนให้ ซงึ่ ใน
ข้ อเท็จจริ งพบว่า
พื ้นที่ดงั กล่าวไม่
เหมาะสมแก่การ
ประกอบอาชีพ
ทังจากค่
้
าเช่าที่
เพิ่มสูงขึ ้นในกรณี
พื ้นที่ของเอกชน
หรื อเป็ นทาเลที่ตงั ้
ที่ไม่มีผ้ คู นสัญจร
ผ่าน

ผลสัมฤทธิ์ไม่ดี
เท่าที่กาหนด
ประเด็นสาคัญใน
การดาเนินการจัด
ระเบียบทางเท้ า
คือกลุม่ ผู้ค้า
จะต้ องให้ ความ
ร่ วมมือ และต้ อง
ไม่ดาเนินการฝ่ า
ฝื นระเบียบ
ข้ อกาหนด และ
เงื่อนไขของ
ภาครัฐ เพื่อมิให้
การรุกล ้าทางเท้ า
กลับไปมีสภาพ
แบบเดิม
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อาหาร

4.1.2 ปรับปรุง
สถานที่และสิง่
อานวยความ
สะดวกในการค้ า
ขายอาหารริ มทาง

4.2

จัดทาแผนที่
ความรู้ เกี่ยวกับ
มรดกทาง
วัฒนธรรมของ
ชุมชน พัฒนา

Bangkok Smile
Application สร้ าง
เครื อข่ ายเชื่อมโยง
ระหว่ างธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชนกับ
การท่ องเที่ยว

100
ปี ที่ 1 : 100
ปี ที่ 2 : 0
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0

✓

เพิ่มจานวน
นักท่องเที่ยวให้
กรุ งเทพกลับมาเป็ น
เมืองท่องเที่ยวชันน
้ า
ของโลก สร้ างความ
เชื่อมโยงระหว่างการ
ท่องเที่ยวกับวิถี
ชุมชนและสังคม
สร้ างงานสร้ างรายได้
และเผยแพร่ ความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ของชุมชนให้
นักท่องเที่ยวทัว่ โลก
ได้ รับรู้ มีการจัดทา
Mobile App ระบบ
แนะนาสถานที่
ท่องเที่ยว แนะนา
โรงแรมและการจอง
โรงแรมที่พกั มีระบบ
การจองตัว๋ รถทัวร์
จองตัว๋ เครื่ องบิน รวม
ไปถึงการเช็คอิน
โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การ
แลกเปลีย่ นความรู้
ต่างๆทาให้ กลุม่ ธุรกิจ
การค้ าผู้ให้ บริการ
และผู้บริ โภค มี
เครื่ องมือในการ
ประชาสัมพันธ์ธรุ กิจ
ของตนเอง ทาให้ เป็ น
ทีร่ ้ ู จกั ในสังคมมาก
ยิ่งขึ ้น ลดค่าใช้ จ่าย
ในการผลิตสื่อเพื่อ
โฆษณา
ประชาสัมพันธ์
เพิ่มภาพพจน์ร้านให้
ดูดี มีจดุ เด่น มีจดุ
ขายที่ชดั เจน ส่งผล
ให้ ธุรกิจมียอดขายที่
เพิ่มขึ ้นมีการบริ การ

นักท่องเที่ยวจะ
ได้ รับความ
สะดวกมากยิง่
ในขณะที่
ผู้ประกอบการ
ต้ องปรับตัวให้ ทนั
กับระบบMobile

App เพื่อมิให้ เสีย
ประโยชน์จาก
ระบบการ
ให้ บริ การที่ใช้
นวัตกรรม
ดังกล่าว

การ
ประชาสัมพันธ์
ระบบ Mobile

App จะต้ อง
ทัว่ ถึง และ
ผู้ประกอบการ
ต้ องปรับตัวเข้ า
กับระบบ ระบบ

Mobile App
มิฉะนัน้ จะทาให้
โครงการไม่
ประสบ
ความสาเร็ จ
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ลูกค้ าสัมพันธ์ที่ดีขึ ้น
ลดขันตอนการ
้
ทางาน ทาให้ การ
ติดต่อต่างๆสะดวก
มากยิ่งขึ ้นมีตวั เลือก
ที่หลากหลาย
สามารถเปรี ยบเทียบ
คุณภาพ และราคา
ได้ โดยที่ไม่ต้อง
ออกไปสารวจราคา
สินค้ าที่เราต้ องการ
ช่วยลดเวลาในการ
เดินทาง คานวณ
เวลาได้ ค้ นหา
เส้ นทางหรื อแนะนา
เลี่ยงเส้ นทางที่มี
การจราจรติดขัดได้

4.3

4.2.1 เพิ่มจานวน

50

นักท่องเที่ยว
ต่างประเทศใน
กรุ งเทพมหานคร
เป็ น 28 ล้ านคนต่อ
ปี โดยส่งเสริ มด้ าน
การบริการ และ
พัฒนาPackages
การท่องเที่ยว

ปี ที่ 1 : 12.5

4.2.2 จัดทาแผนที่
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ความรู้ เกี่ยวกับ
มรดกทาง
วัฒนธรรมของ
ชุมชน

ปี ที่ 1 : 20

ปี ที่ 2 : 12.5
ปี ที่ 3 : 12.5
ปี ที่ 4 : 12.5

✓

ปี ที่ 2 : 0
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0
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4.2.3 พัฒนา
ปี ท่ี 1 : 25
Bangkok
SmileApplication ปี ท่ี 2 : 0
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0
จัดให้ มี COWORKING
SPACE และ สิ่ง
อานวยความ
สะดวกและ
สถานที่เพื่อ
รองรั บการพัฒนา
กลุ่ม
ผู้ประกอบการ
ใหม่ Start Up

✓

✓

สร้ างโอกาสและเปิ ด
ช่องทางให้ กบั
ผู้ประกอบการใหม่
Start Up– ดิจิทลั /
หุน่ ยนต์ /
อุตสาหกรรม
สร้ างสรรค์ ได้ มี
โอกาสพัฒนาธุรกิจ
แสดงเทคโนโลยีและ
ความก้ าวหน้ าทาง
นวัตกรรมเพื่อเป็ น

ผู้ประกอบการที่
ขาดนวัตกรรมจะ
ไม่ได้ รับการ
ส่งเสริ มหรื อ
ผลักดันเข้ าสู่
ช่องทางในการทา
ตลาด

ผู้ประกอบการ
ต้ องมีความพร้ อม
เพียงพอและมี
นวัตกรรมอันเป็ น
ที่ต้องการทังต่
้ อ
ผู้บริ โภคและคู่
ธุรกิจ
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ช่องทางในการทา
การตลาดและดาเนิน
ธุรกิจ รวมทังส่
้ งเสริ ม
ให้ เกิดการจับคูธ่ ุรกิจ
ของผู้ประกอบการ

4.3.1 เพื่อให้ มี Co- 1,000
working Space ปี ที่ 1 : 500
ปี ที่ 2 : 500
ทุกเขต และสิง่
อานวยความ
ปี ที่ 3 : 0
สะดวกเพื่อรองรับ
ปี ที่ 4 : 0

✓

การพัฒนาธุรกิจ
Start-up จานวน

100 แห่ง
4.3.2 จัดกิจกรรมที่

100
ปี ที่ 1 : 25
เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ปี ที่ 2 : 25
และบริ การเชื่อมโยง ปี ที่ 3 : 25
กับวัฒนธรรมไทย
ปี ที่ 4 : 25

4.4

5
5.1

ตลอดจนให้ ความรู้
แก่ผ้ ปู ระกอบการ
และสร้ างเครื อข่าย
เชื่อมโยง ในระดับ
นานาชาติ
ปรั บปรุ งแหล่ ง
ท่ องเที่ยวและเพิ่ม
สิ่งอานวยความ
สะดวกต่ างๆ เช่ น
ปรั บปรุ งทางเท้ า
ห้ องนา้ และ
บริการสาธารณะ
อื่นๆ
4.4.1 ปรับปรุงและ
ก่อสร้ างฟุตบาท
ห้ องน ้า บริ การ
สาธารณะ สิง่
อานวยความ
สะดวก เพิ่มเติม
เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว
รวม

SMART
Governance
ใช้ Mobile App
ในการจองคิวการ
ให้ บริการ รพ. /
เขต/บริการอื่นๆ

✓

1,000
ปี ที่ 1 : 250
ปี ที่ 2 : 250
ปี ที่ 3 : 250
ปี ที่ 4 : 250

✓

2,345

1,345

1,000

ทาให้ เกิดระบบสา
ธารรู ปโภค
สาธารณูปการที่มี
ความสะอาด
ปลอดภัย และดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้ เข้ า
มาในพื ้นที่

ต้ องใช้
งบประมาณ
ภาครัฐ และอาจ
ก่อให้ เกิดความ
สะดวกในการ
ก่อสร้ าง ปรับปรุง

หากแหล่ง
ท่องเที่ยวขาดสิง่
ดึงดูด หรื อ
นักท่องเที่ยวไม่
เดินทางมา จะทา
ให้ งบประมาณ
ขาดความคุ้มค่า

อานวยความสะดวก
ให้ กบั ประชาชนใน
การติดต่อกับภาครัฐ
รวมถึงสามารถใช้ ใน
ชีวิตประจาวันทัว่ ไป
ในด้ านสุขภาพ และ

เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ
ต้ องปรับตัวใน
การให้ บริ การผ่าน
ทาง Mobile

หากประชาชนไม่
เปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้ บริ การ
ภาครัฐเข้ าสู่
รู ปแบบออนไลน์
จะทาให้ การ

-

App รวมทัง้
หน่วยงานภาครัฐ
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5.1.1 นาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี 5G มา
ประยุกต์ใช้ ในการ
ให้ บริ การข้ อมูล
สารสนเทศต่อ
ประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้ องอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

5.1.2 เพิ่มระบบ
สารสนเทศและ /
หรื อระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อ
บริ การประชาชน
หรื อหน่วยงาน
ภาครัฐ (e-Service

200
ปี ที่ 1 : 100
ปี ที่ 2 : 100
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0

✓

100
ปี ที่ 1 : 100
ปี ที่ 2 : 0
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0

✓

300

300

การสาธารณสุขเรื่ อง
ที่ต้องการติดต่อ การ
ติดต่อราชการในแต่
ละเรื่ อง เช่น ช่อง
ทางการให้ บริ การ
ขันตอน
้
ระยะเวลาที่
ต้ องใช้ ค่าใช้ จ่าย
แบบฟอร์ ม ตัวอย่าง
การกรอกแบบฟอร์ ม
ช่องทางการร้ องเรี ยน
เป็ นต้ น

อาจต้ องเพิ่ม
เจ้ าหน้ าที่ในการ
ให้ บริ การผ่านทาง
ออนไลน์

ให้ บริ การ

ส่งเสริ มให้ คนกรุ งมี
การใช้ ชีวิตแบบสนใจ
และรักสุขภาพสร้ าง
สุขภาพที่ยงั่ ยืนและ
ถาวรส่งเสริ มให้ ทกุ
กลุม่ อายุ ออกกาลัง
กาย ด้ วยการจัดให้ มี
โครงสร้ างพื ้นฐาน
ด้ านการกีฬา รวมถึง
สถานที่ อุปกรณ์

ต้ องมีการใช้
งบประมาณ
ภาครัฐจานวน
มาก

มาตรการดังกล่าว
จะสาเร็ จได้
จะต้ องได้ รับ
ความร่ วมมือจาก
ประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร

Mobile App ไม่
ประสบผลสาเร็ จ

/m-Service) โดย
ระบบไอที
ตอบสนองต่อการ
บริ การประชาชนได้
อย่างสมบูรณ์
รวม

6
6.1

-

-

SMART People
สร้ างคุณภาพชีวติ
ที่ดีให้ กับคน
กรุ งเทพมหานคร
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เครื่ องมือ สิง่ อานวย
ความสะดวก
บุคลากรและองค์
ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การกีฬา ทังที
้ ่เป็ น
ของคนปกติคนพิการ
คนด้ อยโอกาส และ
บุคลากรการกีฬา
สร้ างโอกาสของ
ประชาชนและ
สังคมไทยที่สามารถ
ได้ รับบริ การจาก
โครงสร้ างพื ้นฐาน
ด้ านการ
กีฬาของประเทศที่มี
ความพร้ อมในทุก
องค์ประกอบ เพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย ทางจิตใจ
วินยั และสังคม
นอกจากนี ้ ยังจัด
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเพื่อสร้ างความ
เป็ นเลิศ

6.1.1 สร้ าง Mini
Sport Complex
ทุกเขต

6.1.2 ปรับปรุง
โครงสร้ างพื ้นฐาน
ของศูนย์กีฬาศูนย์
เยาวชนและลาน
กีฬา โดยศูนย์กีฬา
ศูนย์เยาวชน และ
ลานกีฬา ต้ องได้ รับ
การรับรองคุณภาพ
และมาตรฐานตาม
มาตรฐานกองการ
กีฬา

6.1.3 จัดการ
แข่งขันกีฬาหรื อส่ง
นักกีฬาตัวแทน
กรุ งเทพมหานคร
เข้ าร่ วมการแข่งขัน

2,000
ปี ที่ 1 :
1,000
ปี ที่ 2 :
1,000
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0
625
ปี ที่ 1 :
312.5
ปี ที่ 2 :
312.5
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0

150
ปี ที่ 1 : 0
ปี ที่ 2 : 0
ปี ที่ 3 : 75
ปี ที่ 4 : 75

✓

✓

✓
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6.2

กีฬาเพื่อความเป็ น
เลิศ อย่างน้ อย 20
ครัง้ ต่อปี
เพิ่มระบบ
โครงข่ ายไร้ สาย
และสัญญาณ
โทรศัพท์

6.2.1เพิ่มระบบ

6.3

โครงข่ายไร้ สายเพื่อ
ให้ บริ การประชาชน
เข้ าถึงข้ อมูลได้
ทัว่ ถึงประชาชน
สามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลข่าวสารได้
รวดเร็ วขึ ้น /
ค่าใช้ จ่ายด้ านการ
สื่อสารด้ วยรู ป
แบบเดิมที่สิ ้นเปลือง
ค่าใช้ จ่ายและไม่ได้
ผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร
ลดลง
ปั ญหายาเสพติด
ต้ องคลี่คลาย
อัตราการเกิด
อาชญากรรมทุก
ประเภทลดลง
อย่ างน้ อยร้ อยละ
60โดยการสร้ าง
เครื อข่ ายของ
ชุมชน ต้ านยาเสพ
ติด /ภัยร้ าย

500
ปี ที่ 1 : 250
ปี ที่ 2 : 250
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0

ยกระดับโครงสร้ าง
พื ้นฐานด้ วยการ
ขยายโครงข่าย
อินเตอร์ เน็ตไร้ สาย
ทาให้ ทกุ ที่ในกรุ งเทพ
มหานครเชื่อมถึงกัน
หมด
ได้ โอกาสเข้ าถึง
บริ การของภาครัฐ
อย่างเท่าเที่ยม เพิ่ม
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ของสร้ างอาชีพสร้ าง
รายได้ การศึกษา
การสาธารณสุข
การเกษตร การค้ า
ขายออนไลน์

-

ประชาชนต้ องเข้ า
สูร่ ะบบสื่อสาร
ออนไลน์ ซึง่
เทคโนโลยี
ดังกล่าวอาจไม่
เหมาะสมกับ
ประชาชนทุกกลุม่
หรื อทุกอายุ ซึง่
อาจทาให้
โครงสร้ างพื ้นฐาน
อินเตอร์ เน็ตไร้
สายไม่ก่อให้ เกิด
ประโยชน์กบั คน
ทุกกลุม่

ลดปั ญหายาเสพติด
อาชญากรรม การมัว่
สุขของเยาวชน
ปั ญหาคุณภาพชีวิต
ของคนในหมู่บ้าน/
ชุมชน ป้องกันการ
แทรกซึมของยาเสพ
ติดเข้ าไปแพร่ ระบาด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน
เพิ่มความสงบสุข
และ

คนในชุมชนต้ อง
ร่ วมกันเป็ น
อาสาสมัครเฝ้า
ระวังภัยและยา
เสพติด และ
ช่วยกันเฝ้าระวัง
อาชญากรรมและ
ยาเสพติด

ถ้ าผู้ตดิ ยาเสพติด
ไม่สมัครใจเข้ า
ร่ วมโครงการ จะ
ทาให้ ไม่สามารถ
คืนคนดีส่สู งั คมได้
นอกจากนัน้ เมื่อ
มีการบาบัดยา
เสพติดแล้ ว
จะต้ องมีการต่อ
ยอดการติดตาม
ดูแลผู้ป่วย เพื่อมิ
ให้ หนั กลับเข้ าสู่
วงจรยาเสพติดอีก

✓
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6.3.1 เพิ่มจานวน

-

อาสาสมัครเฝ้าระวัง
ภัยและยาเสพติดไม่
น้ อยกว่าสองหมื่น
คน

6.3.2 จัดโครงการ

82

อบรมอาสาสมัคร
เฝ้าระวัง
อาชญากรรมและ
ยาเสพติด

ปี ที่ 1 : 20.5
ปี ที่ 2 : 20.5
ปี ที่ 3 : 20.5
ปี ที่ 4 : 20.5

500
ความช่วยเหลือผู้ตดิ ปี ที่ 1 : 125
ยาเสพติดแบบ
ปี ที่ 2 : 125
สมัครใจ
ปี ที่ 3 : 125
ปี ที่ 4 : 125
6.3.3 ขยายศูนย์ให้

6.4

✓

จัดให้ มีสบายโซน
“SABAI ZONE”

6.4.1 จัดหาที่ดนิ
และก่อสร้ างสบาย
โซน “SABAI

ZONE” เพื่อเป็ น
แหล่งผ่อนคลาย
ความตึงเครี ยด เป็ น
สถานที่พกั ใจ พัก
กาย ปฏิบตั สิ มาธิ
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
สุขภาพโดยรวมให้ ดี
ขึ ้น
รวม

7
7.1

✓

400
ปี ที่ 1 : 200
ปี ที่ 2 : 200
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0

✓

4,257

2,257

2,000

ทาให้
กรุ งเทพมหานครมี
แหล่งพักผ่อน สร้ าง
สติปัญญาและ
บรรเทาความเครี ยด
จากการทางานใน
เมืองหลวง และเป็ น
แหล่งพบปะพูดที่มี
ความประสงค์อยาก
ศึกษาสมาธิ การฝึก
อารมณ์และสติ

-

หากขาดการดูแล
รักษาในระยะยาว
อาจทาให้ เกิด
ปั ญหาสถานที่ร้าง
หรื อไม่มีผ้ ใู ช้
ประโยชน์

ป้องกันการเกิดน ้า
ท่วมในพื ้นที่
กรุ งเทพมหานคร อัน
ส่งผลกระทบต่อ
ความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ และกระทบ

ในระหว่างการ
ก่อสร้ างอาจเกิด
ความไม่สะดวก
ในการจราจร การ
อยู่อาศัย
สภาพแวดล้ อม
และอาจกระทบ

การพัฒนาระบบ
ป้องดันน ้าท่วม
จะต้ องดาเนินการ
อย่างเป็ นระบบ
ทังในด้
้ านการรับ
น ้า ส่งน ้า พักน ้า
การระบาย และ

-

SMART Living
สร้ างระบบ
ป้ องกันนา้ ท่ วม
แบบถาวรและมี
ประสิทธิภาพ โดย
เพิ่มความสามารถ
ระบายนา้ ท่ วมขัง
ในถนนสายหลัก
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วิถีชีวิตของคนกรุง
นอกจากนี ้ยังทาให้
สูญเสียงบประมาณ
ในการซ่อมแซม
บูรณะโครงสร้ าง
พื ้นฐาน เช่น ถนน
ทางเดิน ระบบ
รถไฟฟ้า
สวนสาธารณะ เป็ น
ต้ น ลดปั ญหาจราจร
และสร้ างความมัน่ ใจ
ให้ กบั นักลงทุนที่จะ
มาลงทุนในมหานคร
กรุ งเทพ

ได้ ในระยะเวลาไม่
เกิน 2 ชั่วโมง
นาที กรณีฝนตก
100 มม.ต่ อ ชม.
(นาที)

7.1.1 เพิ่ม

7.2

ประสิทธิภาพระบบ
การป้องกันน ้าท่วม
และการระบายน ้า
ทังระบบอย่
้
างมี
ประสิทธิภาพด้ วย
การก่อสร้ างอุโมงค์
ระบายน ้าขนาด
ใหญ่
กทม. เมืองแห่ ง
ความปลอดภัย
ด้ วยระบบ CCTV/
ไฟส่ องสว่ าง
พลังงาน
แสงอาทิตย์ และ
เทคโนโลยีเฝ้ า
ระวัง ติดตามและ
ประมวลผล

7.2.1 ติดตังกล้
้ อง
CCTV ทัว่
กรุ งเทพมหานคร
พร้ อมห้ องควบคุม
และเชื่อมโยงระบบ

2,000
ปี ที่ 1 :
1,000
ปี ที่ 2 :
1,000
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0

ชุมชนที่อยู่อาศัย
บริ เวณดังกล่าว

✓

เพิ่มความปลอดภัย
ต้ องใช้
สร้ างความมัน่ ใจ
งบประมาณ
ให้ กบั ประชาชนใน
ภาครัฐที่สงู
การคุ้มครองชีวิตและ
ทรัพย์สนิ รวมทัง้ การ
ติดตามการกระทา
ผิดที่เกิดขึ ้นใช้ เป็ น
หลักฐานประกอบ
ดาเนินคดี การ
สืบสวนสอบสวน
การพิจารณาคดี
ทาให้ มีมาตรการ
ความปลอดภัยใน
ระดับสากล สามารถ
ป้องกันเหตุร้ายเชิง
รุ ก และลดค่าใช้ จ่าย
ในด้ านบุคลากรจาก
การใช้ เทคโนโลยีเข้ า
ช่วย

12,304
*อ้ างอิง
แผนพัฒนา
กทม. ระยะ
20 ปี
ปี ที่ 1 :

การผันน ้าลงสู่
ทะเล หากการ
ดังกล่าวขาด
ความต่อเนื่อง จะ
ทาให้ การ
ดาเนินการไม่
สัมฤทธิ์ผลตามที่
กาหนด

✓

เมื่อมีการจัดหา
ระบบCCTV/ ไฟ
ส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ และ
เทคโนโลยีเฝ้า
ระวัง ติดตามและ
ประมวลผลแล้ ว
จะต้ องจัดให้ มี
การบารุ งรักษา
และการดูแล
อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ เทคโนโลยี
ดังกล่าวสามารถ
อานวยความ
สะดวก ความ
ยุตธิ รรมได้ ตลอด
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CCTVกับ
ภาคเอกชนพร้ อม
ฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่
ประจาห้ องควบคุม

7.2.2 ติดตังแสง
้
ส่องสว่างทัว่ กทม.

7.2.3 ใช้ โปรแกรม

7.3

ตรวจจับและรู้ จา
ใบหน้ า ในการ
ป้องกันเหตุ
อาชญากรรมหรื อ
ติดตามผู้ก่อเหตุโดย
ใช้ เทคโนโลยีที่ทา
หน้ าที่วิเคราะห์
ตรวจสอบและจดจา
ใบหน้ า ที่ทางาน
ร่ วมกับกล้ องวงจร
ปิ ด IP Camera
คุณภาพสูง
สร้ างความเท่ า
เทียมให้ กับเด็ก
สตรี มีครรภ์
คนชรา/คนพิการ
ด้ วย
อารยสถาปั ตย์

3,076
ปี ที่ 2 :
3,076
ปี ที่ 3 :
3,076
ปี ที่ 4 :
3,076
2,000
ปี ที่ 1 : 500
ปี ที่ 2 : 500
ปี ที่ 3 : 500
ปี ที่ 4 : 500
200
ปี ที่ 1 : 50
ปี ที่ 2 : 50
ปี ที่ 3 : 50
ปี ที่ 4 : 50

✓

✓

สามารถสร้ างความ
เท่าเทียมให้ แก่เด็ก
สตรี มีครรภ์ คนชรา/
คนพิการ ด้ วยการ
ออกแบบเพื่อมวล
มนุษยชาติทเี่ น้ น
ประโยชน์สงู สุดของ
คนในสังคมร่ วมกัน
โดยไม่มีข้อจากัด
เช่น การทาทางลาด
ขึ ้นลง ทางเท้ า และ
อาคารสถานที่ตา่ งๆ
ให้ กบั ผู้พิการที่ใช้
รถเข็น หรื อ บล็อก
ทางเดินสาหรับคน
ตาบอด ซึง่ สอดคล้ อง
กับสังคมไทยที่ต้อง
เริ่ มใช้ อารยสถาปั ตย์
อย่างจริ งจัง เพราะ
ในช่วงนี ้สังคมไทย
กาลังเข้ าสูภ่ าวะ
ผู้สงู อายุ เนื่องจาก

การก่อสร้ าง
สภาพสิง่ แวดล้ อม
ใหม่ หรื อการ
ปรับปรุ งสภาพ
สิง่ แวดล้ อมเดิม
อาจส่งผลกระทบ
ต่อผู้ใช้ บริ การเดิม

หากมาตรการ
ด้ าน
อารยสถาปั ตย์ ไม่
ถูกนาไปใช้ อย่าง
ทัว่ ถึง จะทาให้
การอานวยความ
สะดวกแก่เด็ก
สตรี มีครรภ์
คนชรา/คนพิการ
อาจไม่สมบูรณ์
และรอยต่อในการ
ใช้ ชีวิตได้
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อัตราการเกิดของ
ประเทศไทยน้ อยลง
ทุกปี และพบผู้นงั่
รถเข็นจานวนมาก
อีกทังประเทศไทย
้
เข้ าสูป่ ระชาคม
อาเซียนแล้ ว ดังนัน้
เพื่อรองรับเพื่อนบ้ าน
ชาวอาเซียน และ
ผู้คนจากทัว่ โลก ให้
สมกับเป็ นใจกลาง
เมืองท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียน การมี
อารยสถาปั ตย์ที่ตอบ
โจทย์ให้ กบั คนทุก
เพศ ทุกวัย ผู้ใช้
รถเข็น ผู้เดินด้ วย
ตนเอง จะมี
ความสาคัญต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม

7.3.1 ออกข้ อบังคับ การจัด
สาธารณูปโภคและ
สิง่ อานวยความ
สะดวกสาหรับ
ผู้สงู อายุและคน
พิการ ในอาคาร
สาธารณะ

7.3.2 สัดส่วนของ
จานวนสิง่ อานวย
ความสะดวก เช่น
รถเข็น ราวจับกัน
ลื่น สาหรับผู้สงู อายุ
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
เพิ่มขึ ้นสองเท่า
รวม

8
8.1

15.5
ปี ที่ 1 : 15.5
ปี ที่ 2 : 0
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0

✓

16,519.5

16,519.5 -

-

Smart Energy
สร้ างโครงข่ าย
พลังงานอัจฉริยะ
ใน
กรุ งเทพมหานคร

สนับสนุนให้ ใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดการ
ใช้ พลังงานที่ไม่
จาเป็ น และส่งเสริ ม
การใช้ พลังงาน
หมุนเวียนที่สามารถ
ผลิตได้ ใน
กรุ งเทพมหานคร

ประชาชนใน
กรุ งเทพมหานคร
อาจได้ รับ
ผลกระทบจาก
การปรับเปลี่ยน
วัสดุและอุปกรณ์
ในด้ านไฟฟ้าและ
พลังงาน รวมทัง้
อาจรับผลกระทบ

จะต้ องมีการทา
ความเข้ าใจถึง
ความปลอดภัย
และวิธีการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่
เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้ เกิดการ
ยอมรับ และ
สนับสนุนการใช้
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8.1.1 พัฒนาระบบ
โครงข่าย SMART
GRID หรื อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริ ยะ ที่ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารในการเก็บ
ข้ อมูลและทาการสัง่
การควบคุม
โครงข่ายไฟฟ้า
เพื่อให้ ประชาชน
ผู้ใช้ ไฟฟ้าใน
กรุ งเทพมหานครมี
ส่วนร่ วมในการ
บริ หารจัดการไฟฟ้า
และสามารถขาย
ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ตดิ ตัง้
บนหลังคาหรื อ
โซลาร์ รูฟทอป
(solar rooftop)
กลับคืนได้ โดย
พลังงานทังหมดจะ
้
ถูกนามาบริ หาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวม

9.
9.1

1,000
ปี ที่ 1 : 500
ปี ที่ 2 : 500
ปี ที่ 3 : 0
ปี ที่ 4 : 0

1,000

พึง่ พาพลังงาน
สะอาดที่ผลิตได้ ด้วย
ตนเองให้ มากที่สดุ

จากการติดตัง้
และเดินระบบ

Smart Grid

สร้ างเส้ นทางที่
เชื่อมโยงการจราจร
ทางน ้าและทางบกที่
มีความยืดหยุ่น
เหมาะสม ไม่ปล่อย
มลพิษ และมี
ประสิทธิภาพสูง
สามารถเชื่อมโยง
เส้ นทางการสัญจรที่
สาคัญของประชาชน
ในกรุ งเทพมหานคร
ให้ มีความสะดวก
และรวดเร็ วมากขึ ้น
เชื่อมโยงทุกสิง่ ด้ วย
อินเตอร์ เน็ตอานวย

ประชาชนที่อยู่
อาศัยโดยการบุก
รุ กคูคลองหรื ออยู่
อาศัยบริ เวณริ ม
ฝั่งคลอง บางส่วน
อาจได้ รับ
ผลกระทบในการ
ย้ ายที่อยู่อาศัย
หรื อต้ อง
ปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิต เนื่องจากมี
ทางสัญจรทาง
รางเกิดขึ ้น

หากไม่ได้ รับ
ความร่ วมมือจาก
ประชาชนที่อยู่
อาศัยโดยบุกรุ กคู
คลองหรื ออยู่
อาศัยบริ เวณริ ม
ฝั่งคลอง อาจ
กระทบต่อการ
พัฒนาโครงการ
ได้

ต่อไป

✓

-

1,000

-

Smart All
โครงการวิถีนที
(The Blue Way)
ด้ วย
การพัฒนาระบบ
รถรางไฟฟ้าบริ เวณ
ขนาบแม่น ้าลา
คลอง
การพัฒนาระบบ

IoT (Internet of
things)การปรับภูมิ
ทัศน์ตลอดแนวริ ม
ฝั่งแม่น ้าลาคลอง
การจัดทาระบบ
ป้องกันน ้าท่วมและ
การจัดทาระบบ

40,000
(เป็ น
งบประมาณ
ภาครัฐ
20,00 ล้ าน
บาทและร่ วม
ทุนกับ
ภาคเอกชน
20,000 ล้ าน
บาท)
ปี ที่ 1 :

10,000
ปี ที่ 2 :
10,000

✓

✓

33
บาบัดน ้าเสียรวม
ในระยะแรก
ประมาณ 20
กิโลเมตร

ปี ที่ 3 :

รวม

40,000
130,361.5
ปี ที่ 1 :
38,607
ปี ที่ 2 :
38,706.5
ปี ที่ 3 :
26,724
ปี ที่ 4 :
26,324

รวมทัง้ สิน้

ความสะดวกให้ กบั
ประชาชนอย่างครบ
วงจร บริ การ
ประชาชน ในด้ าน
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่จาเป็ น
ให้ กบั ผู้อยู่อาศัย
บริ เวณริ มฝั่งคลอง
สร้ างแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ
สวนสาธารณะ และ
สถานที่ออกกาลัง
กาย ขี่จกั รยาน
ให้ กบั ประชาชน
นักท่องเที่ยวผันน ้า
จากแม่น ้าลาคลอง
ออกสูท่ างน ้าที่
ถูกต้ องนาน ้าที่ผ่าน
การใช้ งานหรื อผ่าน
การอุปโภคเข้ าสู่
ระบบการบาบัดน ้า
เสียด้ วยเทคโนโลยีที่
มีประสิทธิภาพ

10,000
ปี ที่ 4 :
10,000

20,000 44,836.5 3,825

*Public Private Partnership-ร่ วมทุนระหว่ างรัฐกับเอกชน

20,000
81,700

