ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)

TOGETHER WE BUILD

คำ�นำ�

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี เกิดจาก
ความร่วมแรงร่วมใจของตัวแทนภาคประชาชนทีไ่ ด้ชว่ ยกัน
ระดมความคิดเห็น กำ�หนดเป้าหมายและแนวทางการ
พัฒนาจากมุมมองของประชาชนชาวกรุงเทพฯ โดยสำ�นัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร และคณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำ�แผนวิสัยทัศน์
ของประชาชนเพือ่ การพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) หรือวิสยั ทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕
ที่ได้จัดทำ�ไว้แล้วในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา มาพัฒนา
ให้ มี ค วามชั ด เจนเป็ น รู ป ธรรมมากขึ้ น ในการจั ด ทำ �
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ทั้ง ๖ มิติ
ทีมที่ปรึกษาฯ และกรุงเทพมหานคร ไม่เพียงแต่จัดเวที
รับฟังความคิดเห็น แต่ได้ใช้กระบวนการ “มองจากมุมมอง
คนนอก” เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ช าวกรุ ง เทพฯ ได้ นำ �
ความคาดหวังของแต่ละภาคส่วน มากำ�หนดอนาคต
เมืองกรุงเทพมหานครร่วมกันว่าในอีก ๒๐ ปี ข้างหน้า
เมื อ งกรุ ง เทพมหานครของเรา จะก้ า วขึ้ น สู่ ก ารเป็ น
“มหานครแห่งเอเชีย” ได้อย่างไร
คณะที ม ที่ ป รึ ก ษาจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและตัวแทนภาคประชาชน
ทีไ่ ด้รว่ มแรงร่วมใจกันยกร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ปี ฉบับนี้ขึ้น เพื่อกรุงเทพมหานครจะได้นำ�
แผนพัฒนาฉบับนี้ไปใช้เป็นกรอบในการปรับปรุงบริการ
สาธารณะต่าง ๆ กำ�หนดประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับ
การพั ฒ นาและแก้ ไ ขในลำ � ดั บ ต้ น ตลอดจนจั ด ลำ � ดั บ
ความสำ�คัญในการลงทุนพัฒนาเมืองในระยะยาว ผมขอ
เชิญชวนประชาชนผู้เป็นเจ้าของเมืองกรุงเทพมหานคร
ได้ร่วมกันสนับสนุนกรุงเทพมหานคร ในการนำ�แผน
พัฒนาฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมคิด
ร่วมทำ�  หรือร่วมติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า เพื่อ
ให้เมืองกรุงเทพฯ เป็นเมืองมหานครตามที่ประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานครปรารถนา
คณะผู้จัดทำ�

สารบัญ

หน้า

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ - มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย

๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖

-

ปลอดมลพิษ
ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
ปลอดอุบัติเหตุ
ปลอดภัยพิบัติ
สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม ไม่มีสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์รกรุงรัง
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด
การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก

๑
๔๗
๖๑
๗๑
๘๙
๑๑๑
๑๓๙
๑๕๑
๑๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ - มหานครส�ำหรับทุกคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
๑๘๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย

๓.๑ - จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๓ - การศึกษาส�ำหรับทุกคน
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ - มหานครกะทัดรัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๔.๑ - เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ
มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๔.๒ - เมืองกรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย
(Sub center) เป็นระบบตามล�ำดับความส�ำคัญ
และศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกัน
อย่างมีระบบ

๒๐๓
๒๑๗
๒๓๓
๒๕๑
๒๖๑

หน้า

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ - มหานครประชาธิปไตย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย

๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕

-

มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ
เมืองธรรมาภิบาล
การกระจายอ�ำนาจสู่ประชาชน
การเมืองสีขาว
พลเมืองกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ - มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๑ - ศูนย์กลางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการสีเขียว
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๒ - ศูนย์กลางการค้า การเงินและการลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๓ - ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๔ - ศูนย์กลางธุรกิจตามฐานนวัตกรรม - วัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๕ - ศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ
และศูนย์รวมการจัดตั้งส�ำนักงานของภูมิภาค

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ - การบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย

๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔
๗.๕

-

กฏหมาย
การบริหารแผนและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การคลังและงบประมาณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๗๓
๒๗๙
๒๘๗
๒๙๓
๒๙๗
๓๐๓
๓๑๓
๓๒๕
๓๓๕
๓๔๑

๓๕๓
๓๖๓
๓๗๓
๔๑๙
๔๕๗

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๑
ตารางที่ ๒
ตารางที่ ๓
ตารางที่ ๔
ตารางที่ ๕
ตารางที่ ๖
ตารางที่ ๗

ตารางที่ ๘
ตารางที่ ๙
ตารางที่ ๑๐
ตารางที่ ๑๑
ตารางที่ ๑๒
ตารางที่ ๑๓
ตารางที่ ๑๔

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน�้ำของแม่น�้ำเจ้าพระยาตามจุดเก็บต่าง ๆ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าเฉลี่ยคุณภาพน�้ำของแม่น�้ำเจ้าพระยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔
จ�ำนวนคลอง คู ล�ำราง ล�ำกระโดงของกรุงเทพมหานคร
คุณภาพน�้ำคลองเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๔
จุดเก็บน�้ำที่มีค่าเฉลี่ยความสกปรก (BOD)
สูงสุดและต�่ำสุด ๕ อันดับในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้จริงจ�ำแนกตามปีงบประมาณ
พื้นที่ในเขตกรุงเทพที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนและก๊าซโอโซน
เกินค่ามาตรฐานในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลการตรวจวัดระดับเสียงของพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลการตรวจวัดระดับเสียงของพื้นที่ริมหรือใกล้ถนน
ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕
สถิติคดีอาญาในกรุงเทพมหานครที่ได้รับรายงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
สถิติคดีอาญาที่ได้รับรายงานในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
จ�ำแนกตามข้อหาและผู้ต้องหา
สถิติคดีอาญาในกรุงเทพมหานครที่ได้รับรายงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
จ�ำแนกตามช่วงเวลาเกิดเหตุ รายข้อหา
สถิติคดีอาญาที่ได้รับรายงานในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
จ�ำแนกตามช่วงเวลาเกิดเหตุและจุดเกิดเหตุ
แสดงจ�ำนวนอุบัติเหตุ จ�ำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
และมูลค่าทรัพย์สินเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี

๗
๘
๘
๙
๑๐
๑๕
๒๑
๒๔
๒๕
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๖๔

BANGKOK
หน้า
ตารางที่ ๑๕
ตารางที่ ๑๖
ตารางที่ ๑๗
ตารางที่ ๑๘
ตารางที่ ๑๙
ตารางที่ ๒๐
ตารางที่ ๒๑
ตารางที่ ๒๒
ตารางที่ ๒๓
ตารางที่ ๒๔
ตารางที่ ๒๕
ตารางที่ ๒๖
ตารางที่ ๒๗
ตารางที่ ๒๘
ตารางที่ ๒๙

แสดงจ�ำนวนอุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
จ�ำแนกตามรายเดือน
แสดงปริมาณโครงสร้างพื้นฐานประเภทสะพานและอุโมงค์
ในกรุงเทพมหานคร
แสดงปริมาณโครงสร้างพื้นฐานประเภทถนนในกรุงเทพมหานคร
แสดงปริมาณโครงสร้างพื้นฐานประเภทโป๊ะและท่าเทียบเรือ
ในกรุงเทพมหานคร
แสดงสถิติการเกิดอุบัติภัยจากอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕
การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖   
จ�ำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานคร
อัตราความเร็วเฉลี่ยการเดินทางบนถนนสายส�ำคัญ ๆ ในช่วงเร่งด่วน
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕
จ�ำนวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ และผลการจ่ายเบี้ยยังชีพ
แบบขั้นบันไดส�ำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเภทการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
จ�ำนวนประชากรผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
ในด้านต่าง ๆ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖  
ประเภทสวัสดิการส�ำหรับผู้พิการ
จ�ำนวนหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีการด�ำเนินการ
จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการไว้แล้ว
จ�ำนวนโรงเรียนสังกัด กทม. ที่เปิดการเรียนการสอน
ตามระดับชั้นต่าง ๆ
  
จ�ำนวนโรงเรียนและระดับชั้นที่เปิดสอนในแต่ละเขตพื้นที่

๖๕
๙๑
๙๒
๙๒
๙๕
๑๕๕
๑๖๘
๑๖๙
๑๘๖
๑๘๖
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๒
๒๒๐
๒๒๑

TOGETHER WE BUILD
หน้า
ตารางที่ ๓๐
ตารางที่ ๓๑
ตารางที่ ๓๒
ตารางที่ ๓๓
ตารางที่ ๓๔
ตารางที่ ๓๕

ตารางที่ ๓๖
ตารางที่ ๓๗

ตารางที่ ๓๘
ตารางที่ ๓๙
ตารางที่ ๔๐
ตารางที่ ๔๑
ตารางที่ ๔๒
ตารางที่ ๔๓

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ของโรงเรียนสังกัด กทม.
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ของโรงเรียนสังกัด กทม.
จ�ำนวนโรงเรียน กทม. ที่ให้บริการโครงการเรียนร่วม
จ�ำนวนโรงเรียนสังกัด กทม. ที่ได้รับประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ (รอบ ๒)
จ�ำนวนโรงเรียนสังกัด กทม. ที่ได้รับรองคุณภาพ
การจัดการศึกษา (รอบ ๒)
  
ข้อมูลประกอบการอธิบายสถานการณ์ปัจจุบัน
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ�ำปี (กรุงเทพมหานคร)
ร้อยละของระดับความรุนแรง ในข้อจ�ำกัดและอุปสรรค
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของประเทศ และกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
แสดงข้อมูลประกอบการอธิบายสถานการณ์ปัจจุบัน
ด้านการท่องเที่ยว
  
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖  
จ�ำนวนข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ เปรียบเทียบตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕
  
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวนบุคลากรที่กระท�ำผิดและถูกด�ำเนินการทางวินัย
เปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร
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ทักษะของบุคลากรกรุงเทพมหานคร
สมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
อัตราส่วนประชากรในช่วงวัยต่าง ๆ ของไทย
สรุปสถานการณ์ ปัจจัยท้าทาย / ความเสี่ยง ผลกระทบ
และทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
ที่ควรจะเป็นในอนาคต
รายได้จริงเปรียบเทียบรายจ่ายจริง ของกรุงเทพมหานคร
โครงสร้างรายได้ของกรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๕๔
  
ระดับการพึ่งพาตนเองทางการคลัง ของกรุงเทพมหานคร
(ข้อมูลระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕
การประมาณการข้อมูลฐานด้านรายรับ - รายจ่าย
ของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๗๕
ประมาณการรายจ่ายที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเป็น
มหานครแห่งเอเชียภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕  
การประเมินศักยภาพด้านการเงินการคลังเพื่อการลงทุน
ของกรุงเทพมหานคร ระยะเวลา ๒๐ ปี
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หน้า
ภาพที่ ๑
ภาพที่ ๒
ภาพที่ ๓
ภาพที่ ๔
ภาพที่ ๕
ภาพที่ ๖
ภาพที่ ๗
ภาพที่ ๘
ภาพที่ ๙
ภาพที่ ๑๐
ภาพที่ ๑๑
ภาพที่ ๑๒

ภาพที่ ๑๓
ภาพที่ ๑๔
ภาพที่ ๑๕
ภาพที่ ๑๖

ระดับค่าเฉลี่ย DO และ BOD ของแม่น�้ำเจ้าพระยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ระดับค่าเฉลี่ย DO และ BOD ของคลองในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๔
ระดับค่าออกซิเจนละลายน�้ำ (DO) ตามจุดเก็บตัวอย่างน�้ำคลอง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ระดับค่าความสกปรก (BOD) ตามจุดเก็บตัวอย่างน�้ำคลอง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแบบอัตโนมัติ
(แบบถาวร) รวมทั้งสิ้น ๒๑ สถานี
การเกิดเหตุอาชญากรรมจ�ำแนกตามเขตพื้นที่ชั้นนอก
ชั้นกลาง และชั้นใน ของกรุงเทพมหานคร
แสดงจ�ำนวนอุบัติเหตุ คนบาดเจ็บและเสียชีวิต
แผนที่แสดงระดับความสูงของพื้นที่ ของกรุงเทพมหานคร
แผนที่แสดงพื้นที่ระบบปิดล้อมในการบริหารจัดการน�้ำท่วม
ทั้งสามเขตพื้นที่ ของกรุงเทพมหานคร
แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงเกิดน�้ำท่วมจากน�้ำฝน ๑๕ แห่ง
แผนที่แสดงจุดอ่อนน�้ำท่วมในถนนสายหลัก
เนื่องจากฝนตก ๓๗ แห่ง
แผนที่แสดงชุมชนนอกแนวป้องกันน�้ำท่วม ที่ได้รับผลกระทบ
จากน�้ำหนุนริมแม่น�้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย
คลองมหาสวัสดิ์ ๑๓ แห่ง
ภาพแสดงแนวคั้นป้องกันน�้ำท่วมทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก
แผนที่แสดงบริเวณน�้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
โดย TEAM GROUP
แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
แสดงบริเวณคลองขุดราชพินิจใจ เขตบางขุนเทียน
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แสดงแนวคันไม้ไผ่ และแนวที่จะก่อสร้างทีกรอยน์
แสดงรูปแบบฐานข้อมูลอาคารของ New York City Buildings
แสดงตัวอย่างการจัดท�ำดัชนีชี้วัดด้านสิ่งปลูกสร้าง
ตามแผน ๒๐ ปี ของเมือง Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
สะพาน Bolshoi Moskvoretskiy Bridge และการติดตั้ง
ระบบ Structural health monitoring system
ความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥๒๕ kg / m๒)
ในประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป จ�ำแนกตามภาค
ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป
จ�ำแนกตามเพศและภาค
ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป
จ�ำแนกตามเพศและภาค
  
ร้อยละของแผงลอยที่ได้เกณฑ์ทางด้านจุลชีววิทยาในระดับต่าง ๆ
ในบริเวณสยามสแควร์ เขตปทุมวันทั้งหมด
การเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันใน กทม.
การเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันใน กทม.
ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
โครงการเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖
  
โครงการปทุมวัน จิตรลดาและพญาไทเพิ่มเติม
โครงการพระราม ๓
โครงการนนทรี
แผนผังการกระจายตัวของพื้นที่สวนสาธารณะหลักของ
กรุงเทพมหานคร ๓๑ แห่ง  
แผนผังการกระจายตัวของพื้นที่สีเขียว ของกรุงเทพมหานคร
แผนผังแสดงที่โล่งท้ายกฏกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร
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แสดงจ�ำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร ของแต่ละปี
แสดงความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของรถยนต์บนถนน
สายส�ำคัญต่าง ๆ ในแต่ละปี
กรอบแนวคิดการพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ของภูมิภาค
แนวโน้มของโลกที่มีต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร
สถิตินักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๒
กรอบอัตราก�ำลังและจ�ำนวนข้าราชการและลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
กรอบอัตราก�ำลังข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
ค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานคร
เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔  
ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานคร
เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
จ�ำนวนบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี
เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
ร้อยละของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเทียบกับ จ�ำนวนบุคลากรทั้งหมด
เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
งบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานคร
รายยุทธศาสตร์เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
จ�ำนวนการสูญเสียข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
จ�ำนวนการสูญเสียข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
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แผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร

ระยะ ๒๐ ปี

(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)

การจัดทำาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ปี เป็ น การจั ด นำ า แผนวิ สั ย ทั ศ น์
ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ปี ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
สามารถนำาพากรุงเทพมหานครให้เจริญเติบโต
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) และท่ามกลางกระแส
การเปลีย่ นแปลงของบริบทแวดล้อมในด้านต่าง ๆ
ของกรุ ง เทพมหานคร สู ่ ก ารเป็ น มหานคร
แห่งเอเชียในปี พ.ศ. ๒๕๗๕
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ทำ า แ ผ น พั ฒ น า
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๗๕) ไม่ ไ ด้ เ ริ่ ม จากศู น ย์ ทั้ ง นี้ เ พราะใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล กรุงเทพมหานคร และคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำาแผนวิสัยทัศน์
ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ปี หรือ วิสยั ทัศน์ กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕
ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนัน้ กรุงเทพมหานคร
ยังได้จัดทำาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ
๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๓) ไว้แล้วเช่นเดียวกัน
ดังนัน้ การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ปี จึงสามารถนำาเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วนี้
มาพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร
ต่อไปได้

...................

ภาพในฝันของเมืองกรุงเทพฯ ใน ๒๐ ปี
ข้างหน้า ในมุมมองของชาวกรุงเทพฯ ก็คือ
“ใน ๒๐ ปี ข้างหน้า เมืองกรุงเทพมหานครของเรา
จะก้าวขึ้นเป็น มหานครแห่งเอเชีย กรุงเทพฯ
จะเป็นเมืองหลวงของเอเชีย เป็นพลังส�ำคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมในภูมิภาคอาเซียน
และในทวีปเอเชีย คนทัว่ โลก เมือ่ นึกถึงทวีปเอเชีย
จะนึกถึงเมืองกรุงเทพฯของเรา ในฐานะเป็นเมือง
ชั้ น น�ำในด้ า นเศรษฐกิ จ ภาคบริ ก าร ความ
ปลอดภัย ความสวยงาม สะดวกสบาย น่าอยูแ่ ละ
เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ในขณะเดี ย วกั น
เมื อ งกรุ ง เทพฯ ยั ง คงมี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะ
ในด้านความเรียบง่าย มีเสน่ห์ และมีชีวิตชีวา”
วิสยั ทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ทีเ่ รียกว่า
“มหานครแห่ ง เอเชี ย ” นั้ น มี ทั้ ง มุ ม กว้ า ง
และมุมลึกประกอบกัน ในมุมกว้างนั้น วิสัยทัศน์
กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ประกอบด้วยประเด็น
วิสัยทัศน์ ๖ ด้าน
การจั ด ล�ำดั บ ความส�ำคั ญ ก่ อ นหลั ง
ของวิสัยทัศน์และมาตรการขับเคลื่อนหลักออก
เป็น ๔ ระยะ ๆ ละ ๕ ปีคือ
ช่วงที่ ๑ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
ช่วงที่ ๒ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ช่วงที่ ๓ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ช่วงที่ ๔ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕

ในช่วง ๕ ปีแรก เมืองกรุงเทพฯ จะเป็น
มหานครทีป่ ลอดภัย ในช่วง ๑๐ ปี หลังจากนี้
เมืองกรุงเทพฯ จะก้าวขึ้นสู่การเป็นมหานคร
ที่มีความสะดวกสบาย ประหยัดและเป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และเป็ น มหานครส�ำหรั บ ทุ ก คน
ไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพฯ หรือผู้มาเยือน และ
ไม่ ว ่ า จะเป็ น มหาเศรษฐี หรื อ คนยากคนจน
ผูด้ อ้ ยโอกาส ฯลฯ เป็นต้น ในช่วง ๑๕ ปี หลังจากนี้
เมื อ งกรุ ง เทพฯ จะปรั บ ตั ว ในเชิ ง โครงสร้ า ง
ทางกายภาพของเมือง จากเมืองทีม่ ศี นู ย์กลางเดีย่ ว
ไปเป็นกลุม่ เมืองหลาย ๆ เมืองกระจายตัวออกไป
ทั้ ง ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครในปั จ จุ บั น และ
เมืองรอบ ๆ กรุงเทพมหานคร เชื่อมต่อกัน
เป็ น โครงข่ า ยเมื อ ง โดยระบบขนส่ ง มวลชน
ที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่พื้นที่
ใจกลางเมืองจะถูกจ�ำกัดการขยายตัว ในด้าน
การเมืองจะก้าวสู่มหานครประชาธิปไตย และ
ในช่วง ๒๐ ปี ข้างหน้านี้ เมืองกรุงเทพฯ จะเป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการศึกษาเรียนรู้ การลงทุน
การขนส่ง การค้า และวัฒนธรรม ฯลฯ ของทวีป
เอเชีย
ประเด็นยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ใน ๖ มิติ
ประกอบด้วย
๑. มหานครปลอดภัย
๒. มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
๓. มหานครส�ำหรับทุกคน
๔. มหานครกะทัดรัด
๕. มหานครแห่งประชาธิปไตย
๖. มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
ประเด็ น วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ เ พิ่ ม เติ ม ในแผนฯ
คือประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ได้แก่ กฏหมาย การบริหารแผนและประเมินผล
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล การคลั ง และ
งบประมาณ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

๐๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑

มหานคร
ปลอดภัย
เมื อ งกรุ ง เทพมหานคร เป็ น มหานคร
แห่ ง ความปลอดภั ย หมายถึ ง เมื อ งมหานคร
ที่ปลอดมลพิษ ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
ปลอดอุบตั เิ หตุ ปลอดภัยพิบตั ิ สิง่ ก่อสร้างปลอดภัย
ปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๑
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มหานคร
ปลอดภัย

ความหมายตามแผนวิสัยทัศน์ของ
ประชาชน

เมืองกรุงเทพฯ มีระบบการจัดการน�้ำเสียและระบายน�้ำ 
ระบบจัดการขยะ ระบบการควบคุมฝุ่นละออง กลิ่น และ
สารเจือปนในอากาศ และระบบการควบคุมระดับเสียงใน
เขตเมืองที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วพื้นที่เขตเมือง

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

๑. ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ คุณภาพแหล่งน�้ำธรรมชาติ
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มคุณภาพดีขึ้นและ
มีปริมาณออกซิเจนละลายน�้ำ (DO) ที่ท�ำให้สิ่งมีชีวิตในน�้ำ
สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้
๒. กรุงเทพมหานคร มีการบริหารจัดการมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste
management) โดยการน�ำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) ) และ
ท�ำให้ ข ยะเหลื อ น้ อ ยที่ สุ ด และก�ำจั ด ที่ เ หลื อ (residue)
ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล
๓. กรุ ง เทพมหานคร มี คุ ณ ภาพอากาศที่ เ หมาะสม
ต่อการด�ำรงชีวิต มีฝุ่นละอองและสารเจือปน ไม่เกิน
ค่ า มาตรฐาน และระดั บ เสี ย งที่ เ กิ ด จากยานพาหนะ
เครื่องจักรกล รวมถึงเสียงที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครไม่เกินค่ามาตรฐาน

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส�ำนักการระบายน�้ำ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม และส�ำนักงานเขต

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑.๑ – ปลอดมลพิษ
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ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)

คุณภาพแหล่งน�้ำธรรมชาติ
๑. ร้อยละของปริมาณน�้ำเสีย
ไม่น้อยกว่า
ชุมชนที่ได้รับการบ�ำบัด
๔๐
ไม่น้อยกว่า
๒. จ�ำนวนจุดตรวจวัดที่น�้ำคลอง
๖๐
มีคา่ เฉลีย่ ของค่าออกซิเจนละลายน�ำ้
(DO) มากกว่าหรือเท่ากับ
๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๓. จ�ำนวนจุดตรวจวัดที่น�้ำคลอง
ไม่น้อยกว่า
๔๐
มีคา่ เฉลีย่ ของค่าออกซิเจนละลายน�ำ้
(DO) มากกว่าหรือเท่ากับ
๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
๑. ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถ
ปีฐาน
น�ำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่า
๕๐
ไม่น้อยกว่า
๖๕

ไม่น้อยกว่า
๕๕
ไม่น้อยกว่า
๗๐

ไม่น้อยกว่า
๖๐
ไม่น้อยกว่า
๘๐

ไม่น้อยกว่า
๔๕

ไม่น้อยกว่า
๕๐

ไม่น้อยกว่า
๖๐

ไม่น้อยกว่า
๒๐

ไม่น้อยกว่า
๓๐

ไม่น้อยกว่า
๔๐

มูลฝอยที่สามารถน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ คือ มูลฝอยที่มีการผ่านการคัดแยกและสามารถ
น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ (reuse และ recycle) ตามคุณสมบัติของมูลฝอยแต่ละประเภท เช่น
- มูลฝอยย่อยสลายได้ (Compostable waste) สามารถน�ำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก น�้ำหมัก
ชีวภาพ เลี้ยงสัตว์ และก๊าซชีวภาพ ฯลฯ
- มูลฝอยที่ยังใช้ได้ (Recyclable waste) สามารถน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ หรือแปรรูป
และสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวด แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะ และกระป๋องเครือ่ งดืม่
เป็นต้น

04

มหานคร
ปลอดภัย

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)

คุณภาพอากาศและเสียง
๑. ร้อยละของค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง
ของฝุ่นละอองไม่เกิน ๑๐ ไมครอน
(PM๑๐) ที่จุดตรวจวัดพื้นที่ทั่วไป

๑๐๐

๒. ร้อยละของค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า
๙๕
ของฝุ่นละอองไม่เกิน ๑๐ ไมครอน
(PM๑๐) ที่จุดตรวจวัดริมเส้นทาง
จราจร
๓. ร้อยละของค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง
ปีฐาน
ของฝุ่นละอองไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน
(PM๒.๕)
๔. ร้อยละของจ�ำนวนข้อมูลค่า
เฉลี่ย ๘ ชั่วโมง ก๊าซโอโซน (O3)
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (เทียบกับ
จ�ำนวนข้อมูลทั้งหมด)
ปีฐาน
๕. ร้อยละของจ�ำนวนข้อมูลค่า
เฉลี่ย ๑ ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ที่จุดตรวจวัด
ริมเส้นทางจราจร
๖. ร้อยละของค่าเฉลี่ยรายปี
ปีฐาน
ของเบนซินในแต่ละจุดตรวจวัด
มีค่าลดลงจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
๗. ร้อยละของแหล่งก�ำเนิดมลพิษ ร้อยละ ๑๕
ทางเสียงที่ได้รับการควบคุม

-

-

-

ไม่น้อยกว่า
๙๕

ไม่น้อยกว่า
๙๘

ไม่น้อยกว่า
๙๘

ลดลง
ลดลง
ลดลง
ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๕
ของปีฐาน
ของปีฐาน
ของปีฐาน
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐

ลดลง
ร้อยละ ๕
ของปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ ๑๐
ของปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ ๑๕
ของปีฐาน

ลดลง
ร้อยละ ๕
ของปีฐาน
ร้อยละ ๒๕

ลดลง
ร้อยละ ๑๐
ของปีฐาน
ร้อยละ ๓๕

ลดลง
ร้อยละ ๑๕
ของปีฐาน
ร้อยละ ๕๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑.๑ – ปลอดมลพิษ
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การค�ำนวณ
๑. ปริมาณมูลฝอยที่สามารถน�ำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ (ตัน / วัน)
ปริมาณมูลฝอยที่สามารถน�ำกลับไปใช้
ประโยชน์ที่แหล่งก�ำเนิด
(ตัน / วัน)

+

ปริมาณมูลฝอยที่สามารถน�ำกลับไปใช้
ประโยชน์ที่ปลายทาง
(ศูนย์บ�ำบัดขยะของกรุงเทพมหานคร)
ก่อนเข้าสู่การบ�ำบัด
(ตัน / วัน)

๒. ปริมาณมูลฝอยที่สามารถน�ำกลับไปใช้ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น (ตัน / วัน)
ปริมาณมูลฝอยที่สามารถน�ำกลับไปใช้
ประโยชน์ได้
ปีฐาน ๒๕๖๐

x

ร้อยละเป้าหมายในแต่ละปี
๑๐๐

....................................................................................................................................................

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
เนื่องด้วยการขยายของเมืองอย่างไร้ทิศทาง และ
อัตราการเพิ่มของประชากร มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
รูปของประชากรตามส�ำมะโนครัว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จ�ำนวนประชากรแฝงทีเ่ ข้ามาอาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร
ซึง่ ส่งผลท�ำให้กรุงเทพมหานครเกิดปัญหาทางด้านสิง่ แวดล้อมขึน้
โดยหนึง่ ในปัญหาสิง่ แวดล้อมทีก่ รุงเทพมหานครก�ำลังเผชิญอยู่
คือ ปัญหาด้านคุณภาพน�ำ้ แหล่งน�ำ้ ธรรมชาติทงั้ ในแม่นำ�้ สายหลัก
และคูคลองต่าง ๆ โดยกรุงเทพมหานครมีความมุ่งมั่น ที่จะ
ฟืน้ ฟูแก้ไข และพัฒนาระบบและวิธกี ารจัดการคุณภาพนำ�้ และ
มลพิษทางน�้ำ ให้กลับสู่สภาพตามธรรมชาติเช่นเดิมมากที่สุด
เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ อันจะส่งผลดี
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ
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มหานคร
ปลอดภัย

แหล่งน�้ำธรรมชาติ
กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครใหญ่
ของประเทศไทยทีเ่ ป็นศูนย์กลางทางการปกครอง
เศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษา และอื่น ๆ
ที่ส�ำคัญของประเทศไทย ซึ่งคุณภาพแหล่งน�้ำ
ธรรมชาติในกรุงเทพมหานคร จะมีสภาพดีขึ้น
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
หากจะกล่าวให้ถกู ต้อง คือ ประชาชนทุกคนทีอ่ ยู่
ในกรุ ง เทพมหานครที่ ร่ ว มกั น ใช้ น�้ ำ  หรื อ
มีสว่ นร่วมในการจัดการมลพิษทางน�ำ 
้ ในแหล่งนำ�้
ธรรมชาตินั่นเอง
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ น�้ ำ ใ น เ ข ต
กรุ ง เทพมหานครตามจุ ด เก็ บ ต่ า ง ๆ อย่ า ง
สม�่ำเสมอนั้น เป็นภารกิจหลักที่มีความจ�ำเป็น
อย่ า งมาก เพราะท�ำให้ ท ราบถึ ง ระดั บ การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน�้ำที่เกิดจากการปนเปื้อน
มลพิ ษ ของน�้ ำ จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ ในแหล่ ง น�้ ำ
แต่ละที่ รวมทั้งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แนวโน้ม ภาวะ
มลพิษทางน�้ำ  และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดการคุณภาพน�้ำของกรุงเทพมหานคร ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ส�ำนั ก งานจั ด การคุ ณ ภาพน�้ ำ 
กรุงเทพมหานคร ได้ด�ำเนินการเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์คณ
ุ ภาพน�ำ้ ในแม่นำ�้ เจ้าพระยาตอนล่าง
และคลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครและ
บางส่วนของปริมณฑล จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๙๒ จุด
ใช้วิธีเก็บตัวอย่างแบบจ้วงตัก (Grab Sampling)
โดยเก็บตัวอย่างน�้ำคลองเดือนละ ๑ ครั้ง และ
แม่น�้ำเจ้าพระยาจะเก็บตัวอย่างสัปดาห์ละครั้ง๒
(ส�ำนักงานจัดการคุณภาพน�้ำ พ.ศ. ๒๕๕๔.)

๒

๑.๑ สถานการณ์คุณภาพน�้ำในปัจจุบัน
ของแม่น�้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครด�ำเนินการเฝ้าระวังและ
ติดตามคุณภาพน�้ำในแม่น�้ำเจ้าพระยาและคลอง
ต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่เป็นประจ�ำ 
โดยการเก็ บ ตั ว อย่ า งน�้ ำ  เพื่ อ ตรวจวิ เ คราะห์
คุณภาพน�ำ 
้ ซึง่ ข้อมูลคุณภาพน�ำ้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ซึ่งมีการตรวจวัดคุณภาพน�้ำในแม่น�้ำเจ้าพระยา
จ�ำนวน ๙ จุด ความถี่เดือนละ ๔ ครั้ง และใน
คูคลองสายหลัก ๑๖๑ คลอง จ�ำนวน ๒๘๓ จุด
ความถี่เดือนละครั้ง
ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน�้ำ ของแม่ น�้ ำ
เจ้าพระยาในส่วนของค่า BOD และ DO ซึ่งเป็น
ดัชนีชี้วัดที่แสดงถึงความสกปรกและคุณภาพน�้ำ
ในแหล่งน�้ำ  พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คุณภาพ
น�้ำแม่น�้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยรวมเป็นไปตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานแหล่ ง น�้ ำ ผิ ว ดิ น ประเภทที่ ๔
ยกเว้นค่าความสกปรกในรูปบีโอดีบางจุดยังคงมี
ค่ า เฉลี่ ย ในเกณฑ์ ม าตรฐานแหล่ ง น�้ ำ ผิ ว ดิ น
ประเภทที่ ๕ (มากกว่า ๔ มิลลิกรัมต่อลิตร)

ที่มา : ส�ำนักงานจัดการคุณภาพน�้ำ. ๒๕๕๖. รายงานประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๔. ส�ำนักงานจัดการคุณภาพน�้ำ
กรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ ๑ ค่าเฉลี่ยคุณภาพน�้ำของแม่น�้ำเจ้าพระยาตามจุดเก็บต่าง ๆ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
พารา จุดตรวจวัดคุณภาพน�้ำของแม่น�้ำเจ้าพระยา
มิเตอร์ ท่าน�้ำ สะพาน สะพาน สะพาน สะพาน สะพาน ช่อง บางนา
ท่าน�้ำ
พระประแดง
นนทบุรี พระราม ปิ่นเกล้า พุทธฯ กรุงเทพ พระราม นนทรี
๙
๗
DO
(มก./ล)
BOD
(มก./ล)

๒.๙

๒.๖

๒.๖

๒.๗

๒.๕

๒.๘

๓.๑

๒.๖

๒.๘

๓.๓

๓.๒

๓.๕

๓.๗

๔.๕

๔.๑

๔.๘

๔.๓

๓.๗

ที่มา : รายงานประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ส�ำนักงานจัดการคุณภาพน�้ำ

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ภาพที่ ๑ ระดับค่าเฉลี่ย DO และ BOD ของแม่น�้ำเจ้าพระยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่มา : รายงานประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๔. ส�ำนักงานจัดการคุณภาพน�้ำ
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ปลอดภัย

ตารางที่ ๒ ค่าเฉลี่ยคุณภาพน�้ำของแม่น�้ำเจ้าพระยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔

พารามิเตอร์
DO (มก./ล)
BOD (มก./ล)

๒๕๕๐
๒.๙
๔

๒๕๕๑
๒.๖
๔

๒๕๕๒
๒.๒
๔

๒๕๕๓
๒.๑
๕

๒๕๕๔
๒.๗
๔

ที่มา : รายงานประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ส�ำนักงานจัดการคุณภาพน�้ำ

จากข้อมูล (ตารางที่ ๒) จะพบว่า ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ตามจุดเก็บต่าง ๆ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากแม่น�้ำได้รับการปนเปื้อนสะสม ตลอดช่วงที่ไหลผ่านเขตชุมชน
ทีม่ กี ารตัง้ ถิน่ ฐานอยูต่ ลอดสองข้างของล�ำน�ำ 
้ อย่างไรก็ตามคุณภาพนำ�้ แม่นำ�้ เจ้าพระยาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ยังอยูใ่ นเกณฑ์ดี เนือ่ งจากมีนำ�้ เหนือปริมาณสูงมากไหลลงมาเจือจางความสกปรก ขณะทีค่ า่ ออกซิเจน
ละลายน�้ำ (DO) ตลอดทั้งล�ำน�้ำอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๑.๒ สถานการณ์มลพิษทางน�้ำของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีจ�ำนวนแหล่งน�้ำธรรมชาติ (คลอง คู ล�ำราง ล�ำกระโดง) ที่รับผิดชอบ
โดยส�ำนักการระบายน�้ำและส�ำนักงานเขตที่จะต้องเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพแหล่งน�้ำ
ตามธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน�้ำผิวดิน ซึ่งมีจ�ำนวนคลองทั้งหมด ๑,๑๖๕ สาย
ตารางที่ ๓ จ�ำนวนคลอง คู ล�ำราง ล�ำกระโดงของกรุงเทพมหานคร
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส�ำนักการระบายน�ำ้
ส�ำนักงานเขต
รวม

คลอง
จ�ำนวน (คลอง) ความยาว (เมตร)
๒๑๓
๙๔๘
๑,๑๖๑

๙๕๒,๗๙๐
๑,๓๑๙,๕๒๐
๒,๒๗๒,๓๑๐

คู ล�ำราง ล�ำกระโดง
ความยาว (เมตร)
จ�ำนวน
(คู ล�ำราง
ล�ำกระโดง)
๕
๗,๗๘๐
๕๑๖
๓๒๓,๙๔๒
๕๒๑
๓๓๑,๗๒๒

ที่มา : ส�ำนักการระบายน�้ำ, ๒๕๕๖; http://dds.bangkok.go.th/klong2553/klong01.pdf
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ส�ำหรับคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่มีการจัดประเภทของคลองเหล่านี้ตามมาตรฐาน
แหล่งนำ�้ ผิวดินทีก่ �ำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม คุณภาพน�ำ้ ในล�ำน�ำ้ ธรรมชาติควรมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี
เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งสามารถใช้ค่าดัชนีคุณภาพน�้ำ  ได้แก่
ค่า BOD และค่า DO โดยก�ำหนดให้ค่า BOD ที่มีค่าระหว่าง ๑๐ - ๑๕ มิลลิกรัม / ลิตร และ
ค่า DO ที่ ๑.๐ - ๒.๕ มิลลิกรัม / ลิตร ซึ่งเป็นค่าที่ก�ำหนดว่า คุณภาพน�้ำคลองได้รับการปรับปรุง
ให้มีคุณภาพดีขึ้น
ตารางที่ ๔ คุณภาพน�้ำคลองเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๔

พารามิเตอร์
DO (มก./ล)
BOD (มก./ล)

๒๕๔๙
๑.๖
๑๔.๖

๒๕๕๐
๑.๔
๑๓.๐

๒๕๕๑
๑.๖
๑๒.๐

๒๕๕๒
๑.๕
๑๐.๕

๒๕๕๓
๑.๗
๑๑.๓

๒๕๕๔
๑.๖
๑๑.๐

ที่มา : รายงานประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ส�ำนักงานจัดการคุณภาพน�้ำ

ข้อมูลคุณภาพน�้ำในคลองต่าง ๆ ในภาพรวม (ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๔) พบว่า คุณภาพน�้ำ
คลองในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทั่วไปมีแนวโน้มคงที่ เมื่อพิจารณาจากค่า BOD ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
เปรี ย บเที ย บกั บ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จะเห็ น ว่ า ค่ า BOD ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ลดลงเล็ ก น้ อ ย
จาก ๑๑.๓ มิลลิกรัมต่อลิตร เป็น ๑๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร แต่อย่างไรก็ตาม ในคลองสายหลักบางสาย
โดยเฉพาะคลองที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ชุมชนหนาแน่น จะพบว่าน�้ำในคลองเหล่านั้น มีสภาพสกปรก
เน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น เช่น คลองแสนแสบ คลองพญาเวิก คลองสวนหลวง คลองมะนาว เป็นต้น
(ตารางที่ ๕)
16

14.6
13

14
12

12
10.5

11.3

11

.6

10
8
6
4
2

1.6

1.4

1.61

.5

1.71

2549

2550

2551

2552

2553

0
2554

ภาพที่ ๒ ระดับค่าเฉลี่ย DO และ BOD ของคลองในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๔
ที่มา : รายงานประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ส�ำนักงานจัดการคุณภาพน�้ำ
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ตารางที่ ๕ จุดเก็บน�้ำที่มีค่าเฉลี่ยความสกปรก (BOD) สูงสุดและต�่ำสุด ๕ อันดับ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าความสกปรกสูงสุด (มก. / ล) ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คลอง
จุดเก็บ
BOD
คลองพญาเวิก ถนนลาดพร้าว
๕๓
(ซอยลาดพร้าว
๕ / ๑)
คลองเตย
อาคารทวิช
๔๖
๔๒
คลองมะนาว ปตร. คลอง
มะนาว ถนน
พระราม ๓
คลอง
ถนนพระราม ๑
๔๐
สวนหลวง ๑ แยกเจริญผล
คลอง
ถนนเจริญเมือง
๓๖
สวนหลวง ๑

ค่าความสกปรกต�่ำสุด (มก. / ล) ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คลอง
จุดเก็บ
BOD
คลองมหาศร ซอยเพชรเกษม
๓
๑๑๒
(แยก ๑๑๐ / ๗)
คลองอ้อมนนท์ ท่าน�้ำวัดโตนด
๓
คลองแสนแสบ ถนนเลียบวารี
๓
คลองบางกรวย วัดกล้วย

๓

คลองแสนแสบ ตลาดหนองจอก

๓

ที่มา : รายงานประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ส�ำนักงานจัดการคุณภาพน�้ำ

สาเหตุส�ำคัญของปัญหามลพิษทางน�้ำในกรุงเทพมหานคร เกิดจาก
การระบายน�้ำเสียจากอาคารบ้ า นเรื อ นและชุ ม ชน ที่ มี ป ริ ม าณสารอิ น ทรี ย ์
ปะปนลงสู่แหล่งน�้ำโดยไม่ได้รับการบ�ำบัด การทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน�้ำ 
จากข้อมูลพบว่า กรุงเทพมหานครมีปริมาณน�้ำเสียเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ประมาณ ๒.๔ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งหากไม่มีการบ�ำบัดน�้ำเสียเหล่านี้
ก่อนระบายสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ จะส่งผลกระทบต่อความเน่าเสียในคูคลอง
ของกรุงเทพมหานคร
จากการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน�้ำในคูคลองส่วนใหญ่
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าในคูคลองจ�ำนวนมากมีค่าออกซิเจนละลายน�้ำ 
(DO) ต�่ำกว่า ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)
สูงกว่า ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีความแตกต่างไปตามพื้นที่ (ภาพที่ ๓ และ
๔) ส�ำหรับคูคลองส่วนใหญ่ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี มีค่า BOD อยู่ระหว่าง ๔ - ๑๐
มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนฝั่งพระนครในพื้นที่เขตชั้นในและชั้นกลาง มีค่า BOD
มากกว่า ๑๐ มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ แต่มีคลองบางพื้นที่มี
ความหนาแน่นของประชากรสูงในเขตชัน้ ใน มีความสกปรกสูงมาก มีคา่ BOD
สูงถึง ๓๐ - ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าคูคลองส่วนน้อย
ที่น�้ำมีคุณภาพค่อนข้างดีกระจายอยู่ในพื้นที่ชานเมือง ทั้งฝั่งพระนครและธนบุรี
มีค่า BOD ต�่ำกว่า ๔ มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่า DO สูงกว่า ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
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ภาพที่ ๓ ระดับค่าออกซิเจนละลายน�้ำ (DO) ตามจุดเก็บตัวอย่างน�้ำคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ที่มา : รายงานประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ส�ำนักงานจัดการคุณภาพน�้ำ

ภาพที่ ๔ ระดับค่าความสกปรก (BOD) ตามจุดเก็บตัวอย่างน�้ำคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ที่มา : รายงานประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ส�ำนักงานจัดการคุณภาพน�้ำ
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คุณภาพน�ำ้ คลองส่วนใหญ่ยงั ประสบปัญหา
มลภาวะทางน�้ำอยู่มาก ขณะที่มีคูคลองที่ติดกับ
แม่น�้ำเจ้าพระยามีคุณภาพที่ดี เพราะผลจากการ
จัดระบบไหลเวียนน�้ำในคลอง และระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียรวมที่เปิดด�ำเนินการแล้ว แต่ยังมีคูคลอง
อีกจ�ำนวนมากที่ต้องแก้ไขปัญหา ทั้งฝั่งพระนคร
และฝั่งธนบุรี ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
น�้ำเน่าเสีย ในเขตกรุงเทพมหานคร ส�ำนักงาน
จัดการคุณภาพน�้ำ ส�ำนักการระบายน�้ำ ได้มีการ
ก่ อ สร้ า ง โดยเดิ น ระบบบ�ำบั ด น�้ ำ เสี ย และ
การซ่อมบ�ำรุงรักษา ระบบท่อรวบรวมน�้ำเสีย
ของ โรงควบคุ ม คุ ณ ภาพน�้ ำ ขนาดเล็ ก ที่
กรุงเทพมหานครก่อสร้างเอง จ�ำนวน ๓ แห่ง
คือ โรงควบคุมคุณภาพนำ�้ พระราม ๙ บึงมักกะสัน
และอ่อนนุช และโรงควบคุมคุณภาพน�้ำขนาด
ชุมชน ที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จ�ำนวน
๑๒ แห่ง คือโรงควบคุมคุณภาพน�้ำทุ่งสองห้อง
๑ ทุ่งสองห้อง ๒บางบัว รามอินทรา ห้วยขวาง
ท่าทราย บางนา บ่อนไก่ คลองเตย คลองจั่น
หัวหมาก และร่มเกล้า มีขีดความสามารถในการ
บ�ำบัดน�้ำเสียรวม ๒๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
และมี ป ริ ม าณน�้ ำ เสี ย ที่ บ�ำบั ด ได้ จ ริ ง ๑๔,๑๖๕
ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน

....................................................................................................................................................
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นอกจากนี้ได้มีการจัดระบบไหลเวียนน�้ำ
ในคูคลองตามหลักการใช้นำ�้ ดีไล่นำ�้ เสีย เพือ่ บรรเทา
ความเดือดร้อนให้กบั ประชาชน ตลอดจนด�ำเนินงาน
แก้ไขปัญหาผลกระทบจากน�้ำเสียเฉพาะจุด โดย
การประสานงานเรื่องร้องเรียน และการวิจัยและ
ทดลองเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ที่เหมาะสม ตลอดทั้งการเดินระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
และงานซ่อมบ�ำรุงระบบท่อรวบรวมน�้ำเสียของ
โรงควบคุมคุณภาพน�้ำขนาดใหญ่ ๗ แห่งคือ
โรงควบคุมคุณภาพน�้ำสี่พระยา รัตนโกสินทร์
ดินแดง ช่องนนทรี หนองแขม ทุง่ ครุ และจตุจกั ร
มีขีดความสามารถ ในการบ�ำบัดน�้ำเสีย รวม
๙๙๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีปริมาณนำ�้
เสียที่บ�ำบัดได้จริง ๗๑๙,๗๑๗ ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน รวมขีดความสามารถในการบ�ำบัดนำ�้ เสียของ
ระบบบ�ำบั ด น�้ ำ เสี ย ขนาดชุ ม ชนและขนาดใหญ่
ตามทีอ่ อกแบบ ๑,๐๑๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๒ ของปริมาณน�ำ้ เสียทัง้ หมด
ในเขตกรุงเทพมหานคร (ปริมาณการใช้นำ�้ ประปา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประมาณ ๒,๔๐๘,๕๐๔ ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน : การประปานครหลวง,
๒๕๕๕)๓ และเมื่อรวมขีดความสามารถในการ
บ�ำบั ด น�้ ำ เสี ย ตามที่ ไ ด้ บ�ำบั ด จริ ง ๗๓๓,๘๘๒
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาณการ
ใช้น�้ำประปาดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๗
อีกทั้งยังมีโรงควบคุมคุณภาพน�้ำ  ที่อยู่ระหว่าง
การก่อสร้างและโครงการในอนาคต จ�ำนวน
๕ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษา
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
โครงการบ�ำบัดน�้ำเสียคลองเตย โครงการบ�ำบัด
น�้ำเสียมีนบุรี โครงการบ�ำบัดน�้ำเสียธนบุรี และ

๓

โครงการบ�ำบัดนำ�้ เสียบึงหนองบอน รวมขีดความ
สามารถในการบ�ำบัดนำ�้ เสีย ๗๗๓,๐๐๐ ลูกบาศก์
เมตรต่ อ วั น ตลอดทั้ ง การแก้ ไ ขปั ญ หาน�้ำ เสี ย
เฉพาะหน้าในคูคลอง โดยจัดระบบไหลเวียนน�้ำ
ในคลอง (Flushing) การศึกษา วิจัย ด�ำเนิน
กิ จ กรรมการน�ำน�้ ำ ที่ ผ่ า นการบ�ำบั ด แล้ ว และ
ตะกอนน�้ำเสีย กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การ
ด�ำเนินงานก่อสร้างท่อส่งน�ำ้ ทีผ่ า่ นการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
จากโรงควบคุ ม คุ ณ ภาพน�้ ำ ช่ อ งนนทรี ไปยั ง
บริเวณสีลมช่วงถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถึง
ถนนเจริ ญ กรุ ง จากโรงควบคุ ม คุ ณ ภาพน�้ ำ
รัตนโกสินทร์ และจากโรงควบคุมคุณภาพน�้ำ
ดินแดง การด�ำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสม
ของการน�ำน�้ ำ ที่ ผ ่ า นการบ�ำบั ด แล้ ว กลั บ มา
ใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร และโครงการ
วิ จั ย ร่ ว มเพื่ อ พั ฒ นาระบบบ�ำบั ด น�้ ำ เสี ย ที่ ใ ช้
พลังงานน้อยลง หรือระบบฟองน�้ำแขวนไหลลง
Down - flow Hanging Sponge (DHS) และงานศึกษา
และพัฒนาโครงการ Preparatory Survey for
Bangkok Wastewater Treatment Project
เป็นต้น

ที่มา : ส�ำนักงานจัดการคุณภาพน�้ำ. ๒๕๕๔. รายงานประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๔. ส�ำนักงานจัดการคุณภาพน�้ำ
กรุงเทพมหานคร
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การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
ปัญหาขยะมูลฝอยและขยะตกค้าง ก�ำลังเป็นปัญหาทีส่ �ำคัญในเมืองใหญ่
ที่ก�ำลังพัฒนา ซึ่งเมืองส่วนใหญ่มักมุ่งจัดการปัญหาดังกล่าว โดยการน�ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการขยะ ให้มคี วามเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
และไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นส�ำคัญ จากสถานการณ์ปัญหา
ขยะในกรุงเทพมหานครพบว่า อัตราการเกิดขยะยังคงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านการจัดการโดยเฉพาะการจัดเก็บ การจัดหาสถานที่
และวิธีการก�ำจัด รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะอย่างบูรณาการ
ซึง่ การจัดการกับปัญหาขยะอย่างยัง่ ยืนนัน้ ควรตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะลดปริมาณขยะ
มากกว่าการเน้นการก�ำจัดขยะ ซึ่งเป็นการจัดการที่ปลายทาง
จากข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. ๒๕๕๕
แสดงให้เห็นว่า กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บมูลฝอยได้เฉลีย่ ๙,๗๔๘ ตัน
ต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการจัดเก็บขยะมูลฝอยเฉลี่ย ตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕ พบว่า การจัดเก็บขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
มีปริมาณขยะที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นทุกปี (ตารางที่ ๖) เมื่อเทียบเป็นอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยของกรุงเทพในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีค่า ๑.๑๘ กิโลกรัม/คน/วัน
โดยประชากรที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในกรุ ง เทพมหานครจ�ำนวน ๘.๒๕ ล้ า นคน
(แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. ๒๕๕๖)
ตารางที่ ๖ ข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้จริงจ�ำแนกตามปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ

ปริมาณต่อปี (ตัน)

๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖

๓,๑๘๒,๓๕๓.๗๑
๓,๒๑๓,๕๙๒.๙๑
๓,๒๐๗,๖๑๒.๗๒
๓,๑๙๙,๖๘๕.๒๖
๓,๒๖๔,๒๓๒.๙๒
๓,๕๖๗,๖๗๒.๙๙
๓,๖๓๖,๕๙๕.๓๓

ปริมาณเฉลี่ย
(ตัน / วัน)
๘,๗๑๘.๗๘
๘,๗๘๐.๓๑
๘,๗๘๗.๙๘
๘,๗๖๖.๒๖
๘,๙๔๓.๑๐
๙,๗๔๗.๗๔
๙,๙๖๓.๒๗

เปรียบเทียบข้อมูล
ปีฐาน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๐.๗๑ %
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๐.๐๙ %
ลดลงจากปีก่อน ๐.๒๕ %
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๒.๐๒ %
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๙.๐๐ %
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๒.๒๑ %

ทีม่ า : ส�ำนักสิง่ แวดล้อม กรุงเทพมหานคร. ๒๕๕๖. ปริมาณมูลฝอยทีจ่ ดั เก็บได้ในแต่ละปีงบประมาณ (ออนไลน์)
แหล่งที่มา : http://203.155.220.174/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=419
(๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
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กรุงเทพมหานครมีรปู แบบและการจัดการ
มู ล ฝอยอย่ า งครบวงจร ตั้ ง แต่ ที่ แ หล่ ง ก�ำเนิ ด
จนถึงการก�ำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยองค์ประกอบ
ของการจัดการมูลฝอย ประกอบด้วย ๗ ขัน้ ตอนคือ
๑) การเกิดมูลฝอย (Waste generation)
ลดมูลฝอยที่ออกมาจากบ้านเรือน โดยพยายาม
ให้ ป ระชาชนลดการเกิ ด มู ล ฝอย (Reduce)
มากที่สุด
๒) การล�ำเลียง (Handling) การคัดแยก
(Separation) และการเก็บกักมูลฝอย (Storage)
เพือ่ การน�ำมูลฝอยจากแหล่งก�ำเนิดในครัวเรือนมาใช้
มีภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ที่แตกต่าง
กันตามประเภทของมูลฝอย
๓) การรวบรวม (Collection) คือการ
รวบรวมมูลฝอยจากแหล่งก�ำเนิดเพือ่ รอการขนส่ง
ไปสู่ศูนย์ก�ำจัด

๔) การจั ด เก็ บ และการขนส่ ง คื อ การ
จัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภท และขนส่งไปสู่ศูนย์
ก�ำจัดมูลฝอย
๕) การคัดแยก ณ สถานที่ก�ำจัด เป็น
การคัดแยกมูลฝอยครั้งสุดท้าย ก่อนน�ำไปก�ำจัด
เพราะอาจมีมูลฝอยที่สามารถน�ำไปแปรรูป เพื่อ
น�ำไปใช้ใหม่หรือใช้ประโยชน์ได้
๖) การแปรรูปมูลฝอยเพือ่ น�ำกลับมาใช้ใหม่
หรือแปรรูปเพือ่ การน�ำไปใช้ประโยชน์ คือ การน�ำ
มู ล ฝอยที่ ไ ด้ จ ากการคั ด แยก มาแปรรู ป ด้ ว ย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับมูลฝอยแต่ละประเภท
เพื่อน�ำกลับไปใช้ประโยชน์ เช่น การผลิตปุ๋ยหมัก
การผลิตก๊าซชีวภาพ และการเผาไหม้อุณหภูมิสูง
เป็นต้น
๗) การก�ำจัด เป็นการก�ำจัดมูลฝอยที่
ไม่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ หรือแปรรูป เป็น
อย่างอืน่ ได้ วิธกี ารก�ำจัดในปัจจุบนั คือ การฝังกลบ
ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
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การด� ำ เนิ น การก� ำ จั ด มู ล ฝอยของ
กรุงเทพมหานคร
๑) มูลฝอยทัว่ ไปทีร่ วบรวมได้ จะถูกขนส่ง
ไปยังสถานีขนถ่ายมูลฝอย ๓ แห่งคืออ่อนนุช
หนองแขมและท่าแร้ง
- มูลฝอยอินทรีย์จะถูกคัดแยกไปหมัก
ท�ำปุ๋ยในโรงงานขนาด ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน ซึ่ง
จะได้ปุ๋ยหมักจากมูลฝอยอินทรีย์ประมาณ ๓๐๐
ตันต่อวัน
- มูลฝอยที่เหลือจะถูกขนถ่ายไปฝังกลบ
อย่างถูกสุขลักษณะ (Sanitary Landfill) ทีอ่ �ำเภอ
ก�ำแพงแสน จั ง หวั ด นครปฐม และอ�ำเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิธกี ารหลัก
โดยจ้างเอกชนด�ำเนินการ
๒) มูลฝอยติดเชือ้ ทีจ่ ดั เก็บได้ จะถูกน�ำไป
ก�ำจัดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีระบบก�ำจัดด้วยการเผา
ในเตาเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู เฉลีย่ ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส
๓) มูลฝอยอันตรายจากชุมชน ท�ำการ
รวบรวมและจ้างบริษัทเอกชนน�ำไปก�ำจัด
กรุ ง เทพมหานครได้ เ ริ่ ม มี ก ารควบคุ ม
ปริมาณมูลฝอยที่แหล่งก�ำเนิด และน�ำของเสีย
กลับไปใช้ประโยชน์ด�ำเนินการโดยเน้นการมีสว่ นร่วม
จากทุกภาคส่วน อาทิ ภาคเอกชน ผูป้ ระกอบการ
ชุมชน สถานศึกษา และองค์การภาครัฐเข้ามา
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ด�ำเนินการเชื่อมโยงชุมชนที่ได้
ด�ำเนินการทัง้ ๓๑๔ ชุมชน เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
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ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร โดย
ผู้แทนชุมชนจ�ำนวน ๖๑๘ คน สมัครเข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
เพื่ อ ท�ำหน้ า ที่ เ ผยแพร่ ค วามรู ้ ส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบตั ติ นให้เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม มูลฝอยติดเชือ้ สามารถให้บริการ
เก็บขนในสถานพยาบาลขนาดใหญ่ได้อย่างทั่วถึง
และให้บริการจัดเก็บในสถานบริการสาธารณสุข
ขนาดเล็ก จ�ำนวน ๒,๒๔๘ แห่ง มูลฝอยอันตราย
จากชุมชนสามารถรวบรวมได้มากขึน้ เมือ่ เทียบกับ
ปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากประชาชนและภาคเอกชนให้
ความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยอันตรายจาก
ชุมชนโดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการที่
เกี่ยวข้อง กับการจัดการมูลฝอยอันตรายเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ก รุ ง เทพมหานครได้ ศึ ก ษา
เทคโนโลยี ก ารบ�ำบั ด มู ล ฝอยรู ป แบบเตาเผา
ซึ่งด�ำเนินการ ตามโครงการจ้างเหมาเอกชน
ก�ำจัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาด
๓๐๐ ตันต่อวัน ที่ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยหนองแขม
ซึ่ ง จะสามารถน�ำมู ล ฝอยไปก�ำจั ด ได้ ป ระมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และน�ำพลังงานมาใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า และศึกษาเทคโนโลยีการบ�ำบัด
มู ล ฝอยแบบผสมผสาน โดยให้ ค วามส�ำคั ญ
กั บ การน�ำมู ล ฝอยรี ไ ซเคิ ล มู ล ฝอยอิ น ทรี ย ์
กลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ ลดปริ ม าณมู ล ฝอย
ที่ต้องน�ำไปฝังกลบ และเป็นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่า
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คุณภาพอากาศและเสียง
ปั ญ หาคุ ณ ภาพอากาศหรื อ มลภาวะ
ทางอากาศ เป็ น ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส�ำคั ญ
ที่พบในเมืองใหญ่ทั่วโลก กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ก็ประสบปัญหาทางด้านคุณภาพอากาศ
เช่นเดียวกัน โดยดัชนีคุณภาพอากาศที่ส�ำคัญ
ที่มีการตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
๑๐๐ ไมครอนหรื อ ฝุ ่ น ละอองรวม (TSP)
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM๑๐)
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕)
ก๊าซโอโซน (O3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) ตะกั่ว (Pb) และสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs)
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการเฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง
โดยสถานี ต รวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศและเสี ย ง
แบบอัตโนมัติ (แบบถาวร) ทั้งหมด ๒๑ สถานี
ที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกรุ ง เทพมหานคร
จ�ำนวน ๔ สถานี ติดตั้งบริเวณริมถนน ได้แก่
ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง ถนนราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง
และถนนพญาไท เขตราชเทวี และอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมควบคุมมลพิษ ๑๗ สถานี
ติดตั้งบริเวณริมถนน ๗ สถานีและบริเวณทั่วไป
๑๐ สถานี ผลการตรวจติดตามในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
พบว่า ดัชนีคณ
ุ ภาพอากาศทีเ่ กินเกณฑ์มาตรฐาน
คือ PM๑๐, PM๒.๕, O3 และ VOCs จ�ำนวน
๒ ชนิด ได้แก่ Benzene และ Chloroform โดย
บริ เ วณพื้ น ที่ ที่ มี คุ ณ ภาพอากาศเกิ น เกณฑ์
มาตรฐานตามดัชนีคณ
ุ ภาพอากาศข้างต้น พบว่า

๔

มักเป็นพืน้ ทีร่ มิ ถนนพืน้ ทีย่ า่ นธุรกิจและพาณิชยกรรม
(ถนนพระราม ๒ ถนนพระราม ๓ ถนนสุขุมวิท
เขตดินแดง ถนนพระราม ๖ และถนนพหลโยธิน)
จากรายงานสถานการณ์ ม ลพิ ษ ของ
ประเทศไทย ปี ๒๕๕๕๔ พบว่า สถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM๑๐)
มี ค ่ า เกิ น มาตรฐานโดยพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
ที่ประสบปัญหาค่า PM๑๐ เกินมาตรฐาน ได้แก่
บริ เ วณถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี ถนน
พหลโยธิน เขตจตุจักร ถนนดินแดง เขตดินแดง
พื้นที่เขตธนบุรี และถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน
ซึ่งจะเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นที่
บริเวณริมถนนที่มีการจราจรหนาแน่น ยกเว้น
เขตธนบุรี ซึง่ มีสถานีตรวจวัดอยูใ่ นบริเวณใกล้กบั
พื้ น ที่ ก ่ อ สร้ า ง โดยการตรวจวั ด พบปริ ม าณ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน เฉลี่ย
๒๔ ชั่วโมง สูงสุดที่ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
๑๕๔ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๖. รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๕๕.
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ภาพที่ ๕ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแบบอัตโนมัติ (แบบถาวร) รวมทั้งสิ้น ๒๑ สถานี
หากพิจารณาสถานการณ์ปัญหามลภาวะ
ทางอากาศในส่วนของปริมาณฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน ๑๐ ไมครอนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในอดีต พบว่า กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอนดีขึ้น กล่าวคือ
ปริ ม าณฝุ ่ น ละออง เฉลี่ ย รายปี และปริ ม าณ
ฝุ่นละอองสูงสุด มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ แนวโน้มสถานการณ์ปญ
ั หาฝุน่ ละออง
ในกรุ ง เทพมหานครที่ ดี ขึ้ น เป็ น ผลมาจาก
การปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน การปรับปรุงพืน้ ผิว
การจราจร การใช้รถและเชื้อเพลิงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามปริมาณ
ฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอนทีต่ รวจวัดได้
ยังคง มีคา่ เกินมาตรฐาน ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน
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สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) พบว่า PM๒.๕ ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางสุขภาพที่รุนแรงมากกว่า PM๑๐
เนื่องจากสามารถเข้าสู่ส่วนที่ลึกที่สุดในปอดได้
โดยมีแหล่งก�ำเนิดแตกต่างกัน คือ PM๑๐ จะเกิด
จากรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล บางส่วนมาจาก
โรงงานอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง ส่วน
PM๒.๕ ในกรุงเทพมหานครมีแหล่งก�ำเนิด โดย
พื้นที่ริมถนนส่วนใหญ่มาจากรถยนต์ และพื้นที่
ทัว่ ไปส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้ตา่ ง ๆ รองลงมา
เป็นรถยนต์ ซึง่ จะพบ PM๒.๕ ในสัดส่วนทีส่ งู กว่า
ประเทศไทยเริ่มมีการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจุดตรวจวัด ๕ สถานีในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ๑ สถานี ได้แก่ สถานีเคหะ
ชุมชนดินแดง บริเวณถนนดินแดง เขตดินแดง
พบว่า มีปริมาณ PM๒.๕ สูงกว่าค่ามาตรฐาน
คือ ค่าเฉลีย่ รายปี ๓๔ ไมโครกรัมกรัม / ลูกบาศก์เมตร
และค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ๘๖ ไมโครกรัม /
ลูกบาศก์เมตร๕ ดังนัน้ การแก้ไขปัญหาฝุน่ ละออง
ในกรุ ง เทพมหานคร ควรให้ ค วามสนใจกั บ
ฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนมากขึน้ และ
ต้องด�ำเนินการกับแหล่งก�ำเนิด ประเภทยาน
พาหนะและการเผาไหม้ในลักษณะต่าง ๆ ให้เข้มงวด
มากยิ่งขึ้น

๕

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๕๖). (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๕๕. [cited 2013 May
18]; http://infofile.pcd.go.th/mgt/DraftPolReport2555_25560214.pdf?CFID=14063668&CFTOKEN=27092993
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ตารางที่ ๗ พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน และก๊าซโอโซนเกินค่ามาตรฐานในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
๑๐ ไมครอน (PM๑๐)
(ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร)
พื้นที่
(µg / m3)
ที่มีค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยรายปี ค่าเฉลี่ยรายวัน
เกินมาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน
สูงสุด
3
≤๕๐ µg / m ) (ค่ามาตรฐาน
≤๑๒๐ µg / m3)
ถนนพระราม ๖
เขตราชเทวี
ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร
ถ น น ดิ น แ ด ง
เขตดินแดง
เขตธนบุรี
ถนน
อินทรพิทักษ์
เขตธนบุรี
ถนนพระราม ๔
เขตปทุมวัน
ถนนสันติภาพ
เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย
เขตบางนา

๘๐

๑๔๒

๗๐

๑๕๔

๖๐

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
ก๊าซโอโซน
๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕)
(O3) (ส่วนใน
(ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร) พันล้านส่วน)
(µg / m3)
(ppb)
ค่าเฉลี่ยรายปี
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(ค่ามาตรฐาน รายวัน สูงสุด ๑ ชั่วโมง
≤๒๕ µg / m3) (ค่ามาตรฐาน
สูงสุด
3
≤๕๐ µg / m ) (ค่ามาตรฐาน
≤๑๐๐ ppb)

๑๑๐
๓๔

๖๒

๑๓๐

๕๘

๑๒๑

๘๖
๑๑๗
๑๐๒

๕๕

๑๔๑

๑๒๘

เขตวังทองหลาง

๑๖๒

เขตพญาไท

๑๔๖

เขตห้วยขวาง

๑๓๙

เขตบางกะปิ

๑๓๗

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ. ๒๕๕๖. (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๕๕.
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มหานคร
ปลอดภัย

สถานการณ์ ก ๊ า ซโอโซน (O 3 ) ใน
ชั้นบรรยากาศชั้นล่างสุด (โทรโพสเฟียร์) ซึ่งเป็น
ชัน้ บรรยากาศทีม่ นุษย์ใช้หายใจ เกิดจากปฏิกริ ยิ า
เคมีของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs: Volatile
Organic Compounds) และก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NO2) ซึ่งสารทั้งสองประเภทมาจาก
การเผาไหม้เชือ้ เพลิงทัง้ ในยานพาหนะ เครือ่ งยนต์
เครื่องจักร โรงงานอุตสาหกรรม และการเผา
ในที่โล่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กรุงเทพมหานคร
พบปัญหามากที่สุดที่เขตวังทองหลาง อยู่อันดับ
๓ ของประเทศ รองลงมาคื อ เขตพญาไท
ห้วยขวาง บางนา ธนบุรี และบางกะปิ ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่อยู่ห่างจากถนนใหญ่ ส่วน
พื้นที่ที่อยู่ริมถนน เช่น จุดตรวจวัดถนนดินแดง
ถนนลาดพร้าว ไม่พบค่าโอโซนเกินมาตรฐาน๖
จากรายงานสถานการณ์ ม ลพิ ษ ของ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ระบุว่า การควบคุม
ปริ ม าณโอโซน ส�ำหรั บ เมื อ งใหญ่ อ ย่ า ง
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ควรเน้นที่การ

๖

ลดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดย
ด�ำเนินมาตรการเพือ่ ควบคุมการปล่อยสารอินทรีย์
ระเหยง่ายจากการขนถ่ายสารเคมีที่ท่าเรือ และ
ถังเก็บสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรม คลังน�ำ้ มัน
และได้เริม่ ควบคุมการปล่อยสารอินทรียร์ ะเหยง่าย
จากสถานี บ ริ ก ารน�้ ำ มั น ใน ๒๓ เขต ของ
กรุ ง เทพมหานครชั้ น ใน ส�ำหรั บ สารอิ น ทรี ย ์
ระเหยง่ายจากยานพาหนะได้มกี ารศึกษาถึงอัตรา
การระบายจากเครือ่ งยนต์หลากชนิดทีใ่ ช้เชือ้ เพลิง
ชนิดทีต่ า่ งกันเพือ่ จะให้ค�ำแนะน�ำกับผูใ้ ช้รถใช้ถนน
ต่อไป
สถานการณ์ ส ารอิ น ทรี ย ์ ร ะเหยง่ า ยใน
บรรยากาศ (VOCs: Volatile Organic
Compounds) ในกรุงเทพมหานคร มีสถานีตรวจวัด
VOCs ๔ สถานี ได้แก่ (๑) การเคหะชุมชนดินแดง
ถนนดินแดง (๒) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน
พระราม ๔ (๓) สถานีต�ำรวจนครบาลโชคชัย ๔
ถนนลาดพร้าว และ (๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี การตรวจวัด

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๕๖). (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๕๕. [cited 2013
M a y 1 8 ] ; h t t p : / / i n f o fi l e . p c d . g o . t h / m g t / D r a f t P o l R e p o r t 2 5 5 5 _ 2 5 5 6 0 2 1 4 .
pdf?CFID=14063668&CFTOKEN=27092943
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VOCs แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มสารประกอบ
คาร์บอนิล จ�ำนวน ๔ ชนิด และกลุ่มสารอินทรีย์
ระเหยง่ า ย ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
จ�ำนวน ๙ ชนิ ด ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารก�ำหนด
ค่ามาตรฐานสารอินทรียร์ ะเหยง่ายในบรรยากาศ
เฉลี่ ย ๑ ปี ไ ว้ แ ล้ ว สารอิ น ทรี ย ์ ร ะเหยง่ า ย
ในบรรยากาศทีส่ �ำคัญของกรุงเทพมหานคร ทีพ่ บ
เกินค่ามาตรฐาน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก่ เบนซิน
(Benzene) พบเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
มาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ขณะเดียวกันพบปริมาณ
ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ยั ง คงพบ
คลอโรฟอร์ม (Chloroform) เกินค่ามาตรฐาน
สถานการณ์ ป ั ญ หามลพิ ษ ทางเสี ย งใน
กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ระดั บ เสี ย งใน
กรุงเทพมหานคร บริเวณ พื้นที่ริมถนนมีระดับ
เสียงเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยค่าเฉลี่ย
ของระดับเสียงเฉลีย่ (Leq) ๒๔ ชัว่ โมง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
เท่ากับ ๖๙.๖ เดซิเบลเอ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เท่ากับ
๖๙.๒ เดซิ เ บลเอ) บริ เ วณที่ มี ร ะดั บ เสี ย งเกิ น
มาตรฐาน (๗๐ เดซิเบลเอ) ทุกวัน ได้แก่ สถานี
๗

23

ต�ำรวจนครบาลโชคชัยถนนลาดพร้าว การเคหะ
ชุ ม ชนดิ น แดงถนนดิ น แดง และพาหุ รั ด ถนน
ตรีเพชร (สูงสุดที่พาหุรัด) ส�ำหรับพื้นที่ทั่วไป
พบว่าระดับเสียงมีคา่ ลดลงจากปีทผี่ า่ นมาเล็กน้อย
โดยค่าเฉลีย่ ของระดับเสียงเฉลีย่ (Leq) ๒๔ ชัว่ โมง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่ า กั บ ๕๘.๘ เดซิ เ บลเอ
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เท่ากับ ๕๙.๓ เดซิเบลเอ) บริเวณ
ที่มีระดับเสียงสูงกว่าบริเวณอื่น คือ โรงเรียน
นนทรีวทิ ยา ระดับเสียงเกินมาตรฐานร้อยละ ๕๐
ของจ�ำนวนข้ อ มู ล ที่ ต รวจวั ด สาเหตุ ม าจาก
กิจกรรมของสถานศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการ
ตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งริ ม ถนนโดยจุ ด ตรวจวั ด
ชัว่ คราวในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๒๘ จุด
ผลการตรวจพบว่ า บริ เ วณริ ม ถนนใน
กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงสูงกว่ามาตรฐาน
ทุกจุด ถนน ๕ สายที่มีระดับเสียงสูง ได้แก่
ถนนตากสิน ถนนสุขุมวิท ถนนอรุณอัมรินทร์ พรานนก ถนนพระราม ๙ และถนนรามค�ำแหง
ค่าเฉลี่ยระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ๒๔ ชั่วโมง ในช่วง
ที่ตรวจวัดได้มีค่า ๘๐.๒ ๗๙.๗ ๗๗.๐ ๗๘.๖ และ
๗๖.๗ เดซิเบลเอ ตามล�ำดับ๗

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๕๖). (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕. [cited
2 0 1 3 M a y 1 8 ] ; h t t p : / / i n f o fi l e . p c d . g o . t h / m g t / D r a f t P o l R e p o r t 2 5 5 5 _ 2 5 5 6 0 2 1 4 .
pdf?CFID=14063668&CFTOKEN=27092943
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ตารางที่ ๘ ผลการตรวจวัดระดับเสียงของพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕๘

จังหวัด

สถานที่ตั้ง

โรงเรียน
บดินทรเดชา
ถนนรามค�ำแหง
เขตวังทองหลาง
ก า ร เ ค ห ะ ชุ ม ช น
คลองจั่น
ถนนสุขาภิบาล ๑
กรุงเทพฯ เขตบางกะปิ
โรงเรียน
นนทรีวิทยา
ถนนนางลิ้นจี่
เขตยานนาวา
โรงเรี ย นสิ ง หราช
พิทยา
ถนนเอกชัย
เขตบางขุนเทียน

ระดับเสียงเฉลี่ย
๒๔ ชั่วโมง
(เดซิเบลเอ)

จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนวันที่ จ�ำนวนวันที่
ที่มีค่า
ตรวจวัด ระดับเสียง
เกินค่า
ทั้งหมด
เกินค่า
มาตรฐาน
(วัน)
มาตรฐาน
(ร้อยละ)
(วัน)

ต�่ำสุด
๕๐.๑

สูงสุด
๖๙.๘

๐

๒๑๗

๐

๕๐.๑

๖๒.๙

๐

๒๘๓

๐

๕๓.๖

๗๗.๖

๕๐

๑๓๖

๖๘

๕๕.๐

๖๗.๔

๐

๑๔๓

๐

หมายเหตุ : มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปก�ำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ไม่เกิน ๗๐ เดซิเบลเอ

ที่มา : ส�ำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง. กรมควบคุมมลพิษ. (๒๕๕๖). ระดับเสียงจากสถานีตรวจวัดระดับเสียง
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี ๒๕๕๕ เดือนมกราคม - ธันวาคม. [cited 2013 Oct 17]; http://aqnis.pcd.
go.th/webfm_send/2184

๘
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ตารางที่ ๙ ผลการตรวจวัดระดับเสียงของพื้นที่ริมหรือใกล้ถนนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕๙

จังหวัด

สถานที่ตั้ง

ระดับเสียงเฉลี่ย
๒๔ ชั่วโมง
(เดซิเบลเอ)
ต�่ำสุด
๖๑.๐

สูงสุด
๘๐.๐

สนามกีฬาเคหะ
ชุมชนห้วยขวาง
ถนน
ประชาสงเคราะห์
เขตห้วยขวาง
วงเวียน ๒๒ กรกฏา ๖๖.๑
๗๘.๔
ถนนสันติภาพ
สถานีไฟฟ้าย่อย
๖๗.๘
๗๔.๕
ถนนอินทรพิทักษ์
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ
สถานีต�ำรวจ
๗๐.๗
๗๓.๕
นครบาลโชคชัย 		
ถนนลาดพร้าว
เขตบางกะปิ
ริมรั้วการเคหะ
๗๑.๒
๗๘.๓
ชุมชนดินแดง
เขตดินแดง
พาหุรัด
๖๙.๘
๘๐.๕
ถนนตรีเพชร
เขตพระนคร

จ�ำนวนครั้ง จ�ำนวนวันที่ จ�ำนวนวันที่
ที่มีค่า
ตรวจวัด ระดับเสียง
เกินค่า
ทั้งหมด
เกินค่า
มาตรฐาน
(วัน)
มาตรฐาน
(ร้อยละ)
(วัน)
๒๖

๒๑๒

๕๕

๑๑

๓๖๐

๓๘

๓๓

๓๖๕

๑๒๑

๑๐๐

๑๘๖

๑๘๖

๑๐๐

๓๔๖

๓๔๖

๑๐๐

๓๕๘

๓๕๗

หมายเหตุ : มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปก�ำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ไม่เกิน ๗๐ เดซิเบลเอ

ที่มา : ส�ำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง. กรมควบคุมมลพิษ. (๒๕๕๖). ระดับเสียงจากสถานีตรวจวัดระดับเสียง
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เดือนมกราคม - ธันวาคม. [cited 2013 Oct 17]; http://aqnis.
pcd.go.th/webfm_send/2184
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มหานคร
ปลอดภัย

การจัดการกับปัญหามลพิษทางเสียงใน
กรุงเทพมหานคร ควรให้ความส�ำคัญกับการตรวจ
สภาพเครื่องยนต์ ในการต่อทะเบียนประจ�ำปี
การตรวจสอบตรวจจั บ ยานพาหนะเสี ย งดั ง
การตรวจสอบและบ�ำรุงรักษา รถขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วม ขสมก. ให้มีการ
ระบายมลพิษอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานก่อนออกให้
บริการ การซ่อมและปรับเปลี่ยนผิวถนนให้ได้
มาตรฐาน โดยเฉพาะถนนที่ มี ร ะดั บ เสี ย งสู ง
การเข้มงวดตรวจสอบการปฏิบัติ ตามข้อห้าม
รถบรรทุกเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานครชั้นใน
และการสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชนในการ
แจ้งเหตุ เมื่อพบการกระท�ำผิด ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ
ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑.๑ – ปลอดมลพิษ
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
คุณภาพแหล่งน�้ำธรรมชาติ
๑. การเพิ่มขึ้น ของจ�ำนวนประชากร ในเขต
๑. คุณภาพน�้ำในแหล่งน�้ำธรรมชาติไม่ผ่านเกณฑ์ กรุงเทพมหานครทีม่ แี นวโน้มจะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
มาตรฐานคุณภาพน�ำ้ ประเภทที่ ๓ โดยเฉพาะแหล่งน�ำ้ แนวโน้มการใช้น�้ำ ที่เพิ่มมากขึ้น
ในบริเวณทีม่ จี �ำนวนประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น ๒. มาตรการปรับปรุงคุณภาพน�้ำ  ที่ด�ำเนินการอยู่
ซึ่งต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน
ยังไม่ส่งผลให้คุณภาพน�้ำ  ในแม่น�้ำเจ้าพระยาและ
คูคลองได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น จึงจ�ำเป็นต้อง
เร่งรัดมาตรการ การขยายงาน และท�ำให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
๓. ระบบท่อรวบรวมน�้ำเสียของกรุงเทพมหานคร
เป็นระบบท่อรวม จึงท�ำให้ในช่วงฝนตก น�้ำเสีย
รวมกับน�้ำฝนไหลลงสู่คูคลองและแม่น�้ำ  ซึ่งจะมีผล
ต่อคุณภาพในแหล่งน�้ำ
๔. ในพื้นที่บริการบ�ำบัดน�้ำเสียปัจจุบัน การเก็บ
รวบรวมนำ�้ เสียแล้วปล่อยให้ไหลล้นจากบ่อดักน�ำ้ เสีย
ส่งผลให้เกิดมลพิษทางน�้ำในคลองใกล้เคียง น�้ำเสีย
ที่ไม่ได้รับการบ�ำบัด ล้วนปล่อยลงสู่ท่อระบายน�้ำ
นอกพืน้ ทีบ่ ริการบ�ำบัดน�ำ้ เสียและไหลลงคลองเครือข่าย
ใกล้เคียง และมีน�้ำเสียบางส่วน ที่ไม่ได้น�ำเข้าสู่
โรงควบคุมคุณภาพน�้ำแต่ปล่อยลงสู่คูคลองโดยตรง
๕. การควบคุมแหล่งก�ำเนิดน�ำ้ เสียไม่เพียงพอ เพราะ
การเชื่อมต่อท่อรวบรวมน�้ำเสียจากบ้านเรือนเข้า
สู่ระบบระบายน�้ำมีไม่เพียงพอ
๖. การออกและการบังคับใช้มาตรการทางกฏหมาย
ที่เกี่ยวกับการจัดการน�้ำเสีย ไม่มีความชัดเจนและ
ไม่เท่าทันต่อสถานการณ์ทเี่ ป็นจริงในปัจจุบนั รวมทัง้
บทลงโทษ / มาตรการทีใ่ ช้กบั ผูก้ อ่ มลพิษทางนำ 
�้ ไม่มี
ความชัดเจนและเข้มงวดเพียงพอ
๗. การประสานความร่ ว มมื อ ของภาคส่ ว นรั ฐ
ในการด�ำเนินงาน ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการทรัพยากรน�ำ 
้
ยังไม่มีความต่อเนื่อง ความชัดเจน และไม่เพียงพอ
ต่อการจัดการ

ที่มา : ส�ำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง. กรมควบคุมมลพิษ. (๒๕๕๖). ระดับเสียงจากสถานีตรวจวัดระดับเสียง
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เดือนมกราคม - ธันวาคม. [cited 2013 Oct 17]; http://aqnis.
pcd.go.th/webfm_send/2184
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มหานคร
ปลอดภัย

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
๑. จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้ม
๑. ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
เพิ่มขึ้น ประกอบกับวิถีชีวิต และรูปแบบการใช้
๒. การจัดการขยะในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มี ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือย ส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง แนวโน้มปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น
๒. ไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมส�ำหรับการก่อสร้างระบบ
ก�ำจัดมูลฝอย
๓. ทางเลือกในการก�ำจัดขยะทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เช่น เตาเผาปลอดมลพิษทางอากาศต้องใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงซึ่งมีต้นทุนสูงและมีค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงและ
ดูแลรักษาระบบ
๔. ขาดการวางแผนและการด�ำเนินงานการจัดการ
มูลฝอยแบบครบวงจร
๕. ขาดการสร้ า งความตระหนั ก และการรณรงค์
การใช้การจัดการขยะตั้งแต่ในระดับครัวเรือนจนถึง
ชุมชน
คุณภาพอากาศและเสียง
๑. สถานการณ์ฝนุ่ ละอองขนาดเล็ก PM๑๐ PM๒.๕
ก๊าซโอโซน และเบนซิน มีปริมาณสูงกว่ามาตรฐาน
และไม่ได้รับการแก้ไข จะทวีความรุนแรงมากขึ้น

๑. การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ไม่
ครอบคลุมพื้นที่ ส่งผลต่อการประเมินสถานการณ์
และการก�ำหนดมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และ
ลดผลกระทบจากแหล่งก�ำเนิด
๒. จ�ำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้น
๓. มาตรฐานและการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง มวลชน
ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพและคุณภาพเพียงพอ ที่จะ
ดึงดูดให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน
๔. การรณรงค์ ก ารใช้ พ ลั ง งานสะอาด และการ
ใช้ จั ก รยานยั ง ไม่ เ ป็ น รู ป ธรรม เช่ น การก�ำหนด
ช่องทางจักรยาน
๕. ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการ
เฝ้าระวัง / ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง
ประชาชนส่วนใหญ่ยงั คงเคยชินกับการเป็นผูค้ อยรับ
บริการที่ขาดความตระหนักตื่นตัวกระตือรือร้นและ
จิตสาธารณะในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาคุณภาพ
อากาศซึ่งต้องใช้เวลาและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑.๑ – ปลอดมลพิษ
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เป้าประสงค์และกลยุทธ์
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน�้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น
ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก
ระยะ ๑๐ ปี
ระยะ ๑๕ ปี
ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)
ไม่น้อยกว่า ๔๕
ไม่น้อยกว่า ๕๐
ไม่น้อยกว่า ๕๕
ไม่น้อยกว่า ๖๐

๑) ร้อยละของ
น�้ำเสียที่ผ่านการ
บ�ำบัดก่อนปล่อยลง
สู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ
๒) ร้อยละของ
ไม่น้อยกว่า ๖๐
จุดตรวจวัด
มีค่าเฉลี่ยของค่า
ออกซิเจนละลายน�้ำ 
(DO)
≥๒.๐ มิลลิกรัม/ลิตร
กลยุทธ์
(Action)

๑.๑.๑.๑ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เฝ้าระวังและติดตาม
คุณภาพน�้ำ
แหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ
ในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด

ไม่น้อยกว่า ๗๐

ไม่น้อยกว่า ๘๐

ไม่น้อยกว่า ๙๐

๕ ปีแรก
ระยะ ๑๐ ปี
ระยะ ๑๕ ปี
ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ (๒๕๕๖ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
ไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ไม่น้อยกว่า ๕๕ ไม่น้อยกว่า ๖๐

๑) ร้อยละ
ของน�้ำเสีย
ที่ผ่านการ
บ�ำบัดก่อน
ปล่อยลง
สู่แหล่งน�้ำ
ธรรมชาติ
ไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ ไม่น้อยกว่า ๗๐ ไม่น้อยกว่า ๘๐ ไม่น้อยกว่า ๙๐
๒) ร้อยละ
ของจุดตรวจวัด
มีค่าเฉลี่ยของ
ค่าออกซิเจน
ละลายน�้ำ (DO)
≥๒.๐มิลลิกรัม /
ลิตร
๓) ร้อยละ
ไม่นอ้ ยกว่า ๔๐ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ไม่น้อยกว่า ๖๐ ไม่น้อยกว่า ๗๐
ของจุดตรวจวัด
มีค่าเฉลี่ยของ
ค่าออกซิเจน
ละลายน�้ำ (DO)
≥๓.๐มิลลิกรัม /
ลิตร

มหานคร
ปลอดภัย

30

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอย ที่แหล่งก�ำเนิด
และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก�ำเนิด จนถึงการก�ำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของ
ปริมาณมูลฝอย
คัดแยกทีแ่ หล่งก�ำเนิด๑๐
เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) ร้อยละของ
มูลฝอยที่ได้รับ
การจัดการ
อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กลยุทธ์
(Action)

๑.๑.๒.๑ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การคัดแยก
มูลฝอย
ที่แหล่งก�ำเนิด
ตามหลัก ๓Rs

๕ ปีแรก
ระยะ ๑๐ ปี
ระยะ ๑๕ ปี
ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)
ไม่น้อยกว่า ๒๐
ไม่น้อยกว่า ๓๐
ไม่น้อยกว่า ๔๐
ไม่น้อยกว่า ๕๐

ไม่น้อยกว่า ๓๐

ตัวชี้วัด

ไม่น้อยกว่า ๕๐

ไม่น้อยกว่า ๗๐

ไม่น้อยกว่า ๘๐

ระยะ ๑๐ ปี
ระยะ ๑๕ ปี
ระยะ ๒๐ ปี
๕ ปีแรก
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ (๒๕๕๖ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ไม่น้อยกว่า ๕๐

๑) ร้อยละของ
ปริมาณมูลฝอย
คัดแยก
ที่แหล่งก�ำเนิด๑๑
เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) ร้อยละของ ไม่น้อยกว่า ๕
ปริมาณมูลฝอย
ที่จัดเก็บได้ลดลง
เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖๑๒

ไม่น้อยกว่า ๑๐ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ไม่น้อยกว่า ๒๐

ปริมาณมูลฝอยที่สามารถคัดแยกจากแหล่งก�ำเนิดปีฐานที่ใช้เทียบ คือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๑,๒๐๐ ตันต่อวัน
ปริมาณมูลฝอยที่สามารถคัดแยกจากแหล่งก�ำเนิด ปีฐานที่ใช้เทียบ คือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๑,๒๐๐ ตันต่อวัน
๑๒
ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ปีฐานที่ใช้เทียบ คือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๙,๙๐๐ ตันต่อวัน
th/webfm_send/2184
๑๐
๑๑
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กลยุทธ์
(Action)

๑.๑.๒.๒ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ
เอกชน และ
ประชาชนใน
การจัดการ
มูลฝอย

ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ไม่น้อยกว่า ๕
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ระยะ ๑๐ ปี
ระยะ ๑๕ ปี
ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ไม่น้อยกว่า ๔๐

๑) ร้อยละ
จ�ำนวนชุมชน
ที่มีการจัดการ
มูลฝอยโดย
ชุมชน (CBM)
เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ไม่น้อยกว่า ๕ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ไม่น้อยกว่า ๔๐
๒) ร้อยละ
จ�ำนวนหน่วยงาน /
องค์กรของภาครัฐ
เอกชน มีการ
จัดการมูลฝอย
เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๑.๒.๓ เพิ่ม ๑) ร้อยละของ ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ไม่น้อยกว่า ๕๐
ประสิทธิภาพ ปริมาณมูลฝอย
อันตราย
การจัดเก็บ
ที่สามารถ
มูลฝอย
อันตรายจาก คัดแยกได้จาก
แหล่งก�ำเนิด๑๓ แหล่งก�ำเนิด
(บ้านเรือน) เพิม่ ขึน้
เมื่อเทียบกับ
ปีฐาน๑๔
๑.๑.๒.๔ เพิ่ม ๑) ร้อยละของ
ปีฐาน
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ไม่น้อยกว่า ๓๐
ประสิทธิภาพ ปริมาณขยะ
การจัดการขยะ อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่น�ำกลับมา
(e - waste)๑๕ รีไซเคิลเพิ่มขึ้น
    
( ปีฐาน พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๖๐)
การจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งก�ำเนิด คือ การเก็บรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนและจากจุดเก็บที่เป็นของกรุงเทพมหานคร
เอง และที่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เช่น ส�ำนักงานเขต ห้างสรรพสินค้า และโรงเรียน เป็นต้น
๑๔
การค�ำนวณปริมาณมูลฝอยอันตรายทีส่ ามารถคัดแยกได้จากแหล่งก�ำเนิด ก�ำหนดให้ใช้ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นปีฐานเทียบ คือ ๗๐๔.๑๑ ตัน / ปี
๑๕
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e - waste) คือ ของเสียหรือมูลฝอยจ�ำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสียหรือไม่ต้องการแล้ว เช่น
เครื่องใช้ขนาดใหญ่ในบ้าน (เตาอบ เตาอบไมโครเวฟ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ที่ปิ้งขนมปัง และเตารีด ฯลฯ) เครื่องมือสื่อสารและเครื่องใช้ใน
ส�ำนักงาน (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสารและแฟกซ์ ฯลฯ) เครื่องใช้เพื่อความบันเทิง (โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องเสียง
เครื่องเล่นซีดี และดีวีดี) อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา และสันทนาการ (สว่านไฟฟ้าเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า ของเล่นไฟฟ้า เครื่องออกก�ำลังกาย
ฯลฯ) เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ตรวจสอบ ระบบจ่ายอัตโนมัติ (เช่น เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ ฯลฯ) เครื่องมือเครื่องใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม และของเสียที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต เป็นต้น
๑๓

มหานคร
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กลยุทธ์
(Action)

ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ไม่น้อยกว่า
๑๐๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ไม่น้อยกว่า
๒๐๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ไม่น้อยกว่า
๓๐๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ไม่น้อยกว่า
๔๐๐

๑) ร้อยละของ
มูลฝอยที่น�ำมา
บ�ำบัดแล้วกลับ
ไปใช้ประโยชน์
ที่ศนู ย์ก�ำจัด
มูลฝอยเพิ่มขึ้น๑๗
(ปีฐาน พ.ศ. ๒๕๕๕
= ๑,๐๐๐ ตัน / วัน)
๑.๑.๒.๖ เพิ่ม ๑) ร้อยละ
ไม่น้อยกว่า ๘๐ ไม่น้อยกว่า ๘๕ ไม่น้อยกว่า ๙๐ ไม่น้อยกว่า ๙๐
ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ
ด้านการบริหาร ของประชาชน
จัดการมูลฝอย ต่อการจัดการ
ของหน่วยงาน มูลฝอยของ
ที่เกี่ยวข้อง
กรุงเทพมหานคร
เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๑.๒.๕ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การก�ำจัด
มูลฝอยด้วยการ
แปรรูปน�ำกลับ
มาใช้ประโยชน์๑๖

การก�ำจัดมูลฝอยด้วยการแปรรูปที่น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ คือ การก�ำจัดมูลฝอยด้วยการแปรรูปมูลฝอยตามสมบัติของมูลฝอย
แต่ละประเภทในศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เช่น โรงงานหมักปุ๋ย (แปรรูปมูลฝอยที่ย่อยสลายได้น�ำไปแปรรูปเป็น
ปุ๋ยหมัก น�้ำหมักชีวภาพ อาหารส�ำหรับสัตว์) โรงหมักก๊าซชีวภาพผลิตผลิตกระแสไฟฟ้า โรงงานรีไซเคิลมูลฝอยก่อสร้าง แปรรูป
มูลฝอยก่อสร้าง และการแปรรูปขยะมูลฝอยไปเป็นพลังงานความร้อนโดยใช้เตาเผา เป็นต้น
๑๗
การค�ำนวณ
๑๖

๑. ปริมาณมูลฝอยที่น�ำมาบ�ำบัดและแปรรูปกลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยฯ เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของแต่ละปี

=

ปริมาณมูลฝอยที่น�ำมาบ�ำบัดและแปรรูปกลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยฯปีฐาน

x

ร้อยละเป้าหมายในแต่ละปี
๑๐๐

๒. ปริมาณมูลฝอยที่น�ำมาบ�ำบัดและแปรรูปกลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยฯ (ตัน / วัน)

=

ปริมาณมูลฝอยที่น�ำมาบ�ำบัดและแปรรูปกลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยฯปีฐาน

+

ปริมาณมูลฝอยที่น�ำมาบ�ำบัดและแปรรูป
กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยฯ
เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของแต่ละปี
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เป้าประสงค์และกลยุทธ์
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศและเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของ
จ�ำนวนข้อมูล
คุณภาพอากาศ
ที่มีการตรวจวัด๑๘
๒) ร้อยละของ
จ�ำนวนข้อมูลระดับ
เสียงทีม่ กี ารตรวจวัด๑๙

๕ ปีแรก
ระยะ ๑๐ ปี
ระยะ ๑๕ ปี
ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)
ไม่น้อยกว่า ๘๕
ไม่น้อยกว่า ๘๕
ไม่น้อยกว่า ๘๕
ไม่น้อยกว่า ๘๕

ไม่น้อยกว่า ๘๐

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑.๑.๓.๑
เฝ้าระวัง
ปริมาณมลพิษ
ในอากาศและ
ระดับเสียง
ให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
๑.๑.๓.๒
ระดับเสียง
ให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

๑) ร้อยละของ
จ�ำนวนข้อมูล
คุณภาพอากาศ
ที่มีการตรวจวัด๒๐

(Action)

๑) ร้อยละของ
จ�ำนวนข้อมูล
ระดับเสียงที่มี
การตรวจวัด๒๑

ไม่น้อยกว่า ๘๐

ไม่น้อยกว่า ๘๐

ไม่น้อยกว่า ๘๐

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ไม่น้อยกว่า
๘๕

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ไม่น้อยกว่า
๘๕

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ไม่น้อยกว่า
๘๕

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ไม่น้อยกว่า
๘๕

ไม่น้อยกว่า
๘๐

ไม่น้อยกว่า
๘๐

ไม่น้อยกว่า
๘๐

ไม่น้อยกว่า
๘๐

ร้อยละของจ�ำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศทีม่ กี ารตรวจวัดไม่นอ้ ยกว่า ๘๕ หมายถึง ถ้ามีการตรวจวัดคุณภาพอากาศร้อยเปอร์เซ็นต์
จะต้องมีขอ้ มูลคุณภาพอากาศมากกว่าหรือไม่นอ้ ยกว่า ๘๕ เปอร์เซ็นต์ โดยยอมให้มขี อ้ มูลเสียจากเหตุตา่ ง ๆ ได้เพียง ๑๕ เปอร์เซ็นต์
๑๙
ร้อยละของจ�ำนวนข้อมูลระดับเสียงที่มีการตรวจวัดไม่น้อยกว่า ๘๐ หมายถึง ถ้ามีการตรวจวัดระดับเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์ จะ
ต้องมีข้อมูลระดับเสียงมากกว่าหรือไม่น้อยกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ โดยยอมให้มีข้อมูลเสียจากเหตุต่าง ๆ ได้เพียง ๒๐ เปอร์เซ็นต์
๒๐
ร้อยละของจ�ำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศทีม่ กี ารตรวจวัดไม่นอ้ ยกว่า ๘๕ หมายถึง ถ้ามีการตรวจวัดคุณภาพอากาศร้อยเปอร์เซ็นต์
จะต้องมีขอ้ มูลคุณภาพอากาศมากกว่าหรือไม่นอ้ ยกว่า ๘๕ เปอร์เซ็นต์ โดยยอมให้มขี อ้ มูลเสียจากเหตุตา่ ง ๆ ได้เพียง ๑๕ เปอร์เซ็นต์
๒๑
ร้อยละของจ�ำนวนข้อมูลระดับเสียงที่มีการตรวจวัดไม่น้อยกว่า ๘๐ หมายถึง ถ้ามีการตรวจวัดระดับเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์ จะ
ต้องมีข้อมูลระดับเสียงมากกว่าหรือไม่น้อยกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ โดยยอมให้มีข้อมูลเสียจากเหตุต่าง ๆ ได้เพียง ๒๐ เปอร์เซ็นต์
๑๘

มหานคร
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

(Action)

๒) ร้อยละ
ของการตรวจวัด
ระดับเสียงของ
ยานพาหนะ
ที่สัญจรในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
เทียบกับจ�ำนวน
ที่วัดทั้งหมด
๓) ร้อยละ
ของยานพาหนะ
ที่ปล่อยมลพิษ
ทางอากาศและ
เสียงอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
เมื่อเทียบกับ
ยานพาหนะ
ที่รับการตรวจวัด
ทั้งหมด

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ไม่น้อยกว่า
๙๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ไม่น้อยกว่า
๙๑

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ไม่น้อยกว่า
๙๒

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ไม่น้อยกว่า
๙๓

ไม่น้อยกว่า
๗๕

ไม่น้อยกว่า
๗๗

ไม่น้อยกว่า
๘๐

ไม่น้อยกว่า
๘๕

โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑. โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้ในการใช้น�้ำและร่วมกันดูแล
รักษาทรัพยากรน�้ำ (การจัดกิจกรรม
รายเดือนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี)
๑.๑ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับแหล่งน�้ำธรรมชาติ ปัญหา
มลพิษทางน�้ำ ผลกระทบของมลพิษ
ทางน�้ำและวิธีการใช้

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๓

๕

๕

๕

๑๘

35

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑.๑ – ปลอดมลพิษ

โครงการ
น�้ำที่ประหยัดและคุ้มค่า ฯลฯ
๑.๒ การเผยแพร่องค์ความรู้และวิธี
การใช้น�้ำ อนุรักษ์และดูแลแหล่งน�้ำ
ธรรมชาติ ด้วยสื่อที่หลากหลายและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
๑.๓ การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ
ด้วยการบริการด้านเอกสาร
และการจัดอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป
๑.๔ การอบรมให้ความรู้กับเจ้าของ
สถานประกอบการ ผู้ที่ดูแลระบบบ�ำบัด
น�้ำเสีย หรือประชาชนที่สนใจ
ในการจัดการและดูแลระบบบ�ำบัดน�้ำ
เสียขนาดเล็ก
๒. โครงการสร้างภาคีเครือข่าย
ภาคชุมชน ในการดูแลรักษาแหล่งน�้ำ
ธรรมชาติ
๓. ส�ำรวจทัศนคติ ความต้องการและ
แนวทางการจัดการแหล่งน�้ำธรรมชาติ
ของประชาชน บริเวณชุมชนที่มี
แหล่งน�้ำธรรมชาติ
๔. โครงการพัฒนาและปรับรูปแบบ
การด�ำเนินชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัย
บริเวณริมคู คลอง แม่น�้ำ 
ในเชิงการอนุรกั ษ์และอยูร่ ว่ มกับน�ำ้
ได้อย่างมีความสุข
๔.๑ โครงการบูรณาการวิถชี วี ติ คนริมน�ำ้
๔.๒ โครงการพัฒนา และสร้าง
เอกลักษณ์ตามวิถีชุมชนคนริมน�้ำ
๔.๓ โครงการส่งเสริมและฟื้นฟู
การสัญจรทางน�้ำ

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๓
๐.๗๕

๓

๕
๑.๒๕

๑๐

๕

๕

๑๘

๑.๒๕

๑.๒๕

๔.๕

๑๐

๕

๒๘
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โครงการ
๕. โครงการสร้างความตระหนัก
และความส�ำคัญของแหล่งน�้ำธรรมชาติ
ในทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
๕.๑ โครงการรักษ์น�้ำ (ดูแลแหล่งน�้ำ
ธรรมชาติ)
๕.๒ โครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ หรือ
ของเสียอื่น ๆ ลงสู่แหล่งน�้ำสาธารณะ
๕.๓ โครงการรณรงค์การใช้น�้ำ
อย่างประหยัด โดยเฉพาะในภาคครัวเรือน
๖. โครงการปลูกฝังและสร้างทัศนคติ
ที่ดี ให้กับเยาวชนในการดูแล และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
๖.๑ โครงการนักสืบสายน�้ำ
๖.๒ โครงการประกวดภาพวาด /
โครงงาน / นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ ในโรงเรียน
และระหว่างโรงเรียน
๖.๓ โครงการศึกษาระบบนิเวศแหล่งน�้ำ
ธรรมชาติ
๖.๔ โครงการพี่น�ำน้องรักษ์น�้ำ
ตามแนวพระราชด�ำริ
๗. โครงการติดตามตรวจสอบและ
ฟื้นฟูแหล่งน�้ำธรรมชาติที่เสื่อมโทรม๑
(เป็นรายกรณี)
๗.๑ โครงการตรวจวัดคุณภาพแหล่งน�้ำ
ธรรมชาติอย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ที่มีคุณภาพน�้ำอยู่ในระดับ
เสื่อมโทรม
๗.๒ โครงการประเมินสภาพคุณภาพ
แหล่งน�้ำธรรมชาติ และจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญของแหล่งน�้ำที่ต้องได้รับการฟื้นฟู
คุณภาพน�้ำ
๗.๓ โครงการฟื้นฟูคุณภาพน�้ำคลอง
สายหลักที่เสื่อมโทรม
๗.๔ โครงการฟื้นฟูคุณภาพน�้ำคลองใน
คลองสายหลักและย่อย
๑

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๓

๕

๕

๕

๑๘

๓

๕

๕

๕

๑๗

๖

๑๕

๑๐

๕

๓๖

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นโครงการต่อเนื่องจาก “โครงการคลองสวยน�้ำใส ๙๕ คลอง” ของส�ำนักการระบายน�้ำ
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โครงการ
๘. โครงการพัฒนาและก�ำหนดรูปแบบ
การจัดการมูลฝอยครบวงจรทั้งใน
ระยะสั้น ปานกลาง และยาว
๙. โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์
การลดคัดแยกและจัดการมูลฝอย
ตามหลักการจัดการทรัพยากร
ด้วยหลัก 3Rs
๙.๑ การให้ความรู้กับประชาชนในการ
คัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ
ในระดับครัวเรือน
๙.๒ การรณรงค์การจัดการมูลฝอย
ตามหลัก 3Rs
๙.๓ การพัฒนาสื่อ
และการประชาสัมพันธ์ในระดับชุมชน
และพื้นที่สาธารณะทั่วไป
๙.๔ การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ
ด้วยการบริการด้านเอกสาร
และการจัดอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป
๙.๕ การอบรมให้ความรู้กับเจ้าของ
สถานประกอบการและประชาชนที่สนใจ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย
(เช่น ร้านรับซื้อของเก่า เป็นต้น)
๙.๖ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการจัดการมูลฝอย
๑๐. โครงการธนาคารขยะ /
ร้านรับซื้อขยะ (ภาครัฐหรือชุมชน
จัดตั้งและบริหารจัดการเอง)
๑๑. โครงการส่งเสริมและร่วมมือ
กับภาคเอกชน ในการจัดการมูลฝอย
ที่แหล่งก�ำเนิด

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๙

๑๐

๕

๕

๒๙

๓๐

๓๕

๓๕

๒๕

๑๒๕

๙

๑๕

๑๐

๑๐

๔๔

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๔๐
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โครงการ
๑๒. โครงการพัฒนาและปรับรูปแบบ
การด�ำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่
เกษตรกรรม
๑๒.๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ แปรรูป
มูลฝอยจากภาคเกษตรกรรมให้น�ำกลับ
มาใช้ใหม่ได้ (เช่น แปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก
และน�้ำหมักชีวภาพ และยาก�ำจัดศัตรู
พืชสูตรธรรมชาติ เป็นต้น)
๑๒.๒ การจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้
การแปรรูปมูลฝอยจากภาคเกษตรกรรม
๑๓. โครงการสร้างความตระหนักและ
จิตส�ำนึกในการลดการเกิดมูลฝอยและ
ทิ้งขยะให้ถูกที่ ในทุกเขตพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร
๑๓.๑ โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง
๑๓.๒ โครงการรณรงค์ ลดการเกิดขยะ
ในที่พักและที่ท�ำงาน
๑๓.๓ โครงการรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เกิดขยะ
๑๓.๔ โครงการรณรงค์การรักษาความ
สะอาดในพื้นที่สาธารณะ (ถนน
ทางเดินเท้า สวนสาธารณะ เป็นต้น)
๑๓.๕ โครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะหรือ
ของเสียอื่น ๆ ลงสู่แหล่งน�้ำสาธารณะ
๑๓.๖ โครงการรณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกที่
๑๓.๗ โครงการลดการใช้ถุงพลาสติก
โฟม และผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก
๑๓.๘ จัด Campaign ในย่านพื้นที่
ชุมนุมชนกระจายครอบคลุมพื้นที่
กรุงเทพมหานครอย่างสม�่ำเสมอ

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๙

๑๐

๑๐

๕

๓๔

๑๘

๔๐

๔๐

๔๐

๑๓๘
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โครงการ
๑๔. โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาในกลุ่ม
เป้าหมาย
๑๕. โครงการเพิ่มจุดทิ้ง
ของเสียอันตราย ที่มีความปลอดภัย
ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๖. โครงการคัดแยกมูลฝอยในสถาน
ที่พกั อาศัย ประเภทอาคารชุด หอพัก
หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ
๑๖.๑ การออกระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
และบทลงโทษ เกี่ยวกับการจัดการ
มูลฝอยของที่พักอาศัยที่เป็นอาคารชุด
อาคารพาณิชย์ หอพัก หมู่บ้านจัดสรร
๑๖.๒ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้
ผู ้ อ าศั ย ปฏิบัติตามด้วยการรณรงค์ด้วย
สื่อและการประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น
๑๖.๓ ขอความร่วมมือเจ้าของ ในการ
ให้ความร่วมมือ การจัดการมูลฝอย
อย่างเป็นระบบ
๑๖.๔ ติดตามผลการด�ำเนินการเป็นระยะ
พร้อมให้ค�ำแนะน�ำ และการช่วยเหลือ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑๗. โครงการรณรงค์การใช้ซ�้ำ (reuse)
๑๘. โครงการ “ตาวิเศษ รุ่นเยาว์
รักษาสิ่งแวดล้อม” ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
๑๘.๑ โครงการลดการเกิดขยะในโรงเรียน
๑๘.๒ โครงการเก็บขยะกู้โลก
๑๘.๓ โครงการจัดการขยะด้วย 3Rs
๑๘.๔ โครงการแปรขยะเป็นมูลค่า
๑๘.๕ โครงการแยกขยะในบ้าน
๑๘.๖ โครงการ “ตาวิเศษ รุ่นเยาว์
กอบกู้โลก”

รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๒๐

๒๕

๒๕

๒๕

๙๕

๑๐

๒๐

๒๐

๑๐

๖๐

๑๐๐

๕๐

๕๐

๕๐

๒๕๐

๑๘

๓๐

๓๐

๒๕

๑๐๓

๓๕๔.๗๕

๔๔๑.๒๕

๔๒๖.๒๕

๓๘๖.๒๕ ๑,๖๐๗.๕๐
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ข) มาตรการด�ำเนินการ
โครงการ
๑. โครงการเฝ้าระวังและติดตาม
คุณภาพน�้ำแหล่งน�้ำธรรมชาติ
อย่างต่อเนื่อง
๒. โครงการบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเฝ้าระวัง
คุณภาพแหล่งน�้ำธรรมชาติ
๓. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบ
และวิธกี ารในการบ�ำบัดคุณภาพแหล่งนำ�้
ธรรมชาติให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
๔. โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศคุณภาพแหล่งน�้ำคลอง
ในกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ
และสามารถใช้รายงานผลได้จริง
ทุกสถานีตรวจวัด
๕. โครงการน�ำน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัด
แล้วกลับมาใช้ประโยชน์
(แต่ละโรงควบคุมคุณภาพน�้ำ)
๖. โครงการน�ำกากตะกอน
จากการบ�ำบัดนำ�้ เสียกลับมาใช้ประโยชน์
(เช่น ใช้เป็นเชือ้ เพลิง ไม่รวมค่าก่อสร้าง)
๗. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
การบ�ำบัดเสียด้วยวิธีการและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
๘. โครงการพัฒนาบุคลากร
และเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการควบคุม
คุณภาพน�้ำ
๙. โครงการขุดลอกคู คลองที่ตื้นเขิน
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๑๐. โครงการท�ำความสะอาดคูคลอง

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๒

๕

๕

๕

๑๗

๐.๔

๑

๑

๑

๓.๔

๔

๑๐

๑๐

๑๐

๓๔

๑

๑๐

๕

๒.๕

๑๘.๕

๒

๕

๕

๕

๑๗

๒

๕

๕

๕

๑๗

๒

๕

๕

๕

๑๗

๒

๕

๕

๕

๑๗

๙

๑๕

๑๕

๑๕

๕๔

๙

๑๕

๑๕

๑๕

๕๔
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โครงการ
๑๑. โครงการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความพร้อมในการจัดการมูลฝอย
ในทุกมิติ (ทั้งส�ำนักสิ่งแวดล้อมและ
ส�ำนักงานเขต) เช่น
๑๑.๑ การอบรมการสร้างเจตคติ
และแนวคิดที่ดีในการปฏิบัติงาน
เพือ่ ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักส�ำคัญ
๑๑.๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
และวิธีการ ในการเข้าถึงประชาชน
๑๑.๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการ
ในการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ และ
การสื่อสารกับประชาชนในแต่ละกลุ่ม
๑๑.๔ การอบรมและพัฒนาบุคลากร
ที่รับผิดชอบและท�ำหน้าที่ในการจัดการ
มูลฝอยให้ถูกต้องด้วยวิธีที่ปลอดภัยตาม
หลักวิชาการ
๑๑.๕ การอบรมและพัฒนาบุคลากร
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการก�ำจัด
มูลฝอย ด้วยการแปรรูปน�ำกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ ในแต่ละส�ำนักงานเขต
๑๑.๖ การอบรมและพัฒนาบุคลากรใน
การบริหารจัดการฐานข้อมูลทั้งในระดับ
พื้นที่และส่วนส่วนกลาง
๑๑.๗ การศึกษาดูงานและน�ำองค์ความรู้
ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน
๑๒. โครงการ หน้าบ้านน่ามอง
เพื่อกรุงเทพเมืองสีเขียว และน่าอยู่
อย่างยั่งยืน
๑๓. โครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ
มูลฝอย
๑๔. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
การจัดการมูลฝอยในพื้นที่ ๕๐ เขต
๑๕. โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
มูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือน ชุมชน

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๙

๑๕

๑๕

๑๕

๕๔

๑๐

๑๕

๒๐

๒๐

๖๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๐

๖๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๐

๖๕

๑๐๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๕๕๐
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โครงการ
๑๖. โครงการเพิ่มจุดทิ้งมูลฝอย
ที่มีขนาดใหญ่ (เช่น ที่นอนเก่า โต๊ะ ตู้
และเตียง เป็นต้น)
๑๗. โครงการเพิ่มจุดทิ้งขยะ
อิเล็กทรอนิกส์
๑๘. โครงการส่งเสริมภาคเอกชน
ในการรวบรวมวัสดุรีไซเคิล และพัฒนา
เทคโนโลยีรีไซเคิล
๑๙. โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
มูลฝอยตามหลักการจัดการทรัพยากร
๒๐. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฏหมายด้านการจัดการ
ขยะและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
๒๑. โครงการจัดการมูลฝอย
ด้วยหลักการ 3Rs
๒๒. โครงการจัดเก็บและขนส่งมูลฝอย
แยกประเภทตามเวลาที่ก�ำหนด
๒๓. โครงการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการมลพิษทางอากาศ
๒๔. การก�ำกับ ดูแล ควบคุมมลพิษ
ทางอากาศจากแหล่งก�ำเนิด
อย่างสม�่ำเสมอ
๒๔.๑ กรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
๑๐ ไมครอน (PM๑๐)
๑) มีระบบการต่อทะเบียนรถ โดยน�ำ
มาตรฐานการปล่อยมลพิษมาควบคุม
อย่างเคร่งครัด
๒) ลดจ�ำนวนยานพาหนะ ที่ปล่อย
มลพิษเกินมาตรฐาน
๒๔.๒ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕
ไมครอน (PM๒.๕)
๑) มีเครื่องมือตรวจวัด PM๒.๕
ในบรรยากาศ รวมทั้งมีข้อมูล เบนซิน
(Benzene: VOCs) และไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) บริเวณริมเส้นทาง
จราจร
๒) มีเครื่องมือตรวจวัดค่า
ทางอุตุนิยมวิทยา รองรับการวิเคราะห์
PM๒.๕

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๙

๒๐

๑๕

๑๐

๕๔

๑๕

๒๕

๒๐

๒๐

๘๐

๕

๕

๕

๕

๒๐

๖๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๓๖๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๕๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๔๐

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๓๐๐

๒,๐๐๐

๔๘๐๐

๐.๘

๒

-

-

๒.๘

๘๓

๑๐๐

๕๐

๕๐

๒๘๓
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โครงการ

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๓) จัดจ้างวิเคราะห์องค์ประกอบของ
PM๒.๕
๔) ส่งเสริมยานพาหนะที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
๕) การควบคุมมลพิษจากแหล่งก�ำเนิด
ไม่เคลื่อนที่ เช่น การเผาในที่โล่ง
การเผาขยะฯ
๖) การควบคุมแหล่งก�ำเนิดทุติยภูมิ
ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ เช่น
NO2 เบนซิน (VOCs)
๒๕. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และ
Model เพื่อการจัดการมลพิษ
ทางอากาศ
๒๕.๑) การจัดท�ำรายงาน การปล่อย
มลพิษทางอากาศ ภาคการจราจรและ
ขนส่ง (Inventory report: transport
sector)
๒๕.๒) การวิเคราะห์ข้อมูล
และการกระจายตัวของมลพิษด้วย
Air Simulation model
เพือ่ การวางแผนการจัดการมลพิษอากาศ
๒๗. โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลโครงการ
ประเภทที่พักอาศัยที่ได้จัดท�ำรายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
๒๘. โครงการฝึกอบรมบุคลากร
ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ
๒๘.๑) การจัดท�ำรายงานการปล่อย
มลพิษทางอากาศ (Inventory report)
๒๘.๒) การจัดการฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน PM๒.๕ และ O3
๒๙. โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
การตรวจสอบและควบคุม การด�ำเนิน
การโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตาม พรบ. ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑
ทุก ๆ ๓ ปี)

๕

๔๕

๓๐

๓๐

๑๑๐

๐.๕

-

-

-

๐.๕

๑

๓.๕

๓.๕

-

๘.๐

๑.๕

๑

๒

๒

๖.๕
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โครงการ
๓๐. โครงการส่งเสริมจิตส�ำนึก
ด้านมลพิษทางอากาศ
๓๐.๑ สร้างและพัฒนาศูนย์ข้อมูล เพื่อ
การเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพ
อากาศอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน
รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสาร มาตรการ และ
กิจกรรม ด้านการควบคุมและจัดการ
คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๓๐.๒ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผล
คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในรูปแบบการกระจายตัวของมลพิษ
(Air simulation model)
ผ่านศูนย์ข้อมูลฯ และระบบเตือนภัย
มลพิษทางอากาศ
๓๐.๓ จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างจิตส�ำนึก
ที่ดีด้านอากาศอย่างต่อเนื่อง
๓๑. โครงการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการมลพิษทางเสียง
๓๒. โครงการก�ำกับ ดูแล ควบคุม
มลพิษทางเสียงจากแหล่งก�ำเนิด
อย่างสมำ�่ เสมอ (งบประมาณใช้ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ หลังจากนัน้ ใช้รว่ มกับ
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมใน EIA ฯ)
๓๓. ฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดการ
มลพิษทางเสียงเกี่ยวกับการตรวจสอบ
และควบคุมการด�ำเนินการโครงการ
ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตร
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๔. โครงการส่งเสริมจิตส�ำนึก
ด้านมลพิษทางเสียง
๓๔.๑ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และ
มาตรการ ด้านมลพิษทางเสียงในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ผ่านศูนย์ข้อมูล
๓๔.๒ กิจกรรมเสริมสร้างจิตส�ำนึก
(ต่อเนื่อง)

รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
๔๔
๒๐
๑๐
๑๐
๘๘

๐.๘

๒

-

-

๒.๘

๕

-

-

-

๕

๑.๕

๒.๕

๒.๕

๒.๕

๙

๒๖

๑๐

๗

๕

๔๘

๙๕๐.๐

๑๖๕๔.๕ ๑๘๗๓.๕๐ ๒๕๖๕.๕๐ ๗๐๔๓.๕๐
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ค) โครงการลงทุนหลัก
โครงการ
๑. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อน
จากขยะ ขนาด ๕๐๐ ตันต่อวัน
๒. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อน
จากขยะ ขนาด ๒,๐๐๐ ตันต่อวัน
๓. โครงการก่อสร้างแปรรูปมูลฝอย
ก่อสร้าง ขนาด ๕๐๐ ตันต่อวัน
๔. โครงการก่อสร้างโรงงานหมักปุ๋ย
ขนาด ๖๐๐ ตันต่อวัน
๕. โครงการก่อสร้างโรงงานหมักปุ๋ย
ขนาด ๘๐๐ ตันต่อวัน
๖. โครงการก่อสร้างโรงงานหมักปุย๋
ขนาด ๒,๐๐๐ตันต่อวัน
๗. โครงการก่อสร้างโรงงานหมักก๊าซ
ชีวภาพผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด ๔๐๐ ตัน
ต่อวัน
๘. โครงการก่อสร้างโรงงานก�ำจัด
มูลฝอยอันตราย
๙. โครงการจัดตัง้ ศูนย์รวบรวมขยะ
อิเล็กทรอนิกส์
๑๐. โครงการก่อสร้างรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์

รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
๙๐๐
๙๐๐
๓๐๐๐

๓๐๐๐

๙๐๐

๙๐๐

๗๐๐

๗๐๐
๑๐๐๐

๑๐๐๐
๒๐๐๐

๕๐

๒๕๕๐

๒๐๐๐

๓๐๐๐

๓๐๐๐

๒๐๐๐

๒๐๐๐

๕๐

๕๐

๑๕๐

๕๐๐

๕๐๐

๑๐๐๐

๖๕๕๐

๕๕๕๐

๐

๑๔๖๕๐
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มหานคร
ปลอดภัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๒

ปลอดอาชญากรรม
ยาเสพติด
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มหานคร
ปลอดภัย

ความหมายตามแผนวิสัยทัศน์ของ
ประชาชน

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองปลอดอาชญากรรม ปลอด
ยาเสพติด มีขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความสงบ
เรียบร้อยการควบคุมอาชญากรรมยาเสพติด

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

กรุ ง เทพมหานคร เป็ น เมื อ งที่ ส ามารถควบคุ ม อั ต รา
การเกิดคดีอาชญากรรมและยาเสพติด ให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส�ำนักอนามัย, ส�ำนักเทศกิจ, ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร,
ส�ำนักงานเขต
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ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
- อัตราการเกิดอาชญากรรม
ทุกประเภทลดลง (ต่อประชากร
แสนคน)
- อัตราการจับกุมและด�ำเนินคดี
เพิ่มขึ้น
- จ�ำนวนศูนย์ / จุดตรวจเฝ้าระวัง
อาชญากรรมและยาเสพติด
ในชุมชนเพิ่มขึ้น
- จ�ำนวนสภาพแวดล้อมชุมชน
ที่เป็นจุดเสี่ยงได้รับการปรับปรุง
ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย เพิ่มขึ้น
- อัตราส่วนของกล้องวงจรปิด
(CCTV) ต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น
- จ�ำนวนเครือข่ายเฝ้าระวัง
อาชญากรรมในชุมชน

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐
ไม่ต�่ำกว่า
๘,๒๑๖ คน

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ
๑๐๐
ไม่ต�่ำกว่า
ไม่ต�่ำกว่า
ไม่ต�่ำกว่า
๑๖,๔๓๒ คน ๓๒,๘๖๔ คน ๖๕,๗๒๘
คน
ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐

- ระดับความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ
ควบคุมอาชญากรรมเพิ่มขึ้น
- จ�ำนวนพื้นที่ชุมชนแพร่ระบาด
ยาเสพติดลดลง
- จ�ำนวนผู้เข้ารับการบ�ำบัด
ยาเสพติด เพิ่มขึ้น
- อัตราการก่อการร้าย

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๕๐

ไม่เกิน ๑
ครั้ง
ร้อยละ ๗๐

๐ ครั้ง

- ร้อยละความเชื่อมั่น
ของชาวต่างชาติ
ที่มีต่อกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น

ไม่เกิน ๒
ครั้ง
ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐
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มหานคร
ปลอดภัย

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
ในขณะทีก่ รุงเทพมหานครมีการพัฒนาไปสู่
ความเป็นศูนย์กลางความเจริญในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
ดึงดูดให้คนอพยพเข้ามาศึกษาและท�ำงานรวมทัง้
เป็นทีน่ ยิ มของชาวต่างชาติจ�ำนวนมากนัน้ ปัญหา
อาชญากรรมซึง่ เป็นปัญหาทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ให้เกิด
ขึ้นแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ และได้มีการพัฒนาควบคู่
กั บ ความเจริ ญ ของความเป็ น เมื อ งมหานคร
ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังปรากฏข้อมูลทางสถิติ
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
ในกรุงเทพมหานคร ทั้งข้อมูลอาชญากรรมที่
ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่ ง ชาติ และจากการส�ำรวจข้ อ มู ล
จากเหยื่ออาชญากรรม ของส�ำนักงานกิจการ
ยุตธิ รรมร่วมกับส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบตัวเลข
ที่น่าสนใจดังนี้
๑.๑ สถานการณ์ อ าชญากรรมในภาพรวม
และประเภทอาชญากรรม
จากสถิตขิ องกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่ากรุงเทพมหานคร มี
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สูงที่สุด
รับแจ้งถึง ๖๓,๙๖๘ ราย รองลงมาคือ คดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ ๑๐,๓๙๐ คดี และคดีชีวิต
ร่างกายและเพศ ๓,๘๐๓ คดี

....................................................................................................................................................

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑.๒ – ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด
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ตารางที่ ๑๐ สถิติคดีอาญาในกรุงเทพมหานครที่ได้รับรายงานปี พ.ศ. ๒๕๕๕
รับแจ้ง

จับ

อัตราคดี
ต่อแสนคน

๑. คดีอุกฉกรรจ์และ
๕๗๑
สะเทือนขวัญ
๒. คดีชีวิต ร่างกายและเพศ ๓,๘๐๓
๓. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ๑๐,๓๙๐
๔. คดีน่าสนใจ
๗,๕๕๒
๔.๑ โจรกรรมรถ
๒,๘๙๖
จักรยานยนต์
๔.๒ ยักยอก
๒,๔๗๕
๔.๓ ฉ้อโกง
๑,๗๖๑
๕. คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย
๘๔,๔๕๓
(ราย)
๕.๑ ยาเสพติด
๖๓,๙๖๘
(ราย)
๕.๒ อาวุธปืน
๒,๒๖๐
(ราย)

๔๐๒

๑๐.๐๖

ประเภทข้อหา

ปราบปราม
เป้าหมาย
ผลปฏิบัติ
(ร้อยละ)
๗๔.๓๔
๗๐.๔๐

๒,๑๕๖
๖๗.๐๓
๕๘.๓๖
๕๖.๖๙
๓,๙๘๐
๑๘๓.๑๓
๓๘.๒๕
๓๘.๓๑
๑,๓๕๙ หมายเหตุ
๑. สถิติคดีอาญา ๕ กลุ่ม ที่ปรากฏในตารางนี้เป็น
๒๖๙ เพี
ยงส่วนหนึ่งของสถิติคดีอาญาที่รับแจ้งและ จับได้

ทั้งหมด ซึ่งต�ำรวจจะตัดยอดทุกวันที่ ๕ ของเดือน
๖๑๙ ๒. คดีอาญาบางประเภท สามารถพิจารณาจัดอยู่
ในกลุ่มประเภทความผิดได้มากกว่า ๑ รายการ
๔๒๓ ๓. อั ต ราคดี ต ่ อ แสนคื อ อั ต ราการรั บ แจ้ ง คดี
๙๔,๒๔๗ ต่อประชากรแสนคน ของช่วงเวลาที่รายงาน ค�ำนวณ
(คน) เฉพาะหน่วยระดับบช. / ภ. และบก. / ภ.จว. ในปีทผี่ า่ นมา
๔. ค่าเป้าหมายค�ำนวณจากผลการจับกุมเฉลี่ยของ
๖๔,๗๒๔ แต่ละกลุ่มในปีงบประมาณก่อนหน้า (ข้อมูล ณ วันที่
(คน) ๑๐ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๕๖)
๒๔๓๑ ๕. ประชากร ๕,๖๗๓,๕๖๐ คน

(คน)

ที่มา: กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

อนึง่ จากการส�ำรวจข้อมูลอาชญากรรมปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร โดยส�ำนักงาน
กิจการยุติธรรมร่วมกับส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า การประสบเหตุอาชญากรรม ส่วนใหญ่
ร้อยละ ๖๓.๓ ไม่ได้แจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ที่แจ้งมีเพียง ร้อยละ ๓๕.๖ เท่านั้น และไม่แน่ใจว่า
เจ้าหน้าที่ตํารวจทราบเหตุที่เกิดหรือไม่๑ ดังนั้น ตัวเลขสถิติคดีอาญาที่ต�ำรวจได้รับรายงานข้างต้น
จึงเป็นเสมือนภาพของยอดภูเขาน�้ำแข็งที่ปรากฏ ซึ่งยังมีสถานการณ์อาชญากรรมและยาเสพติด
ที่เกิดขึ้นจริงในกรุงเทพมหานคร อีกประมาณร้อยละ ๖๓ ที่เป็นตัวเลขมืด (dark figure)
๑.๒ ลักษณะของผู้กระท�ำผิด
จากสถิตอิ าชญากรรมของกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่าผูต้ อ้ งหาส่วนมาก
เป็นเพศชาย มักกระท�ำความผิดในคดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ จ�ำนวน ๑,๖๖๒ คดี รองลงมาคือ
คดีท�ำให้เสียทรัพย์ จ�ำนวน ๔๔๕ คดี ที่ส�ำคัญยังพบว่า ในคดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์นั้น
มีผู้กระท�ำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนจ�ำนวน ๑๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔ ของผู้กระท�ำผิดในคดีนี้
ทั้งหมด
๑

สํานักงานกิจการยุติธรรม. รายงานขอมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๘

52

มหานคร
ปลอดภัย

ตารางที่ ๑๑ สถิติคดีอาญาที่ได้รับรายงาน ในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จ�ำแนกตามข้อหา
และผู้ต้องหา
ประเภทข้อหา
๑. คดีอุกฉกรรจ์และ
สะเทือนขวัญ
๑.๑ วางเพลิง
๒. คดีชีวิต ร่างกายและเพศ
๒.๑ พยายามฆ่า
๒.๒ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
๓. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
๓.๑ ท�ำให้เสียทรัพย์
๓.๒ ปล้นทรัพย์
๔. คดีน่าสนใจ
๔.๑ โจรกรรมรถจักรยานยนต์
๕. คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย
๕.๑ ยาเสพติด
๕.๒ อาวุธปืน

จ�ำนวน
คดี

ผู้ใหญ่

รวม

ชาย หญิง
(คน) (คน)

เยาวชน

เด็ก

รวม

ชาย หญิง ชาย หญิง
(คน) (คน) (คน) (คน)

๑๒

๑๑

๐

๑๑

๒

๐

๐

๐

๒

๒๖๓
๑๙๓

๒๐๔
๑๕๘

๔
๘

๒๐๘ ๕๔
๑๖๖ ๔๐

๐
๐

๒๔
๑๑

๑
๐

๗๘
๕๑

๔๔๕
๕๕

๒๓๖
๖๕

๕๙ ๒๙๕ ๗
๓ ๖๘ ๕๑

๑
๐

๑๗
๑๓

๓
๐

๒๘
๖๔

๑,๖๖๒

๑๙๔

๑๑ ๒๐๕ ๘๘

๔

๙๙

๑

๑๙๒

๓๗๕
๓๒๑

๒๗๖
๒๕๓

๒๓ ๒๙๙ ๔๕
๘ ๒๖๑ ๕๑

๕
๐

๓๒
๗

๐
๐

๘๒
๕๘

ที่มา : กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

นอกจากนี้ ในทางสอดคล้องกันจากการส�ำรวจข้อมูลอาชญากรรม ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครของส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรมพบว่า ผูก้ ระท�ำผิดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง
๑๘ - ๒๕ ปี หากเป็นการกระท�ำผิดคนเดียว ผู้กระท�ำผิดส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกแก๊งอันธพาลและ
ไม่มีอาการมึนเมาจากสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ แต่หากเป็นกรณีการร่วมกระท�ำผิดมากกว่า ๑ คน
ขึ้ น ไป ผู ้ ก ระท�ำผิ ด ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเป็ น สมาชิ ก กั บ แก๊ ง อั น ธพาล และมั ก มี อ าการมึ น เมาจาก
สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์รว่ มด้วย ทัง้ นีเ้ มือ่ พิจารณาแง่ความสัมพันธ์ พบว่าเหยือ่ อาชญากรรมเกินกว่า
ครึ่งหนึ่งไม่เคยรู้จักผู้กระท�ำผิดมาก่อน หรือรู้จักเพียงผิวเผินเท่านั้น และสามารถจดจ�ำผู้กระท�ำผิดได้
หากพบเห็นอีกครัง้ กรณีผกู้ ระท�ำผิดคนเดียว ส่วนกรณีผกู้ ระท�ำผิดมากกว่าหนึง่ คนเหยือ่ อาชญากรรม
ไม่สามารถจดจ�ำผูก้ ระท�ำผิดได้ หากพบเห็นอีกครัง้ แสดงว่าคนแปลกหน้าทีเ่ ข้ามาในชุมชนหรือในบ้าน
เป็นคนกลุม่ แรก ๆ ทีช่ าวชุมชนควรให้ความสนใจจับตามอง และดูแลสอดส่องให้แก่กนั และกัน มากกว่า
กลุม่ อืน่ ๆ ซึง่ ควรมีการพัฒนากิจกรรมชุมชน เพือ่ ผูกโยงความสัมพันธ์ของเครือข่ายชุมชนเข้าด้วยกัน
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๑.๓ เวลาที่เกิดเหตุ
จากสถิติอาชญากรรมของกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า ช่วงเวลา
ที่เกิดเหตุส่วนใหญ่มักเกิดในตอนกลางคืน เวลา ๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. เป็นคดีความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดมากที่สุด ๖๖,๖๙๔ คดี รองลงมาเป็นคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ๑๐,๓๔๒ คดี และคดีชีวิต
ร่างกายและเพศ ๓,๗๙๔ คดี
ตารางที่ ๑๒ สถิตคิ ดีอาญาในกรุงเทพมหานครทีไ่ ด้รบั รายงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จ�ำแนกตามช่วงเวลา
เกิดเหตุ
ประเภทคดี
๑. คดีอุกฉกรรจ์
และสะเทือนขวัญ
๒. คดีชีวิต ร่างกายและเพศ
๓. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
๔. คดีน่าสนใจ
๔.๑ โจรกรรมรถจักรยานยนต์
๕. คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย
๕.๑ ยาเสพติด
๕.๒ อาวุธปืน

๐๖.๐๑ ๑๒.๐๐
๖๑

๑๒.๐๑ ๑๘.๐๐
๘๙

๑๘.๐๑ ๒๔.๐๐
๑๗๖

๐๐.๐๑ - ไม่ระบุ
๐๖.๐๐
๒๔๑
๐

๗๐๖
๒,๒๓๒
๓,๒๙๔
๔๑๖
๖,๐๔๗
๕,๐๕๖
๒๘๖

๘๙๕
๒,๘๑๕
๑,๓๑๕
๕๗๔
๒๗,๐๘๖
๒๒,๖๙๐
๖๘๗

๑,๓๐๗
๒,๙๖๑
๑,๔๙๒
๑,๐๙๕
๓๐,๙๒๘
๒๒,๕๔๘
๖๙๙

๘๘๖
๒,๓๓๔
๑,๒๖๖
๘๐๕
๒๕,๒๙๘
๑๖,๔๐๐
๕๒๔

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

รวม
๕๖๗
๓,๗๙๔
๑๐,๓๔๒
๗,๓๖๗
๒,๘๙๐
๘๙,๓๕๙
๖๖,๖๙๔
๒,๑๙๖

ที่มา : กองบัญชาการต�ำรวจนครบาลข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.๔ สถานที่ / จุดเกิดเหตุอาชญากรรม
จากสถิติอาชญากรรมของกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่าสถานที่เกิดเหตุ
อาชญากรรมมากที่สุด คือ บริเวณที่สาธารณะที่เป็นถนน ตรอก ซอย จ�ำนวน ๙๕,๖๑๐ ครั้ง และ
เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่ ๑๘.๐๑ น. - ๐๖.๐๐ น. รองลงมาคือในเคหะสถานจ�ำนวน ๖,๒๐๕ ครั้ง
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเวลากลางวัน ๐๖.๐๐น. - ๑๘.๐๐ น. ในสถานที่ราชการจ�ำนวน ๕,๑๑๒ ครั้งและ
มักเกิดขึ้นในตอนกลางวันและที่ส�ำคัญสถานที่เกิดเหตุที่เป็นอาคารชุด / แฟลตซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยนั้น
เกิดเหตุ ๔,๐๑๒ ครั้งและมักเป็นช่วงเวลากลางคืน
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ตารางที่ ๑๓ สถิติคดีอาญาที่ได้รับรายงาน ในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จ�ำแนกตามช่วงเวลา
เกิดเหตุและจุดเกิดเหตุ
ประเภทคดี
๑. ถนน / ตรอก / ซอย
๒. เคหะสถาน
๓. สถานที่ราชการ
๔. อาคารชุด / แฟลต
๕. ธนาคาร / การเงิน
๖. ห้าง / ศูนย์การค้า
๗. ร้านค้า
๘. ร้านอาหาร
๙. ตลาด
๑๐. ส�ำนักงานธุรกิจ

๐๖.๐๑ ๑๒.๐๐
๕,๑๖๒
๑,๐๑๓
๑,๑๔๒
๕๐๓
๘๗๔
๑๙๐
๑๙๖
๑๑๓
๑๗๗
๒๙๙

๑๒.๐๑ ๑๘.๐๐
๑๘,๕๒๘
๒,๔๒๖
๑,๗๖๓
๑,๑๗๓
๒,๑๙๖
๘๘๐
๕๙๑
๒๔๐
๕๙๔
๙๑๖

๑๘.๐๑ ๒๔.๐๐
๓๓,๓๓๕
๑,๙๗๑
๙๙๗
๑,๔๐๗
๖๐๑
๙๐๖
๘๔๙
๙๐๔
๗๒๒
๔๐๔

๐๐.๐๑ - ไม่ระบุ รวม
๐๖.๐๐
๓๗,๗๐๐ ๘๘๕ ๙๕,๖๑๐
๖๙๙
๗๘
๖,๒๐๕
๑,๑๙๔
๑๖
๕,๑๑๒
๙๒๓
๑๕
๔,๐๑๒
๘๑
๓๐
๓,๗๘๒
๒๖๐
๑๐
๒,๒๔๖
๕๖๕
๗
๒,๒๐๘
๗๑๗
๗
๑,๙๘๑
๓๖๙
๙
๑,๘๗๑
๖๖
๑๓
๑,๖๙๘

ที่มา : กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล (ข้อมูลณวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

อนึ่ ง หากพิ จ ารณาในด้ า นพื้ น ที่ ผ ลการ
ส�ำรวจข้อมูลอาชญากรรมปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานครของส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
พบว่าส่วนใหญ่เกิดเหตุอาชญากรรมทัง้ ๔ ประเภท
ในเขตพืน้ ทีช่ นั้ กลางของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ
๔๖.๔ รองลงมา เกิดเหตุในเขตพืน้ ทีช่ นั้ ในร้อยละ
๒๙.๓ และเขตพื้นที่ชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร
ร้อยละ ๒๑.๔ ตามลําดับ ทั้งนี้เขตพื้นที่ชั้นใน
ได้แก่ เขตพระนคร ดินแดง ดุสติ ป้อมปราบศัตรูพา่ ย
ราชเทวี ห้วยขวาง วัฒนา สาทร คลองเตย ปทุมวัน
บางนา สัมพันธวงศ์ ยานนาวา พระโขนง บางรัก
บางคอแหลมและพญาไท (อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ๑, ๕ และ ๖)

เขตพื้นที่ชั้นกลางได้แก่ เขตคันนายาว ดอนเมือง
หลักสี่ บางเขน จตุจักร บางซื่อ บึงกุ่ม ประเวศ
บางกะปิ วังทองหลาง ลาดพร้าว สวนหลวง
สายไหม สะพานสูง ธนบุรี ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ
จอมทองและคลองสาน (อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ๒, ๔ และ ๘)
และเขตพืน้ ทีช่ นั้ นอก ได้แก่ เขตลาดกระบัง คลอง
สามวา หนองจอก มีนบุรี ตลิ่งชัน บางกอกใหญ่
ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย ภาษีเจริญ
บางแค หนองแขม บางขุนเทียน และบางบอน
(อยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกองบั ญ ชาการ
ต�ำรวจนครบาล ๓, ๗ และ ๙)
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ภาพที่ ๖ การเกิดเหตุอาชญากรรมจ�าแนกตามเขตพื้นที่ชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นในของกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัย
และการจราจร (สวพ. ๙๑) จัด ๑๐ อันดับสุดยอด
“ซอยอันตราย” ในเขตกรุงเทพมหานครใจกลาง
เมืองหลวง พบสถิติอาชญากรรมทั้งปล้น จี้ ฉก
ชิง วิ่งราว ข่มขืน ลวนลามทางเพศ สูงมาก
ซึ่ ง กองบั ญ ชาการตำ า รวจนครบาล ร่ ว มกั บ
กรุ ง เทพมหานคร และการไฟฟ้ า นครหลวง
เร่งคลี่คลายปัญหา จัดชุดสายตรวจตำารวจ และ
เทศกิจออกลาดตระเวนป้องกันภัย รวมทัง้ ติดตัง้ ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องแสงสว่างให้มากขึ้น ดังนี้
๑) ซอยลาดพร้าว ๒๑ เขตจตุจัก ร ท้ อ งที่
สน.พหลโยธิน ๒) ซอยวิภาวดี ๖๔ เขตหลักสี่

๓) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓๗ เขตบางกอกน้อย
ท้องที่ สน.บางกอกน้อย ๔) ซอยจรัญสนิทวงศ์
๘๙ เขตบางพลัด ท้องที่สน.บางพลัด ๕) ซอย
สวนผัก ๑๑ เขตตลิ่งชัน ท้องที่ สน.ตลิ่งชัน ๖)
ซอยภิรมย์ เขตสัมพันธวงศ์ ท้องที่สน.พลับพลาไชย ๒
๗) ซอยเจริญนคร ๒๓ หรือซอยอูใ่ หม่ เขตคลองสาน
ท้องที่ สน.สำาเหร่ ๘) ซอยวิมุตยาราม เขต
บางพลัด ท้องที่สน.บางพลัด ๙) ซอยร่วมรักษา
เขตห้วยขวาง สน.ห้วยขวาง ๑๐) ซอยวัดมะกอก
ถนนราชวิถี ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ท้องที่
สน.พญาไท (สยามรัฐ, ๒๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๒)
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
๑. มีสภาพทางกายภาพที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น ที่มืด
ที่เปลี่ยว ซึ่งเป็นช่องโอกาสให้เกิดอาชญากรรม
๒. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลป้องกันได้อย่างทั่วถึง
ประกอบกับมีเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) เพื่อสนับสนุนการท�ำงานไม่เพียงพอ และ
ขาดระบบการประสานเชื่อมโยงข้อมูล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. ชุมชนขาดกลไกและขาดการมีส่วนร่วม ในการ
เฝ้าระวังอาชญากรรม ตลอดจนการจัดการ
ความขัดแย้งเบื้องต้น
๔. ประชาชนขาดความรู้และกลไกในการป้องกัน
ตนเองตลอดจนพื้นที่ส่วนรวมจากอาชญากรรม
และปัญหายาเสพติด
๕. ประชาชนรู้สึกหวาดกลัว และขาดความเชื่อมั่น
ในระบบการป้องปรามอาชญากรรม ของเจ้าหน้าที่
และเข้าไม่ถึงความยุติธรรม

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๒.๑ “ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ปราศจากยาเสพติด
และการก่อการร้าย”
ตัวชี้วัด
๑) ระดับความรู้สึกปลอดภัย
จากอาชญากรรมยาเสพติด
และการก่อการร้าย
ในการด�ำเนินชีวิตใน กทม.
ของประชาชน เพิ่มขึ้น

๕ ปีแรก
ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๖๐
ของการ ของการส�ำรวจ ของการส�ำรวจ ของการส�ำรวจ
ส�ำรวจ
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๕ ปีแรก
ระยะ ๑๐ ปี
ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๕๖ (Action)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๖๐)
๑.๒.๑.๑ ลด
๑) อาชญากรรม อาชญากรรม อาชญากรรม อาชญากรรม
ความรุนแรง ในพืน้ ทีส่ าธารณะ
ในพื้นที่
ในพื้นที่
ในพื้นที่
ของคดี
สาธารณะ
สาธารณะ
ลดลง
สาธารณะ
อุกฉกรรจ์และ
ในเขตที่มี
ในเขตที่มี
ในเขตที่มี
อาชญากรรมสูง อาชญากรรมสูง อาชญากรรมสูง
อาชญากรรม
ไม่เกิน ๑,๑๐๐
ไม่เกิน
ไม่เกิน
พื้นฐาน
คดี
๘๐๐ คดี
๘๐๐ คดี
ต่อแสนคน
ต่อแสนคน
ต่อแสนคน
๑.๒.๑.๒ เพิ่ม ๑) สภาพแวดล้อม
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ความปลอดภัย ที่เป็นจุดเสี่ยง
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๗๐
ในพื้นที่
ลดลง
ของการส�ำรวจ ของการส�ำรวจ ของการส�ำรวจ
สาธารณะ และ
ลดจุดเสี่ยง
อาชญากรรม
๑.๒.๑.๓ เพิ่ม ๑) จ�ำนวน
ไม่ต�่ำกว่า
ไม่ต�่ำกว่า
ไม่ต�่ำกว่า
ระดับการมี
อาสาสมัคร
๘,๒๑๖ คน
๑๖,๔๓๒ คน ๓๒,๘๖๔ คน
ส่วนร่วมของ เฝ้าระวังภัยและ
ประชาชนใน ยาเสพติด
การเฝ้าระวัง เพิ่มขึ้น
อาชญากรรม
ยาเสพติด
๑.๒.๑.๔ ลด
๑) คดียาเสพติด ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๗๐
การขยายตัว ลดลง
และลดระดับ
ความรุนแรง
ของปัญหา
ยาเสพติด
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
อาชญากรรม
ในพื้นที่
สาธารณะ
ในเขตอื่น ๆ
ให้ไม่เกิน
๕๕๐ คดี
ต่อแสนคน
ลดลง
ร้อยละ ๘๐
ของการส�ำรวจ

ไม่ต�่ำกว่า
๖๕,๗๒๘ คน

ร้อยละ ๘๐

59

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑.๒ – ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด

โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑. โครงการติดตั้งแสงส่องสว่าง
ทั่วกทม.
๒. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV
ทั่วกทม.
๓. โครงการจัดท�ำห้องควบคุม
และเชื่อมโยงระบบ CCTV
๔. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจ�ำ
ห้องควบคุม CCTV
๕. โครงการปราบปรามอาชญากรรม
๖. โครงการอบรมอาสาสมัคร
เฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด
๗. โครงการยุตธิ รรมชุมชน
๘. ทบทวนและซักซ้อมแผนการป้องกัน
และระงับการชุมชุมประท้วง
๙. โครงการภูมคิ มุ้ กันเยาวชนและ
ครอบครัวรูท้ นั ยาเสพติด
๑๐. โครงการขยายศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบสมัครใจ
๑๑. โครงการจัดท�ำระบบฐานข้อมูล
ผูต้ ดิ ยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
๕ (ส�ำรวจ)
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๖,๕๐๐
๕ (ส�ำรวจ)

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๓๖,๐๐๐

-

๓๐๐

๑,๐๐๐

๑,๒๐๐

๒,๕๐๐

๔

๔

๔

๔

๑๖

๘๒

๒,๐๐๐
๘๒

๒,๐๐๐
๘๒

๒,๐๐๐
๘๒

๖,๐๐๐
๓๒๘

๔๐
๘

๔๐
๘

๔๐
๘

๔๐
๘

๑๖๐
๓๒

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๘๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๒,๐๐๐

๒๐

๔

๔

๔

๓๒

๖๘๔

๑๖,๙๕๘

๑๗,๖๕๘

๑๗,๘๔๘

๕๓,๑๒๒

ข) มาตรการด�ำเนินการ
โครงการ
๑. เตรียมความพร้อมด้านกฏหมายและ
ระบบการจัดการ เพื่อรองรับการกระจาย
อ�ำนาจจาก บช.น.
๒. แก้ไขกฏหมาย พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน และกฏกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยคดี
และระบบการจัดการ เพื่อรองรับ
กระบวนการไกล่เกลี่ย

รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
๑๐
๑๐
-

๑๐

-

-

-

-

๑๐
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๓

ปลอดอุบัติเหตุ
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62

มหานคร
ปลอดภัย

ความหมายตามแผนวิ สั ย ทั ศ น์
ของประชาชน

เมืองกรุงเทพฯ มีความสามารถในการรักษาความปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน การรั ก ษา
ความสงบเรียบร้อย การควบคุมอาชญากรรม ยาเสพติด
การจัดการระบบจราจร และการเฝ้าระวังป้องกันอุบตั เิ หตุ
บนถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

...................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ
(เฉพาะส่วนอุบัติเหตุทางถนน)

๑. มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฏหมายจราจร อย่ า งเคร่ ง ครั ด
เพื่อความปลอดภัยในการจราจร
๒. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในระบบขนส่งมวลชน

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส�ำนักการจราจรและขนส่ง ส�ำนักการโยธา และส�ำนักงานเขต

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. จ�ำนวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
รถขนส่งมวลชน
๒. จ�ำนวนครั้งของอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์ (ลดลงเฉลี่ย ๔% ต่อปี)
๓. จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์ (ลดลงเฉลี่ย ๔% ต่อปี)
๔. จ�ำนวนผู้เสียชีวิต (ลดลง
เฉลี่ย ๔% ต่อปี)

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๐

๐

๐

๐

๒๖,๕๐๐

๒๑,๖๐๐

๑๗,๖๐๐

๑๔,๔๐๐

๑๒,๒๐๐

๑๐,๐๐๐

๘,๑๐๐

๖,๖๐๐

๓๐๙

๒๓๙

๑๘๕

๑๔๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑.๓ – ปลอดอุบัติเหตุ

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
สถานการณ์ปัญหาทางด้านจราจรของ
เมืองกรุงเทพฯ เริ่มเข้าใกล้จุดวิกฤติ ประกอบกับ
การไม่เคารพกฏจราจร การไม่มีระเบียบวินัยใน
การขับขี่ การข้ามถนน ซึ่งอาจส่งผลมายังปัญหา
อุบั ติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงวันเทศกาลส�ำคัญ
ต่าง ๆ เช่น ช่วงวันหยุดปีใหม่ ช่วงวันหยุดสงกรานต์
แม้ว่าจากสถิติในช่วง ๕ ปี ที่ผ่านมา
พบว่ า จ�ำนวนอุ บั ติ เ หตุ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะลดลง
จากปี ก ่ อ น ๆ ซึ่ ง ส่ ง ผลในเชิ ง บวก แสดงว่ า
มาตรการในด้านการรณรงค์ป้องกัน อุ บัติ เ หตุ
ทางถนนสามารถใช้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ จ�ำนวนประชากร ใน
กรุงเทพฯ ของปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีจ�ำนวน
ประชากร ๕,๖๗๔,๘๔๒ คน ได้พบว่ามีผู้เสียชีวิต
ประมาน ๗ คนต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน
ซึ่ ง ถื อ เป็ น อั ต ราส่ ว นที่ ต�่ ำ  และน้ อ ยกว่ า ค่ า เฉลี่ ย
ของประเทศไทย ซึ่งอยู่ที่ประมาณ ๑๗ - ๑๘ คน
ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน และเป้าหมายต่อไป
คือการพยายามลดจ�ำนวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิต
ลงให้ได้อย่างต่อเนื่อง ที่ประมาณร้อยละ ๔ และ
ร้อยละ ๕ ต่อปี ตามล�ำดับ
(ที่ ม า : ส�ำนั ก บริ ห ารการทะเบี ย น
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย : รายงาน
สถิตจิ �ำนวนประชากรและบ้าน รายจังหวัด รายอ�ำเภอ
และรายต�ำบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)
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ปลอดภัย
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ตารางที่ ๑๔ แสดงจ�ำนวนอุบัติเหตุ จ�ำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และมูลค่าทรัพย์สินเสียหาย
ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
ปี พ.ศ.

จ�ำนวนอุบัติเหตุ
(ครั้ง)

บาดเจ็บ
(ราย)

เสียชีวิต
(ราย)

๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔

๔๗,๐๑๑
๔๘,๔๘๒
๕๔,๓๘๘
๕๐,๑๒๖
๕๐,๙๔๖
๔๖,๘๙๙
๔๑,๓๒๙
๔๑,๘๐๐
๓๗,๙๘๕
๓๒,๔๙๒

๒๐,๐๔๐
๒๑,๖๖๘
๒๓,๓๐๗
๒๒,๙๕๗
๒๒,๑๐๗
๒๐,๕๙๗
๑๘,๘๕๔
๑๗,๕๖๗
๑๖,๖๐๒
๑๕,๐๘๓

๘๔๖
๘๐๘
๘๑๕
๖๙๗
๖๓๒
๖๗๑
๕๙๘
๕๓๘
๔๕๖
๓๙๙

มูลค่าทรัพย์สิน
เสียหาย
(ล้านบาท)
๔๖๖.๒๑
๓๙๑.๘๐
๔๘๔.๙๒
๔๐๒.๕๕
๓๙๔.๘๑
๓๖๙.๘๓
๓๔๙.๘๑
๓๕๓.๒๔
๔๒๖.๔๒
๓๔๗.๕๔

ที่มา : กองบังคับการต�ำรวจจราจร ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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ภาพที่ ๗ แสดงจ�ำนวนอุบัติเหตุ คนบาดเจ็บและเสียชีวิต
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ตารางที่ ๑๕ แสดงจ�ำนวนอุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�ำแนกตามรายเดือน
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

จ�ำนวนอุบัติเหตุ
(ครั้ง)
๓,๐๔๙
๒,๗๔๓
๒,๙๓๒
๒,๖๑๓
๒,๗๖๒
๒,๙๕๗
๒,๗๕๗
๒,๙๖๒
๒,๙๔๖
๒,๓๗๗
๑,๗๑๔
๒,๖๘๐
๓๒,๔๙๒

บาดเจ็บ
(ราย)
๑,๓๓๘
๑,๒๔๐
๑,๓๓๕
๑,๑๙๑
๑,๑๖๕
๑,๒๘๗
๑,๒๑๖
๑,๒๙๐
๑,๔๐๐
๑,๒๑๙
๙๔๓
๑,๔๕๙
๑๕,๐๘๓

เสียชีวิต
(ราย)
๔๖
๒๕
๓๓
๓๐
๔๐
๓๑
๒๘
๒๓
๔๑
๓๗
๓๑
๓๔
๓๙๙

มูลค่าทรัพย์สิน
เสียหาย (บาท)
๒๕,๖๙๑,๔๘๑
๒๖,๐๒๗,๑๖๒
๓๐,๒๙๐,๗๑๘
๒๘,๑๔๕,๕๔๑
๒๕,๖๒๐,๓๐๖
๓๔,๐๒๙,๕๓๒
๓๔,๙๕๕,๐๗๙
๒๕,๐๒๑,๑๔๐
๓๑,๘๓๙,๑๐๐
๒๗,๐๓๕,๖๙๑
๒๗,๖๘๗,๑๑๐
๓๑,๑๙๘,๐๙๒
๓๔๗,๕๔๐,๙๕๒

ที่มา : กองบังคับการต�ำรวจจราจร ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
จ�ำนวนอุบัติเหตุยังคงมีปริมาณสูง
การฝ่าฝืนกฏจราจร

วิเคราะห์ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
ต่อสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
ในปัจจุบัน มีมาตรการในการควบคุมการเกิด
อุบัติเหตุมากมาย แต่ยังมีจุดอ่อนในการควบคุม
บังคับใช้
การไม่ตระหนักถึงความส�ำคัญของกฏจราจร

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๓.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดอุบัติเหตุ
ตัวชี้วัด
๑) จ�ำนวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้อง
กับระบบขนส่งมวลชน

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๐

มหานคร
ปลอดภัย
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กลยุทธ์
(Action)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี
ระยะ ๒๐ ปี
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)
๐
๐
๐
๐
๑) จ�ำนวนครัง้ ของ
ความผิดพลาด /
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบตั งิ าน
ระบบราง
ตัวชี้วัด

๑.๓.๑.๑
(ส�ำหรับ
ระบบราง)
ยานพาหนะ
ตัวระบบและ
ผู้ขับขี่ผ่านการ
ทดสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
และได้
มาตรฐานสากล
๑.๓.๑.๒
๑) จ�ำนวน
(ส�ำหรับระบบ อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบตั งิ าน
รถโดยสาร
รถตู้ เรือโดยสาร)
ยานพาหนะ
และผู้ขับขี่
ผ่านการกวดขัน
โดยมีระบบ
ควบคุมการ
ปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด

๐

๐

๐

๐

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๒๖,๕๐๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๑,๖๐๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๑๗,๖๐๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๑๔,๔๐๐

๑๒,๒๐๐

๑๐,๐๐๐

๘,๑๐๐

๖,๖๐๐

๓๐๙

๒๓๙

๑๘๕

๑๔๓

เป้าประสงค์และกลยุทธ์
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๓.๒ ลดอุบัติเหตุทางถนน
ตัวชี้วัด
๑) จ�ำนวนครั้งของอุบัติเหตุทาง
รถยนต์*
๒) จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์*
๓) จ�ำนวนผู้เสียชีวิต*

หมายเหตุ* เทียบต่อประชากรกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน และคาดหวังให้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๕ โดยประชากรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑.๓.๒.๑
กวดขันวินัย
จราจรโดย
ก�ำหนดให้
ความปลอดภัย
ทางถนน ได้รับ
การสอนใน
ทุกระดับการศึกษา
ใน กทม. ทั้ง
ภาคทฤษฎีและ
การปฏิบัติใน
โรงเรียน หรือ
ในพื้นที่ชุมชน
เฉพาะแห่ง
๑.๓.๒.๒ การใช้
เทคโนโลยี
เพื่อจับกุม
ผู้ฝ่าฝืน
กฏจราจร
อันจะส่งผล
ต่อความปลอดภัย
ทางถนน
๑.๓.๒.๓ การ
ตรวจสอบ
สภาพถนน
จุดเสี่ยง
อันตราย
(Black Spot)
และปรับปรุง
จุดเสี่ยง
อันตรายต่าง ๆ
ภายหลังการ
เกิดอุบัติเหตุ

๑) พื้นที่ชุมชน
โรงเรียน
ที่อยู่ในเกณฑ์
“เขตเคร่งครัด
วินัยจราจร”
โดยมีการปฏิบัติ
และการกวดขัน
อย่างต่อเนื่อง

(Action)
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ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี
ระยะ ๒๐ ปี
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๒๕
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๑๐๐

๑) ถนน
ทางแยกที่มี
กล้อง / เทคโนโลยี
เพื่อกวดขันวินัย
จราจร

ร้อยละ ๔๐

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

๑) จุด Black
Spot
ที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง
ได้รับการแก้ไข
ทางกายภาพ

ร้อยละ ๔๐

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐
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มหานคร
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โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑. การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบปฏิบัติการอย่างสม�่ำเสมอ
๒. สร้างสื่อให้ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับการใช้งานระบบราง หรือ
ผ่านหลักสูตรในโรงเรียน กทม.
๓. กทม.พัฒนาจุดพักพนักงานขับรถ
ที่ถูกสุขลักษณะ
๔. เลือกเขต / แขวงน�ำร่องจัดพื้นที่
กวดขันวินัยจราจรโดยติดป้ายควบคุม
ความเร็ว ติดสัญญาณไฟคนข้าม
๕. เพิ่มเติมหลักสูตรวินัยจราจรในฐานะ
ผู้ขับขี่ ผู้เดินถนนทุกระดับการศึกษา
และมีการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
๖. ติดตั้งกล้องตรวจจับการฝ่าฝืน
สัญญาณไฟ
๗. ติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว
๘. ติดตั้งกล้องตรวจจับรถฝ่าฝืน
สัญญาณไฟคนข้ามที่จุดข้ามทางม้าลาย
หลัก (หน้าโรงเรียน โรงพยาบาล)
๙. จัดตั้งทีมสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน
และแผนการปรับปรุงทางกายภาพ
๑๐. แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายทาง
ถนนโดยมีการติดตั้งป้ายเตือน ไฟฟ้า
ส่องสว่าง ปรับปรุงเส้นทาง
ใส่เนินชะลอความเร็ว เพิ่มทางเท้า ฯลฯ

รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
๖๐
๘๐
๘๐
๘๐
๓๐๐
๓๐

๕๐

๕๐

๕๐

๑๘๐

๑๘

๔๕

๔๕

๔๕

๑๕๓

๑๗

๒๙

๓๒

๓๔

๑๑๒

๖๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๓,๖๐๐

๘๓

๑๔๕

๑๕๘

๑๗๐

๕๕๖

๘๓
๘๓

๑๔๕
๑๔๕

๑๕๘
๘๙

๑๗๐
๙๕

๕๕๖
๔๑๒

๑๘

๑๑

๑๓

๑๕

๕๗

๗

๑๕

๒๐

๒๐

๖๒

๙๙๙

๑,๖๖๕

๑,๖๔๕

๑,๖๗๙

๕,๙๘๘
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ข) มาตรการด�ำเนินการ
โครงการ
๑. ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการ
ใช้งานระบบขนส่งสาธารณะที่ถูกวิธี
และฝึกอบรมผู้ขับขี่
๒. ร่วมมือกับต�ำรวจจราจรเพื่อลงโทษ
ผู้ท�ำผิดวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด

รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
๒๕
๙๐
๑๕
๒๕
๒๕
-

-

-

-

-

๑๕

๒๕

๒๕

๒๕

๙๐

ค) โครงการลงทุนหลัก
โครงการ
๑. จัดตั้งหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุ
๒. จัดการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย
๓. เพิ่มเติมหลักสูตรวินัยจราจร

รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
๑๓
๑๕
๕๗
๑๘
๑๑
๗
๑๕
๒๐
๒๐
๖๒
๖๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๖๐๐

๖๒๕

๑,๐๒๖

๑,๐๓๓

๑,๐๓๕

๓,๗๑๙
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๔

ปลอดภัยพิบัติ
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ความหมายตามแผนวิสัยทัศน์ของ
ประชาชน

เมืองกรุงเทพฯ ปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่
น�้ ำ ท่ ว มและการกั ด เซาะชายฝั ่ ง กรุ ง เทพมหานคร
มี ม าตรการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ  อย่ า งเหมาะสม และ
มีการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน ภายใน
ปี พ.ศ. ๒๕๗๕

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

๑. เมืองกรุงเทพมหานคร มีความพร้อมในทุกด้าน ที่จะ
รับมือกับน�้ำท่วมทั้งจากน�้ำฝน น�้ำหนุนและน�้ำหลาก โดย
ภาคประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาเมือง มุง่ สูค่ วามเป็น
มหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
๒. เมืองกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ป่าชายเลนกันชนที่มี
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ โดยมี ค วามหนาของป่ า ชายเลน
ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐๐ เมตร ตามมาตรฐานของแนวป่าชายเลน
เพื่ อ ป้ อ งกั น การกั ด เซาะ (Food and Agricultural
Organization, FAO) และมีอัตราการกัดเซาะใกล้กับศูนย์
พร้อมปรับปรุงให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรูธ้ รรมชาติเพือ่ เป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้กับชาวกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น
อีกแห่งหนึ่ง

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักการระบายน�ำ 
้
และส�ำนักงานเขต
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ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ความยาวแนวป้องกันน�้ำท่วม
ริมแม่น�้ำเจ้าพระยาที่ก่อสร้างเสร็จ
เพิ่มเติม (กม.)
ความยาวแนวป้องกันน�้ำท่วม
ตามแนวคลองบางกอกน้อย และ
คลองมหาสวัสดิ์ที่ก่อสร้างเสร็จ
เพิ่มเติม (กม.)
ความยาวคันป้องกันน�้ำท่วมพื้นที่
ด้านตะวันออกภายในคันกั้นน�้ำ
พระราชด�ำริที่ก่อสร้างเสร็จ
เพิ่มเติม (กม.)
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา
น�้ำท่วมขังในถนนสายหลัก
ได้ภายใน ๙๐ นาที (ฝนไม่เกิน
๑๐๐ มม. ต่อ ชม.) (นาที)
ความยาวของแนวก่อสร้างเขื่อน
ค.ส.ล. ที่สร้างเพิ่มขึ้น (กม.)
ความยาวของคลองที่ขุดลอก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
และกักเก็บน�้ำ (กม.)
จ�ำนวนคลองหลักที่มีการบริหาร
จัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล�้ำ (คลอง)
จ�ำนวนคลองหลักที่ได้รับการ
ปักแนวเขตที่ดินเขตคลอง
สาธารณะแล้วเสร็จ (คลอง)
จ�ำนวนเขตที่มีความพร้อมของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
และระบบพยากรณ์ ที่ได้เชื่อมต่อ
กับระบบหลัก (เขต)
ที่ดินเลนชายฝั่งทะเลที่เพิ่มขึ้น
(เมตร)
ขนาดป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น (เมตร)
อัตราการกัดเซาะลดลง (เมตร)

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๑.๐๐๐

๑.๕๐๐

๑.๕๐๐

-

๐.๕๐๐

๐.๒๐๐

-

-

๑.๕๐๐

๔.๐๐๐

-

-

๒๗๐

๒๒๕

๑๑๐

๙๐

๑๕๘.๘๐๐

๓๑๗.๖๐๐

๔๗๖.๔๐๐

๕๗๑.๖๗๔

๑๕๘.๘๐๐

๓๑๗.๖๐๐

๔๗๖.๔๐๐

๕๗๑.๖๗๔

๐

๑๐

๓๒

๖๔

๐

๑๐

๓๒

๖๔

๒๐

๕๐

-

-

๕๐.๐๐๐

๑๐๐.๐๐๐

๒๐๐.๐๐๐

๓๐๐.๐๐๐

๕๐.๐๐๐
๓.๒๓๐

๑๐๐.๐๐๐
<๒.๒๓๐

๒๐๐.๐๐๐
<๑.๒๓๐

๓๐๐.๐๐๐
<๐.๒๓๐
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สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
ในทศวรรษที่ผ่านมา ไม่สามารถปฏิเสธ
ได้ว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นประเด็นปัญหา
ส�ำคั ญ ของประเทศไทย โดยเฉพาะเมื อ ง
กรุ ง เทพมหานครซึ่ ง เป็ น เมื อ งแห่ ง ศู น ย์ ก ลาง
ทางการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น
จ�ำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารวางแผนในการ
รับมือและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าว
ส�ำหรับเมืองกรุงเทพมหานคร ปัญหาภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่ส�ำคัญในล�ำดับต้นได้แก่ อุทกภัย
และการกั ด เซาะชายฝั ่ ง สื บ เนื่ อ งจาก เมื อ ง
กรุงเทพมหานครตั้งอยู่บริเวณลุ่มปากแม่น�้ำและ
ประสบกับปัญหาแผ่นดินทรุดตัวอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับการยกระดับของน�้ำทะเลอันเป็นผล
มาจากสภาวะโลกร้อนจึงท�ำให้เมืองกรุงเทพมหานคร
มี ค วามเสี่ ย งต่ อ สภาวะน�้ ำ ท่ ว มเมื อ ง ในขณะ
เดียวกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งก็เป็นปัญหา
ในระดับต้นของเมืองกรุงเทพมหานครเช่นกัน
ได้แก่ พืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลบางขุนเทียนซึง่ ถูกนำ�้ ทะเล
กัดเซาะตลอดระยะทาง ๕ กิโลเมตรจึงต้องมี
มาตรการชะลอความรุ น แรงของคลื่ น และการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนที่ลุ่มดินดอน
สามเหลีย่ มปากแม่นำ�้ เจ้าพระยา มีระดับความสูง
ของพื้นดินเหนือระดับทะเลปานกลาง (รทก.)
ประมาณ +๐.๐๐๐ เมตร ถึง +๑.๕๐๐ เมตร
(ภาพที่ ๘) ที่ผ่านมาสามารถด�ำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม อันมีสาเหตุจากน�้ำฝน
น�้ ำ หลาก และน�้ ำ หนุ น ด้ ว ยระบบปิ ด ล้ อ ม
(ภาพที่ ๙) โดยสามารถแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม
ถนนสายหลัก (กรณีฝนตกต่อเนื่อง ๑ ชั่วโมง
ปริมาณฝนตกไม่เกิน ๖๐ มิลลิเมตร) โดยใช้เวลา
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ๒ ชั่วโมง ๑๕ นาที (ภาพที่
๑๐ และ ๑๑) และการป้องกันนำ�้ ท่วมอันมีสาเหตุ
จากน�้ำหลากและน�้ำทะเลหนุนสูง (ภาพที่ ๑๒)
๑

โดยการก่อสร้างคันป้องกันนำ�้ ท่วมด้านตะวันออก
ตามแนวพระราชด�ำริ ป้องกันน�ำ้ ไหลบ่าจากพืน้ ที่
ด้านเหนือและด้านตะวันออก ได้ที่ระดับ +๒.๐๐
ม.รทก. (ภาพที่ ๑๓) และก่อสร้างแนวป้องกัน
น�้ำท่วมริมแม่น�้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย
และคลองมหาสวั ส ดิ์ ป้ อ งกั น น�้ ำ จากแม่ น�้ ำ
เจ้าพระยาได้ที่ระดับ +๒.๕๐๐ ม.รทก. โดยใช้
ค่ า ระดั บ น�้ ำ สู ง สุ ด ในแม่ น�้ ำ เจ้ า พระยาที่ เ กิ ด ขึ้ น
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ระดับความสูง +๒.๒๗๐
ม.รทก. เป็นเกณฑ์ในการออกแบบและคันป้องกัน
น�้ ำ ท่ ว มริ ม แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา สามารถรองรั บ
ปริมาณน�้ำหลากได้ประมาณ ๓,๐๐๐ - ๓,๕๐๐
ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที อีกทั้งยังมี
ระบบอุโมงค์ระบายน�้ำเสริม
จากวิกฤตการณ์นำ�้ ท่วม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ปริมาณนำ�้ หลากจากพืน้ ทีต่ อนบนมีปริมาณสูงถึง
๔,๙๔๕ ลบ.ม.ต่อวินาที ท�ำให้ระดับน�้ำในแม่น�้ำ
เจ้าพระยามีคา่ สูงสุดถึง +๒.๕๓๐ ม.รทก. (ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔) ทั้งนี้ปริมาณน�้ำอาจจะมากว่านี้ได้
ถ้าเขื่อนเหนือกรุงเทพมหานครไม่พังไปบางส่วน
ซึง่ เป็นปริมาณน�ำ้ ทีเ่ กินกว่าขีดความสามารถของ
ระบบป้องกันน�้ำท่วมที่ออกแบบไว้จะรองรับได้
ผลของปริมาณน�้ำที่เกินท�ำให้กรุงเทพมหานคร
ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นเขต
อุทกภัย จ�ำนวน ๔๒ เขต ยกเว้น ๘ เขตได้แก่
ราชเทวี วัฒนา บางรัก ทุ่งครุ บางนา ปทุมวัน
ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระโขนง (ภาพที่ ๑๔)
ซึ่งครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายตามกรอบมติ
คณะรัฐมนตรี มี ๙๔๕,๔๕๔ ครัวเรือน (ข้อมูล
ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) และมีผู้เสียชีวิต
จากอุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๑๓๓ ราย
ซึ่ง เป็นข้อมูลที่ได้รวบรวมจากการส�ำรวจของ
ส�ำนักงานเขต ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕๑

แหล่งที่มา แผนปฏิบัติราชการ ส�ำนักการระบายน�้ำ กรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๖, แผนเผชิญเหตุอุทกภัย
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕
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ภาพที่ ๘ แผนทีแ่ สดงระดับความสูงของพืน้ ทีข่ องกรุงเทพมหานคร๒

ภาพที่ ๙ แผนที่แสดงพื้นที่ระบบปิดล้อม ในการบริหารจัดการน�้ำท่วม
ทัง้ สามเขตพืน้ ทีข่ องกรุงเทพมหานคร๓
๒

แหล่งที่มา http://๔.bp.blogspot.com
แหล่งที่มา ฝ่ายพัฒนาระบบ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส�ำนักยุทธ์สาสตร์และประเมินผล

๓
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ภาพที่ ๑๐ แผนทีแ่ สดงพืน้ ทีเ่ สีย่ งเกิดนำา้ ท่วมจากนำา้ ฝน ๑๕ แห่ง๔

ภาพที่ ๑๑ แผนทีแ่ สดงจุดอ่อนนำา้ ท่วมในถนนสายหลัก เนือ่ งจากฝนตก ๓๗ แห่ง๕
๔

แหล่งที่มาฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัททีม ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงน�้าท่วมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
(http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=supercars&month=10-2011&date=๒๙&group=18&gblog=4
๕
แหล่งที่มากองสารสนเทศระบายน�้า (กสน.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑.๔ – ปลอดภัยพิบัติ

ภาพที่ ๑๒ แผนทีแ่ สดงชุมชนนอกแนวป้องกันนำ�้ ท่วมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากน�ำ้ หนุนริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ ๑๓ แห่ง๖

ภาพที่ ๑๓ ภาพแสดงแนวคัน้ ป้องกันนำ�้ ท่วมทัง้ ฝัง่ ตะวันออกและฝัง่ ตะวันตก๗
๖

แหล่งที่มากองสารสนเทศระบายน�้ำ (กสน.)
แหล่งที่มา http://thaidreambox.bayore.net/index.php?topic=14628.0
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ส�ำหรับจุดส�ำคัญที่เป็นจุดเสี่ยงของการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ บริเวณเขตบางขุนเทียนซึ่งมี
เขตพืน้ ทีต่ ดิ ชายฝัง่ ทะเลอ่าวไทยตอนบน ระยะทาง ๔.๗๐๐ กิโลเมตร ซึง่ ถูกน�ำ้ ทะเลกัดเซาะเฉลีย่
๑.๔๐๐ - ๔.๕๐๐ (๓.๒๓๐) เมตร / ปี ที่น่าวิตกคือสถิติ ๑๐ ปี ย้อนหลัง พื้นที่ถูกกัดเซาะไปแล้ว
๘๐๐ - ๑,๐๐๐ เมตร หรือ ๑ กิโลเมตรนับจากหลักเขตกรุงเทพมหานคร ค�ำนวณเป็นที่ดินที่หายไป
มากกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ จุดวิกฤตในกรุงเทพมหานคร อยู่ที่ปากคลองขุนราชพินิตใจ - บ้านท่าตะโก
เขตบางขุนเทียน สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่บริเวณนี้ นั่นคือการขุดเจาะร่องน�้ำเพื่อน�ำ
น�้ำทะเลเข้าสู่บ่อกุ้งท�ำให้ป่าชายเลนที่เคยมีอยู่ถูกถอดรากถอนโคนไปหมด เมื่อขาดรากที่จะยึดเหนี่ยว
ตะกอนดินจึงท�ำให้คลื่นกัดเซาะตะกอนออกไปได้ง่าย และยิ่งในช่วงของฤดูมรสุมที่มีคลื่นลมแรง
กว่าช่วงเวลาปกติอัตราการกัดเซาะชายฝั่งจะยิ่งสูงขึ้นด้วย
ปัจจุบนั กรุงเทพมหานครด�ำเนินมาตรการชัว่ คราวโดยก่อสร้างแนวคันไม้ไผ่ปอ้ งกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลฯ ๓ ระยะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนมาตรการถาวรซึ่งจะก่อสร้างคันหินรอดักตะกอน
รูปตัวที ตอนนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษาในโครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา ทบทวนความเหมาะสม
และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
บางขุนเทียน โดยส�ำนักระบายน�ำ 
้ วงเงิน ๒๖.๑๐๐ ล้านบาท งบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖๙

ภาพที่ ๑๔ แผนทีแ่ สดงบริเวณน�ำ้ ท่วมของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย TEAM GROUP๓๒
๘

แหล่งที่มา http://maha-arai.blogspot.com/2011/11/blog-post.html
แหล่ ง ที่ ม า รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ โ ครงการแก้ ไ ขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั ่ ง ทะเลบางขุ น เที ย น ส� ำ นั ก ผั ง เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐ ผลวิจัย รายงานและข่าวต่าง ๆ
๓๒
แหล่งที่มา http://maha-arai.blogspot.com/2011/11/blog-post.html
๙
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ภาพที่ ๑๕ แผนทีแ่ สดงการเปลีย่ นแปลงชายฝัง่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร๑๐

ภาพที่ ๑๖ แสดงบริเวณคลองขุดราชพินจิ ใจ เขตบางขุนเทียน๑๑
๑๐

แหล่งที่มา การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ส�ำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี ๒๕๕๕
๑๑
แหล่งที่มา นิตยสารผู้จัดการ ๓๖๐ องศาบางขุนเทียน: ด่านหน้ารักษาดินแดนโดยปิยาณี รุ่งรัตน์ธวัชชัย
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ภาพที่ ๑๗ แสดงแนวคันไม้ไผ่ และแนวทีจ่ ะก่อสร้างทีกรอยน์๑๒

๑๒

แหล่งที่มาส�ำนักยุทธ์ศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
ระบบระบายน�้ำไม่มีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
ต่อสถานการณ์ที่เป็นปัญหา

สืบเนื่องจากปัญหาการวางผังเมืองของกรุงเทพมหานคร
ในอดีตเต็มไปด้วยที่ว่างรับน�้ำและระบายน�้ำเป็นจ�ำนวนมาก
ปัจจุบนั การขยายตัวของเมืองโดยขาดการควบคุมเป็นเหตุให้
ห้วย หนอง คลอง บึง และที่ว่างรับน�้ำต่าง ๆ ลดลง
เป็นอย่างมาก ทางระบายน�้ำถูกถม มีสิ่งก่อสร้างขวางทาง
น�้ำไหลจากถนน แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอุตสาหกรรม
ดังนัน้ เมือ่ เกิดฝนตกหนัก เป็นเวลาหลายชัว่ โมงท�ำให้ระบายน�ำ้
ไม่ ทั น เป็ น ผลท�ำให้ ร ะบบระบายน�้ ำ เดิ ม สู ญ เสี ย ศั ก ยภาพ
อย่างมาก การสร้างระบบใหม่ต้องใช้เงินทุนสูงมาก และ
จะเป็นปัญหากับประชาชน นอกจากนีย้ งั มีปญ
ั หาแผ่นดินทรุด
ตัวและระดับนำ�้ ทะเลหนุนสูงเกิน ๒ เมตรจากสภาวะ Global
Climate Change แม้ว่าจะมีการด�ำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาแต่แผนปฏิบัติการก็ยังไม่มีความ
ครอบคลุมปัญหาดังกล่าวอย่างครบถ้วนแนวคันเขือ่ นป้องกัน
ถาวรยังไม่แล้วเสร็จทั้งระบบ พร้อมทั้งเกิดความเสียหาย
ทรุดตัว ต้องท�ำการซ่อมบ�ำรุงหรือสร้างเสริม ประกอบกับ
เครือข่ายอุโมงค์ระบายน�้ำยังไม่ครอบคลุมและเสร็จสมบูรณ์
การทรุดตัวของชายฝั่งทะเลเนื่องมาจากการกัดเซาะชายฝั่ง สืบเนือ่ งจากชายฝัง่ ทะเลบางขุนเทียนมีลกั ษณะเป็น Convex
profile แสดงถึง Tide dominate สภาพชายฝั่งเป็นแบบ
Long shore transport dominate (ดูความหมายที่
ภาคผนวกตอนท้าย) คลืน่ ในฤดูมรสุมทีม่ พี ลังงานสูงมีผลต่อ
การกัดเซาะและความเร็วกระแสน�้ำริมชายฝั่งยังมีแรงพอ
(ประมาณ ๐.๒๐๐ - ๐.๓๐๐ เมตรต่อวินาที) ที่จะพัดพา
ตะกอนดินปนทรายไปทางตะทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
ของอ่าว นอกจากนี้สภาพป่าชายเลนมีความหนาประมาณ
๕๐ เมตร ถือว่าอยู่ในระดับวิกฤติ ซึ่งโดยทั่วไปควรจะมี
ป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์ทั่วโลกต้องมีความหนาอยู่ที่
ประมาณ ๓๐๐ เมตรจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ท�ำกิน
เนื่องจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมการ
เลี้ยงกุ้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต้นมา ชายฝั่งทะเล
บางขุนเทียน มีคา่ การทรุดตัวโดยเฉลีย่ ๑.๐ - ๒.๐ เซนติเมตร
ต่อปี ค่าระดับนำ�้ ทะเลทีส่ งู ขึน้ โดยเฉลีย่ ปีละ ๐.๒๐๐ เซนติเมตร
ท�ำให้ชายฝัง่ ทะเลบางขุนเทียนต้องเผชิญกับการกัดเซาะเพิม่ ขึน้

82

มหานคร
ปลอดภัย

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๔.๑ เมืองกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับน�้ำท่วมทั้งจาก
น�้ำฝน น�้ำหนุนและน�้ำหลาก
ตัวชี้วัด
๑) ความสามารถรองรับปริมาณ
น�ำ้ หลากและน�ำ้ หนุนได้ดขี นึ้ ทีค่ วามสูง
+๓.๐๐๐ ม.รทก. (เปอร์เซ็นต์)
๒) ความสามารถระบายน�้ำท่วมขัง
ในถนนสายหลักได้ในระยะเวลา
ไม่เกิน ๙๐ นาที กรณีฝนตก
๑๐๐ มม.ต่อ ชม. (นาที)
๓) จ�ำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง
และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิง
ธรรมชาติและมีระบบการระบายน�้ำ
ที่ดีขึ้น (คลอง)
๔) จ�ำนวนคลองหลักที่มีการบริหาร
จัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล�้ำ (คลอง)
๕) จ�ำนวนคลองหลักที่ได้รับการ
ปักแนวเขตที่ดินเขตคลองสาธารณะ
แล้วเสร็จ (คลอง)
๖) จ�ำนวนเขตที่มีความพร้อมของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
และระบบพยากรณ์ ที่ได้เชื่อมต่อ
กับระบบหลัก (เขต)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๓๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑  ๒๕๖๕)
๘๕

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๑๐๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
-

๒๗๐

๒๒๕

๑๑๐

๙๐

๐

๑๐

๓๒

๖๔

๐

๑๐

๓๒

๖๔

๐

๑๐

๓๒

๖๔

๒๐

๕๐

-

-
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กลยุทธ์
(Action)

ตัวชี้วัด

๑.๔.๑.๑ เพิ่ม
๑) ร้อยละระดับ
ประสิทธิภาพระบบ
ความส�ำเร็จของ
การป้องกันน�้ำท่วมและ โครงการก่อสร้าง
การระบายน�้ำ ทั้งระบบ และปรับปรุงระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ป้องกันน�้ำท่วม
สามารถรองรับปัญหา เนื่องจากน�้ำหลาก
อุทกภัยอันมีสาเหตุ
และน�้ำหนุน
มาจากน�้ำหลาก
(เปอร์เซ็นต์)
และน�้ำหนุน
๒) ระดับความ
ส�ำเร็จของการ
ศึกษา ส�ำรวจ
ออกแบบและจัดท�ำ
แผนแม่บท ระบบ
ระบาย (เปอร์เซ็นต์)
๑.๔.๑.๒ เพื่อการเพิ่ม
๑) ความสามารถ
ประสิทธิภาพระบบ
ในการระบายน�้ำ
การระบายนำ 
�้ ทัง้ ระบบ จากถนนสายหลัก
อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มีปัญหาน�้ำท่วมขัง
สามารถรองรับปัญหา
เนื่องจากฝนตก
น�้ำท่วมขังพื้นที่ อันมี
ภายในเวลา
สาเหตุมาจากน�้ำฝน
๙๐ นาที
โดยการเพิ่มขีดความ
(กรณีฝนตก
สามารถระบบระบายนำ�้ ต่อเนื่อง ๑ ชั่วโมง
ในถนนสายหลัก และ มีปริมาณฝนไม่เกิน
การใช้พื้นที่แก้มลิง
๑๐๐ มม.) (นาที)
๒) ร้อยละของการ
สนับสนุนและ
ให้บริการ ติดตั้ง
ซ่อมบ�ำรุงรักษา
เครื่องสูบน�้ำ 
เครื่องผลักดันน�้ำ 
และเครื่องจักรกล
เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถของระบบ
ระบายน�้ำ 
(เปอร์เซ็นต์)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๓๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๘๕

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๑๐๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
-

๑๐๐

-

-

-

๒๗๐

๒๒๕

๑๑๐

๙๐

๑๐๐

-

-

-
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เป้าประสงค์และกลยุทธ์
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๔.๒ การลดอัตราการกัดเซาะชายฝั่งในกรุงเทพมหานคร ลดลง

และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ตัวชี้วัด
๑) ที่ดินเลนชายฝั่งทะเลที่เพิ่มขึ้น
(เมตร)
๒) ขนาดป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น
(เมตร)
๓) อัตราการกัดเซาะลดลง (เมตร)

กลยุทธ์
(Action)

๑.๔.๒.๑ เพิ่มพื้นที่
ป่าชายเลนกันชน
ที่มีความอุดมสมบูรณ์

๑.๔.๒.๒ สร้างแนว
ป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล

ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๕๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๑๐๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๒๐๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๓๐๐

๕๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๓.๒๓๐

<๒.๒๓๐

<๑.๒๓๐

<๐.๒๓๐

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
รอผล EIA

๑) ความหนาแน่น
ของป่าชายเลน
มากขึ้น
๒) จ�ำนวนพื้นที่
รอผล EIA
ปลูกป่าชายเลน
เพิ่มขึ้น
๑) ร้อยละของพื้นที่ รอผล EIA
ที่ถูกก่อสร้าง
แนวป้องกัน
การกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล
๒) ความสามารถ รอผล EIA
ในการป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง
ของแนวป้องกัน
การกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
-

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
-

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก
โครงการ

๑) ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้ำ
ขนาดใหญ่
๒) จัดสร้าง ปรับปรุง
เสริมความแข็งแรงแนวป้องกัน
น�้ำท่วมริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
๓) ปรับปรุงคลองสายหลักฯ
๔) ปรับปรุงท่อระบายน�้ำ
ในถนนสายหลักฯ
๕) จัดหาและก่อสร้างแก้มลิง
๖) โครงการศึกษาทบทวน
ความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
บางขุนเทียน
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๖,๑๙๒.๙๐

๑,๖๒๐.๐๐

-

-

๗,๘๑๒.๙๐

๑๕๕.๕๕

-

-

-

๑๕๕.๕๕

๓,๓๑๙.๐๐
๘๔.๓๓

-

-

-

๓,๓๑๙.๐๐
๘๔.๓๓

๒๑๐.๐๐
รอผล EIA

-

-

-

๒๑๐.๐๐
-

-

-

๑๑,๔๙๗.๔๕

๙,๘๗๗.๔๕ ๑,๖๒๐.๐๐

ข) มาตรการด�ำเนินการ
โครงการ
๑) ปรับปรุงคลองสายหลักฯ
๒) จัดสร้าง ปรับปรุง เสริม
ความแข็งแรงแนวป้องกันน�้ำท่วม
ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
๓) ปรับปรุงท่อระบายน�้ำ
ในถนนสายหลักฯ
๔) ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้ำ
ขนาดใหญ่ฯ

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
๓,๓๑๙.๐๐
๑๕๕.๕๕

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
-

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)
๓,๓๑๙.๐๐
๑๕๕.๕๕

๘๔.๓๓

-

-

-

๘๔.๓๓

๖,๑๙๒.๙๐

๑,๖๒๐.๐๐

-

-

๗,๘๑๒.๙๐

86

มหานคร
ปลอดภัย

โครงการ
๕) จัดหาและก่อสร้างแก้มลิง
๖) ก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
บังคับน�้ำฯ
๗) เสริมระบบเฝ้าระวังให้ครบถ้วน
๘) เสริมระบบบริหารจัดการให้
ครบถ้วน
๙) น�ำเสนอข้อมูลสู่ประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐) จัดสร้างแนวหินทิ้ง
๑๑) ติดตามและประเมินผล
อัตราการกัดเซาะ
๑๒) จัดตั้งศูนย์ศึกษา ท่องเที่ยว
และการอนุรักษ์ป่าชายเลน
บางขุนเทียน
๑๓) การสร้างภาคีเครือข่าย
ระหว่างกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่าย
ชุมชนและการอนุรักษ์ป่าชายเลน

รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
๒๑๐.๐๐
๓๗๐.๔๐

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
-

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)
๒๑๐.๐๐
๓๗๐.๔๐

๘.๘๐
๓๔.๑๐

-

-

๑๖.๐๐
๓๖.๒๐

๒๔.๘๐
๗๐.๓๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๒๐.๐๐

รอผล EIA
รอผล EIA

-

-

-

-

รอผล EIA

-

-

-

-

รอผล EIA

-

-

-

-

๕.๐๐

๕๗.๒๐

๑๒,๐๖๗.๒๘

๑๐,๓๘๐.๐๘ ๑,๖๒๕.๐๐
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ค) โครงการลงทุนหลัก
๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ (๒๕๕๖
โครงการ
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
๑) ฟืน้ ฟูระบบคลองเวนิสตะวันออก ๑๐,๙๒๐.๕๖ ๑๐,๕๓๐.๕๔ ๑๐,๙๒๐.๕๖ ๖,๖๓๐.๓๔
เพื่อการระบายน�้ำ และรองรับ
น�้ำหนุน น�้ำหลาก
- ก่อสร้าง เขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
(๓๐% ของ ๒๑๓ คลองหลัก)
ที่ ๓.๐๐๐ ม.รทก. พร้อมการขุดลอก
งบประมาณ ๒๕,๗๒๕ ล้านบาท
- ก่อสร้างทางเดินและทาง
จักรยานพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
ข้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
(๓๐% ของ ๒๑๓ คลองหลัก)
งบประมาณ ๑๓,๒๗๗ ล้านบาท)
๒) ปรับปรุงคลองสายหลักฯ
๓,๓๑๙.๐๐
๓) ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้ำ
๖,๑๙๒.๙๐ ๑,๖๒๐.๐๐
ขนาดใหญ่ฯ
๔) สร้างเขื่อน T - Groins
รอผล EIA
ตามผลการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
รอผล EIA
๕) ปลูกป่าชายเลนทดแทน
เพื่อป้องการกันชนคลื่นธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน (เมตร)
๒๐,๔๓๒.๔๖ ๑๒,๑๕๐.๕๔ ๑๐,๙๒๐.๕๖ ๖,๖๓๐.๓๔
รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)
๓๙,๐๐๒.๐๐

๓,๓๑๙.๐๐
๗,๘๑๒.๙๐
๕๐,๑๓๓.๙
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๕

สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
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มหานคร
ปลอดภัย

ความหมายตามแผนวิสัยทัศน์ของ
ประชาชน

เมืองกรุงเทพฯ มีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคาร
สาธารณะ อุ บั ติ ภั ย จากสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ต้ อ งเป็ น ศู น ย์
ในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ (Zero Incidence) อาคาร ถนนและ
สะพาน มีการติดตามตรวจสอบอาคารสาธารณะและ
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน และมี แ ผนการซ่ อ มแซม และ
ปรับปรุงอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

๑. กรุงเทพฯ ต้องมีโครงสร้างพืน้ ฐานปลอดภัยได้แก่ ถนน
สะพาน และสะพานลอยคนข้ามปลอดภัย ต้องมีแผน
การตรวจสอบ และซ่อมบ�ำรุงในทุกโครงสร้างทีร่ บั ผิดชอบ
และร่วมรับผิดชอบ
๒. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๙ ประเภท ตามประกาศ
กฏกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้ อ งได้ รั บ การตรวจสอบ และรั บ รอง
ความปลอดภัยตามที่กฏหมายก�ำหนด
๓. สิง่ ปลูกสร้างอืน่ ๆ ต้องมีความปลอดภัยส�ำหรับผูใ้ ช้งาน

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส�ำนักการโยธา ส�ำนักการขนส่งและจราจร

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของอาคารสาธารณะ
๙ ประเภทที่ผ่านการรับรอง
ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
ร้อยละของอาคารทั่วไป (อาคาร
สร้างใหม่ และดัดแปลงต่อเติม)
ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความ
ปลอดภัย
ร้อยละของอุบัติภัยที่เกิดขึ้น
เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐาน
ร้อยละของอุบัติภัยที่เกิดจาก
จุดรอรถสาธารณะ / ท่าเทียบเรือ

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

๗๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐
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สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
ปัจจุบนั กรุงเทพมหานคร มีสงิ่ ปลูกสร้าง
และโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ในความรั บ ผิ ด ชอบ
อยู่จ�ำนวนมาก ตารางที่ ๑๖ แสดงปริมาณ
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ที่ อ ยู ่ ใ นเขต ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สิ่งก่อสร้างและโครงสร้าง
พื้ น ฐานเหล่ า นั้ น อาจมี ค วามเสี่ ย งที่ ท�ำให้ เ กิ ด
ความบกพร่ อ งในการใช้ ง าน ซึ่ ง อาจเกิ ด ได้
จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น ความบกพร่องระหว่าง
ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง การใช้งาน
การเสื่อมสภาพจากสภาวะแวดล้อม และจาก
ภัยพิบตั เิ ป็นต้น ซึง่ อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย
ในการใช้งาน สิ่งปลูกสร้างสามารถก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินส�ำหรับผู้ใช้งานได้
ในที่สุด ตารางที่ ๑๗ แสดงข้อมูลสถิติการเกิด

อุบตั ภิ ยั เนือ่ งจากอาคารและโครงสร้างพืน้ ฐานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่สามารถรวบรวมได้ใน
ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕
อย่ า งไรก็ ต ามเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในการ
แบ่งแยกชนิดของสิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ
คณะผู้วิจัยจึงได้ท�ำการแบ่งชนิดของสิ่งปลูกสร้าง
ในพื้นที่รับผิดชอบดังนี้
๑. โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน สะพาน
สะพานลอยคนข้าม และระบบส่งนำ�้ และระบายน�ำ 
้
เป็นต้น
๒. อาคารและสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ได้แก่
อาคารสูง อาคารใหญ่ อาคารใหญ่พิเศษ และ
อาคารสาธารณะ ตาม กฏกระทรวงฉบับที่ ๕๕
ออกตามความใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สิง่ ปลูกสร้างอืน่ ๆ เช่น จุดรอรถสาธารณะ /
ท่าเทียบเรือ และสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว เป็นต้น

ตารางที่ ๑๖ แสดงปริมาณโครงสร้างพื้นฐานประเภทสะพานและอุโมงค์ในกรุงเทพมหานคร
ชนิดของ
สิ่งปลูกสร้าง
และ
โครงสร้าง
พื้นฐาน
สะพานข้าม
ทางแยก
ทางต่างระดับ
อุโมงค์
ลอดทางแยก
สะพาน
ข้ามคลอง
สะพานลอย
คนข้าม

จ�ำนวน

ความยาว
(ม.)

จ�ำนวนที่ตั้ง

อายุการใช้
งาน

แผนการ
ตรวจสอบ
และ
ซ่อมบ�ำรุง

๔๙

๓๒,๐๙๐

๒๖ เขต

>๑๐ ปี

-

๕
๑๐

๗,๕๒๗
๓,๓๓๕

๘ เขต

>๑๐ ปี
>๑๐ ปี

-

๑,๐๖๘

-

-

-

-

๗๒๕

-

-

-

-

ที่มา : ส�ำนักการโยธา ส�ำนักการจราจรและขนส่ง
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ตารางที่ ๑๗ แสดงปริมาณโครงสร้างพื้นฐานประเภทถนนในกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน
ชนิดของผิวจราจร
ชนิดของ
สิ่งปลูกสร้างและ (เส้น) คสล : แอสฟัลส์ : คสล + แอสฟัลส์
: คอนกรีต : กระเบื้อง)
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ถนน
- ถนนสายหลัก
๘๗
(๔๕ : ๕๑ : ๔ : ๐)
- ถนนสายรอง
๒๒๓
(๔๐ : ๕๗ : ๓ : ๑)
- ถนนโครงข่าย ๑๐๓
(๔๔ : ๔๓ : ๑๑ : ๒)

ที่ตั้ง

แผนการ
ตรวจสอบ
และ
ซ่อมบ�ำรุง

๔๙ เขต
๔๒ เขต
๒๘ เขต

-

ที่มา : ส�ำนักการโยธา และ ส�ำนักการจราจรและขนส่ง

ตารางที่ ๑๘ แสดงปริมาณโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทโป๊ะ และท่าเทียบเรือ ในกรุงเทพมหานคร
ชนิดของ
สิ่งปลูกสร้างและ
โครงสร้าง
พื้นฐาน
โป๊ะ ท่าเทียบ
เรือโดยสาร

ป้ายและศาลา
ที่พักผู้โดยสาร
สาธารณะ

จ�ำนวน

แผนการตรวจสอบและซ่อมบ�ำรุง

หมายเหตุ

ท่าเทียบเรือเหล็ก
๔๕ ท่าและท่าเทียบ
เรือโฟม ๑ ท่า
(ไม่รวมท่าเทียบเรือ
ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา)
จ�ำนวนศาลา มีการตรวจสอบและซ่อมแซมทุกเดือน เฉลี่ยมีการเกิด
ที่พักผู้โดยสาร และซ่อมแซมโครงสร้าง ปีละ ๑ ครั้ง อุบัติเหตุกับป้าย
บริเวณศาลาที่พัก
๒,๒๖๕ ศาลา
ผู้โดยสารประมาณ
ปีละ ๓๓ ครั้ง และ
ศาลาที่พักผู้โดยสาร
ปีละ ๑๕ ครั้ง
๔๖ ท่า

มีการตรวจสอบและซ่อมบ�ำรุง
ปีละ ๒ ครั้ง (เม.ย., ต.ค.)
ปัจจุบันมี ๔ ท่า ที่ก�ำลังซ่อมบ�ำรุง

ที่มา : ส�ำนักการโยธา และ ส�ำนักการจราจรและขนส่ง
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การใช้งานอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีความเสี่ยง หรือขาดการประเมินความมั่นคง
แข็งแรง ให้เป็นไปตามกฏหมายหรือตามหลัก
วิศวกรรม สามารถเกิดขึ้นได้หลายกรณี ซึ่งอาจ
ท�ำให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย มากน้ อ ยต่ า งกั น ไป
ซึ่ ง ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ส�ำหรั บ พื้ น ที่ ใน
กรุงเทพมหานคร จะท�ำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่
ในด้านต่าง ๆ ตามมา เช่น สะพานลอยคนข้าม
พังขวางถนน ก่อให้เกิดปัญหาจราจรตามมา
เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีความ
ปลอดภัย จึงควรวางแผนยุทธศาสตร์เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดย
มีเป้าประสงค์เพื่อให้ กรุงเทพมหานครเป็นเมือง
แห่ ง ความปลอดภั ย สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๗๕ โดย แนวทางทีจ่ ะ
ด�ำเนิ น การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ต ลอดจน
มาตรการโครงการต่าง ๆ ได้จากการทบทวน
แนวทางการด�ำเนินการของมหานครระดับโลก
เพื่อใช้เป็นต้นแบบเช่น โครงการพัฒนา Smart
Public Work Database & Risk Monitoring
System ส�ำหรับอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
ได้ น�ำรู ป แบบการด�ำเนิ น การ จากฐานข้ อ มู ล
on li n e ของ NYC De pa rt m ent of
Building ดังแสดงในรูปที่ ๑๘ การจัดท�ำตัวชี้วัด
ด้านสิ่งปลูกสร้าง ได้น�ำรูปแบบการด�ำเนินการ
จากการจั ด ท�ำตั ว ชี้ วั ด ของเมื อ ง Wellington
ประเทศนิวซีแลนด์ ดังแสดงในรูปที่ ๑๙ เป็นต้น
ส�ำหรับการจัดท�ำระบบ Structural Health
Monitoring ส�ำหรับโครงสร้างที่มีความส�ำคัญ
ถือเป็นระบบทีม่ หานครหลายแห่งทัว่ โลกน�ำมาใช้
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กั บ การตรวจสอบความเสี่ ย งของโครงสร้ า ง
ที่ตั้งอยู่ในจุดส�ำคัญของเมืองและมีผลกระทบต่อ
ประชาชนผู้ใช้งานสูง เช่น สะพาน อุโมงค์และ
เขื่อนเป็นต้น รูปที่ ๒๐ แสดงการติดตั้งระบบ
structural health monitoring ส�ำหรับสะพาน
Bolshoi Moskvoretskiy Bridge ซึ่งเป็นสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีอายุกว่า ๘๐ ปี ตั้งอยู่ใน
กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ซึง่ มีรปู แบบใกล้เคียง
กับสะพานอนุรักษ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ส�ำหรั บ การวางแผน การจั ด สรร
งบประมาณในระยะต้น ระยะกลางและระยะปลาย
ตลอดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี
ได้ จ ากผลการประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ในมาตรการ
โครงการต่าง ๆ โดยพิจารณาโครงการทีส่ ามารถ
ตอบวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า ประสงค์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส�ำคัญโดยได้แบ่งออกเป็น
โครงการหลัก ห้าโครงการคือ ๑) โครงการ
พัฒนา Smart Public Work Database & Risk
Monitoring System ส�ำหรับอาคารและโครงสร้าง
พื้นฐาน ๒) โครงการตรวจจับ ปรับ ระงับใช้งาน
อาคารที่มีความเสี่ยงสูง ๓) โครงการประกันภัย
City Infrastructure Insurance เพือ่ คุม้ ครองชีวติ
และทรัพย์สนิ เนือ่ งจากโครงสร้างพืน้ ฐาน ภายใต้
ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ๔) ติดตั้ง
ระบบตรวจสอบสุขภาพ (Structural Health
Monitoring) ให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลกระ
ทบต่อประชาชนสูง (High Impact) ๕) จัดท�ำแผน
รองรั บ สภาวการณ์ ฉุ ก เฉิ น (Continuity
Management Planning for Critical
Infrastructures) ส�ำหรั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ที่มีความเสี่ยงสูง

....................................................................................................................................................
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ภาพที่ ๑๘ แสดงรูปแบบฐานข้อมูลอาคารของ New York City Buildings
(ทีม่ า : http://www.nyc.gov/html/dob/html/home/home.shtml)

ภาพที่ ๑๙ แสดงตัวอย่างการจัดท�ำดัชนีชวี้ ดั ด้านสิง่ ปลูกสร้างตามแผน ๒๐ ปี
ของเมือง Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
(ทีม่ า : Benchmarking Data: Wellington, New Zealand
“Building Consents, Certificate SLA”, 2011)

ภาพที่ ๒๐ สะพาน Bolshoi Moskvoretskiy Bridge และการติดตัง้ ระบบ
Structural health monitoring system

ทีม่ า : BrankoGliˇsi´ and Daniele Inaudi, “FIBRE OPTIC METHODS FOR STRUCTURAL HEALTH
MONITORING”, Johh Wiley & Sons, 2008)
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ตารางที่ ๑๙ แสดงสถิตกิ ารเกิดอุบตั ภิ ยั จากอาคารและโครงสร้างพืน้ ฐานในกรุงเทพมหานครระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕
ประเภทของ
สถานที่เกิดเหตุ
อุบัติภัยที่เกี่ยวกับ
อาคาร
ป้ายโฆษณา
หน้าตึกโมเดิร์นฟอร์ม
ขนาดใหญ่ล้ม
ถนนศรีนครินทร์ แขวงและ
เขตสวนหลวง
นั่งร้านก่อสร้าง
ถ.กาญจนาภิเษก - บางแวก
อาคาร ๓ ชั้น
ตัดซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๓
พังถล่ม
พื้นที่ สน.หลักสอง
ถนนทรุด
ข้างอาคารกรุงศรีอุยธยา
ถนนวิทยุขาเข้า ก่อนถึงแยก
เพลินจิต เขตปทุมวัน
ถนนทรุด
รพ.วิภาวดี เขตจตุจักร
บริเวณช่องทางด้านซ้าย
ถนนทรุด
บริเวณกลางสี่แยกอโศกมนตรี
ป้ายโฆษณา
บริเวณปากซอยพระราม ๒
ขนาดใหญ่ล้ม
ซอย ๔๐ แขวงบางมด
เขตจอมทอง
ถนนทรุด
ถนนแจ้งวัฒนะ
ช่วงลงสะพานข้ามคลอง
เปรมประชากร
ข้างห้างไอทีสแควร์
อาคารทรุด
อาคารอินโดไทย บริเวณซอย
สุขุมวิท ๒๕
ถนนทรุด
สะพานอโศก
ถนนทรุด
ถนนพญาไท ใกล้แยกปทุมวัน
ทางเท้าทรุดตัว
ถนนเจริญกรุง ทางเท้า
หน้า รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
เขตบางคอแหลม
ถนนทรุด
ถนนพระราม ๔ ใต้สะพาน
ไทย - เบลเยี่ยม
ป้ายโฆษณา
ชุมชนร่วมฤดี ย่านลุมพินี
ขนาดใหญ่ล้ม
กรุงเทพมหานคร
อาคารก�ำลังก่อสร้าง ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๐ ถนน
พังถล่มลงมา
อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

จ�ำนวน
ผู้บาดเจ็บ
(คน)
-

จ�ำนวน
ผู้เสียชีวิต
(คน)
๑

นสพ. ไทยรัฐ

๑๐

-

นสพ. ไทยรัฐ

-

-

นสพ. ไทยรัฐ

-

-

๑

-

ครอบครัวข่าว
ช่อง ๓
นสพ. ไทยรัฐ
นสพ. เดลินิวส์

-

-

นสพ. ไทยรัฐ

-

-

นสพ. ไทยรัฐ

-

-

นสพ. ไทยรัฐ
นสพ. เดลินิวส์
นสพ. ไทยรัฐ

-

-

นสพ. ไทยรัฐ

-

-

Thai PBS

๒

-

นสพ. ข่าวสด

แหล่งที่มา
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ประเภทของ
สถานที่เกิดเหตุ
จ�านวนผู้บาด จ�านวนผู้เสีย
อุบัติภัยที่เกี่ยวกับ
เจ็บ (คน)
ชีวิต (คน)
อาคาร
นั่งร้านถล่ม
ห้างเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว
๔
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร
นั่งร้านถล่ม
เซ็นทรัลเวิร์ด
๗
๒
เกิดเพลิงไหม้
อยู่กลางซอยสุขประเสริฐ
๑
โรงงานเย็บผ้า
ซอย ๔ เขตบางคอแหลม
ทำาให้โครงเหล็กทรุด กรุงเทพมหานคร
อาคารพาณิชย์
ซอยรามคำาแหง ๕๘ / ๔
๓ ชั้น ๒๐ คูหา ถนนรามคำาแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ
ทรุดเอียง
อาคารทาวเฮ้าส์ หมู่บ้านสินธานี
ทรุด
ซอยลาดพร้าว ๘๐
เขตวังทองหลาง

แหล่งที่มา
นสพ. เดลินิวส์
Voice TV
นสพ. ไทยรัฐ
นสพ. ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น

วิเคราะห์ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
ต่อสถานการณ์ที่เป็นปัญหา

๑. ชาวกรุงเทพมหานคร / ผูท้ ใี่ ช้งานสิง่ ปลูกสร้าง ได้รบั
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
๒. อาคารภาคเอกชน และภาครัฐ ที่เป็นอาคารเก่า
ต้องใช้งบประมาณสูงในการตรวจสอบและซ่อมบ�ำรุง
เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๓. ความร่วมมือและบูรณาการระหว่าง กรุงเทพมหานคร
เจ้าของอาคารและผูต้ รวจสอบอาคารยังไม่มปี ระสิทธิภาพ
๔. ขาดแรงจูงใจในการกระตุ้นและบังคับใช้กฏหมาย
ที่จะท�ำให้เจ้าของอาคารเร่งด�ำเนินการ
๕. ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลและการบูรณาการข้อมูล
อย่างเป็นระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ประเทศ และ กรุ ง เทพมหานคร เสี ย ชื่ อ เสี ย ง
เสียความน่าเชื่อถือ และส่งผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์
และไม่สามารถปฏิบัติได้ ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
๑. ชาวกรุ ง เทพมหานคร / ผู ้ ที่ ใ ช้ ง านสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
๒. ร้อยละของอาคารทั่วไป (อาคารสร้างใหม่ และ
ดัดแปลงต่อเติม) ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ
ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ความปลอดภัยมีน้อย
๒. อาคารดัดแปลงประเภทการใช้งาน หรือต่อเติม
ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท�ำการก่อสร้าง
๓. ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลและการบูรณาการข้อมูล
อย่างเป็นระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ช่องว่างทางกฏหมาย การขาดแคลนบุคลากรในการ
ตรวจสอบ กรุงเทพมหานครในฐานะผูอ้ นุญาต เมือ่ เกิดเหตุ
อาจได้ รั บ ผลกระทบจากการวิ บั ติ ทั้ ง ทางกฏหมาย
และสังคม
๕. ประเทศ และ กรุ ง เทพมหานคร เสี ย ชื่ อเสียง
เสียความเชื่อถือ และส่งผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์
และไม่สามารถปฏิบัติได้ ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
๓. โครงสร้างพื้นฐานในเขต กรุงเทพมหานคร
๑. การบูรณาการข้อมูลโครงสร้างพืน้ ฐานกับหน่วยงาน
มีจ�ำนวนมากอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ขาดการบูรณาการ เพื่อการตรวจสอบและซ่อมบ�ำรุง ๒. การจัดท�ำแผนการตรวจสอบและวางแผนซ่อมบ�ำรุง
ที่มีประสิทธิภาพทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
๓. ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลและการบูรณาการข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. อาคาร ๙ ประเภทตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
มีจ�ำนวนมาก ที่ผ่านการออกใบอนุญาต ร.๑
มีน้อยมาก
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สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น

วิเคราะห์ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา

๔. ขาดมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งปลูกสร้างในงานจราจรและขนส่ง ได้แก่ โป๊ะ
หรือท่าเรือสาธารณะ และจุดพักผู้โดยสารส�ำหรับ
รอรถสาธารณะ

๑. การบู ร ณาการระหว่ า งกรมเจ้ า ท่ า และส�ำนั ก
การจราจรและการขนส่ ง ในการออกแบบและดู แ ล
ความปลอดภัย
๒. ลักษณะทางกายภาพของล�ำน�้ำ  และสภาพพื้นที่
ต้องมีการออกแบบโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย ตาม
สภาพจริงไม่ใช้เพียงแบบมาตรฐาน
๓. ปริมาณป้ายและจุดพักรถมีจ�ำนวนมาก มาตรฐาน
การออกแบบป้ายและจุดพักรถที่เน้นความปลอดภัยของ
ผู้ใช้งาน ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลและการบูรณาการ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ประเทศ และ กรุ ง เทพมหานคร เสี ย ชื่ อ เสี ย ง
เสียความเชือ่ ถือและส่งผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ และ
ไม่สามารถปฏิบัติได้ ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๕.๑ ลดจ�ำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร
ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของอาคารสาธารณะ
๙ ประเภท ตาม พรบ. ควบคุม
อาคารที่ผ่านการรับรองตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร
๒) ร้อยละของอาคารทั่วไป อาคาร
สร้างใหม่ ที่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบ
ความปลอดภัย (ดัดแปลง ต่อเติม)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๗๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๘๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๙๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๑๐๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
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กลยุทธ์
(Action)

ตัวชี้วัด

๑.๕.๑.๑ จัดท�ำฐานข้อมูล ๑) ร้อยละปริมาณ
อาคารสาธารณะ
ฐานข้อมูลอาคาร
๙ ประเภท
๙ ประเภท
พร้อมผลการประเมิน
ความเสี่ยง
๒) ร้อยละ
การพัฒนาแผน
กระบวนการและ
เครื่องมือการ
ประเมินความเสี่ยง
ของอาคาร
๙ ประเภท
๓) ร้อยละของ
ผลการประเมิน
ความเสี่ยงอาคาร
๙ ประเภท
๑.๕.๑.๒ ส่งเสริม
๑) ร้อยละของ
สนับสนุนให้อาคาร
จ�ำนวนอาคารที่ยื่น
(ที่อยู่ในข่ายอาคาร ๙ เอกสารเพื่อขอการ
ประเภท) ได้ผ่าน
รับรองประเภท ร.๑
การตรวจสอบ
จ�ำนวนอาคารที่
การขออนุญาตการ
เข้าข่ายทั้งหมด
รับรองประเภท ร.๑
๒) ร้อยละจ�ำนวน
อาคารสาธารณะ
๙ ประเภท ที่ยื่น
และได้รับการ
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๕.๑.๓ ส่งเสริมให้มี ๑) ร้อยละของ
การลดลงของจ�ำนวน อาคารที่ได้รับ
อาคารที่มีความเสี่ยง การตรวจสอบ
และความล่อแหลมที่จะ และผ่านเกณฑ์
เกิดอุบัติภัยโดยบังคับ ด้านความปลอดภัย
ใช้กฏหมายที่จะท�ำให้ ระหว่างการก่อสร้าง
เจ้าของอาคาร
เร่งด�ำเนินการ)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๑๐๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๑๐๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๑๐๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
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กลยุทธ์
(Action)

๑.๕.๑.๔ จัดท�ำฐาน
ข้อมูลอาคารนอกเหนือ
จากอาคาร ๙ ประเภท
เฉพาะประเภทอาคารที่
มีความเสี่ยง
๑.๕.๑.๕ เข้มงวด
การใช้งานอาคาร
ที่มีความเสี่ยง
๑.๕.๑.๖ เข้มงวดและ
สนับสนุนให้มีอาคาร
ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง
ด�ำเนินตามแผน
และข้อบังคับ
ด้านความปลอดภัย
ระหว่างการก่อสร้าง

ตัวชี้วัด
๒) ร้อยละกิจกรรม
ที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มี
ผู้ประกอบการ
ค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ในการก่อสร้าง
อาคารไม่น้อยกว่า
สองครั้งต่อปี
๑) ฐานข้อมูล
อาคารนอกเหนือ
จากอาคาร
๙ ประเภทที่มี
ความเสี่ยง
พร้อมผลการประเมิน
ความเสี่ยง
๑) ร้อยละของ
อาคารที่ถูกประเมิน
ว่ามีความเสี่ยงสูง
ได้รับการตรวจสอบ
และด�ำเนินการ
๑) ร้อยละของ
อาคารที่ได้รับ
การตรวจสอบ
และผ่านเกณฑ์
ด้านความปลอดภัย
ระหว่างการก่อสร้าง
๒) ร้อยละกิจกรรม
ที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มี
ผู้ประกอบการ
ค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยใน
การก่อสร้างอาคาร
ไม่น้อยกว่าสองครั้ง
ต่อปี

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๑๐๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๑๐๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๑๐๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
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เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๕.๒ ลดจ�ำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
ร้อยละของอุบัติภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
โครงสร้างพื้นฐาน

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๑๐๐

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑.๕.๒.๑ จัดท�ำฐาน
ข้อมูลโครงสร้าง
พื้นฐานพร้อมผล
การประเมินความเสี่ยง
และความล่อแหลม

๑) ความคืบหน้า
ของการจัดท�ำฐาน
ข้อมูลโครงสร้าง
พื้นฐาน

(Action)

๑.๕.๒.๒ สนับสนุนให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินการพัฒนา
แผนการตรวจสอบ /
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน และด�ำเนิน
การซ่อมแซมตามแผน
ที่ก�ำหนดขึ้น

๒) ความคืบหน้า
ของการสร้าง
แบบแผน กระบวน
และเครื่องมือการ
ประเมินความเสี่ยง
และความล่อแหลม
ของโครงสร้างพืน้ ฐาน
แต่ละประเภท
๓) ความคืบหน้า
ของการประเมิน
ความเสีย่ งและความ
ล่อแหลม ของ
โครงสร้างพื้นฐาน
แล้วเสร็จ
๑) ร้อยละของ
จ�ำนวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีแผน
การตรวจสอบและ
แผนการซ่อมบ�ำรุง
(เทียบกับจ�ำนวน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งหมด แยกตาม
ประเภท)

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๑๐๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๑๐๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๑๐๐

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๑๐๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๑๐๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๑๐๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
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กลยุทธ์
(Action)

ตัวชี้วัด
๒) ร้อยละของ
จ�ำนวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้รับ
การซ่อมแซม
ประจ�ำปี (เทียบกับ
จ�ำนวนโครงการ
ที่ได้รับงบประมาณ
ประจ�ำปี)
๓) ร้อยละ
ของจ�ำนวน
โครงสร้างพื้นฐาน
(จากผลประเมิน
ความเสี่ยงที่ได้)
ได้รับการ
ติดตั้ง Health
Monitoring System
๔) ร้อยละของ
โครงสร้างพื้นฐานที่
มีความเสี่ยงสูงที่ได้
จัดท�ำแผนรองรับ
สภาวการณ์ฉุกเฉิน
(Continuity
Management
Planning for
Critical
Infrastructures)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๑๐๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๑๐๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๑๐๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๑๐๐

๗๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๗๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๕.๓ ลดจ�ำนวนอุบตั ภิ ยั อันเกิดจากสิง่ ก่อสร้างประเภทจุดรอรถสาธารณะ - ท่าเทียบเรือ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของอุบัติภัยที่เกิดจากจุดรอ
รถสาธารณะ / ท่าเทียบเรือ

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๑๐๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๑๐๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๑๐๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๑๐๐
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กลยุทธ์
(Action)

ตัวชี้วัด

๑.๕.๓.๑ จัดท�ำฐานข้อมูล ๑) ร้อยละของฐาน
จุดรอรถสาธารณะ /
ข้อมูลที่ท�ำแล้วเสร็จ
ท่าเทียบเรือ
พร้อมผลการประเมิน
ความเสี่ยงและ
ความล่อแหลม
๒) ร้อยละของการ
จัดท�ำแบบแผน
กระบวน และ
เครื่องมือการ
ประเมินความเสี่ยง
ของโครงสร้าง
แต่ละประเภทแล้วเสร็จ
๓) ร้อยละของการ
ด�ำเนินการประเมิน
ความเสี่ยงและ
ความล่อแหลมของ
อุบัติภัยที่เกิดจาก
โครงสร้างจุดรอรถ
และท่าเทียบเรือ
แล้วเสร็จ
๑) ร้อยละของ
๑.๕.๓.๒ ปรับปรุง
จ�ำนวนจุดรอรถ
ซ่อมแซมจุดรอรถ
สาธารณะ - ท่าเทียบเรือ สาธารณะ /
ที่มีความเสี่ยง
ท่าเทียบเรือที่ได้รับ
การซ่อมแซม
ตามประเภท (ทั้งที่
ให้สิทธิเอกชน และ
ที่อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบ
ของ สจส.) เทียบกับ
จ�ำนวนโครงการ
ที่ได้รับงบประมาณ
ซ่อมแซมประจ�ำปี
๑.๕.๓.๓ ก�ำหนดเกณฑ์ ๑) ก�ำหนดเกณฑ์
และมาตรฐาน
และมาตรฐานการ
การออกแบบ
ออกแบบท่าเทียบ
ท่าเทียบเรือ
เรือให้เหมาะกับ
สภาพล�ำน�้ำตามจุด
นั้น ๆ

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๑๐๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๑๐๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๑๐๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
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โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก
โครงการ

๑) โครงการพัฒนา Smart
Public Work Database &
Risk Monitoring System
ส�ำหรับอาคารและโครงสร้าง
พื้นฐาน
๒) โครงการตรวจจับปรับระงับ
ใช้งานอาคารที่มีความเสี่ยงสูง
๓) โครงการประกันภัย City
Infrastructure Insurance
เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้ความรับผิดชอบของ
กรุงเทพมหานคร
๔) ติดตั้งระบบตรวจสอบ
สุขภาพ (Structural Health
Monitoring) ให้กับโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนสูง (High Impact)
๕) จัดท�ำแผนรองรับ
สภาวการณ์ฉุกเฉิน (Continuity
Management planning for
Critical Infrastructures)
ส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีความเสี่ยงสูง
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๕๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๘๐๐

๓๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๑,๘๐๐

๓๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๑,๘๐๐

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

๕๐

๕๐

๓,๑๐๐

๑๕

๒๕

๒๕

๒๕

๙๐

๓,๑๑๕

๒,๑๒๕

๑,๑๗๕

๑,๑๗๕

๗,๕๙๐
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ข) มาตรการด�ำเนินการและงบลงทุน

๑) โครงการพัฒนา Smart Public Work Database & Risk Monitoring System ส�ำหรับอาคาร
และโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ
๑.๑ โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล อาคารสาธารณะ
๙ ประเภท ที่อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของ กทม.
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมทั้งให้สามารถอัพเดท
สถานะของอาคารต่าง ๆ
ได้รวดเร็วและเข้าถึงง่าย
๑.๒ โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของ กทม. ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งให้
สามารถอัพเดทสถานะต่าง ๆ
ได้รวดเร็วและเข้าถึงง่าย
๑.๓ จัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อรับ
ผิดชอบในการเก็บรักษา update
ข้อมูล และข้อมูลการประเมิน
ความเสี่ยงและความล่อแหลม
(Risk Assessment) ให้ทันสมัย
อยู่เสมอเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของในหน่วยงานต่าง ๆ
๑.๔ มีมาตรการให้หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง แจ้ง / ส่งข้อมูลทีท่ นั สมัย
ของโครงสร้างพืน้ ฐานทีห่ น่วยงาน
ตนเองรับผิดชอบให้ศูนย์
สารสนเทศที่จัดตั้งขึ้นใหม่
๑.๕ ส�ำรวจและประเมินความเสีย่ ง
โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งหมดโดยใช้
เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นพร้อม
ปรับปรุงข้อมูล ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
๑.๖ ส�ำรวจพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล
และตรวจสอบอาคารตามช่วงเวลา
เช่น รายปี ไตรมาส เป็นต้น หรือ
จัดโครงการอาสาสมัครตรวจสอบ
อาคาร เช่นอาสาสมัครสามารถ
ส่งรูปถ่ายและที่ตั้งของอาคาร
ได้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๔๕

-

-

-

๔๕

๔๕

-

-

-

๔๕

๖๐

-

-

-

๖๐

๔๐

๒๐

๒๐

๒๐

๑๐๐

๗๐

๔๐

๔๐

๔๐

๑๙๐

๗๐

๔๐

๔๐

๔๐

๑๙๐
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โครงการ

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๑.๗ บังคับใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน
(ระหว่างส�ำนัก) Centralize
Database เพื่อประโยชน์ในการ
ประสานงานและสอดคล้องในการ
ตั้งโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง
รวมทั้งใช้เครื่องมือ ประเมิน
ความเสี่ยง Risk Assessment
ในแนวทางเดียวกัน
๑.๘ จัดจ้างที่ปรึกษาร่วมกัน
วางมาตรฐานการออกแบบและ
การซ่อมบ�ำรุงเพื่อใช้ในการ
ก�ำหนดแผนและการซ่อม
๑.๙ จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
แบบแผนและกระบวนการ
เครื่องมือเพื่อใช้ประเมินความ
เสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐาน
แต่ละประเภท
๑.๑๐ จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
แบบแผนและกระบวนการ
เครื่องมือเพื่อใช้ประเมินสภาพและ
ความเสี่ยงของอาคารสาธารณะ
๑.๑๑ สนับสนุนงานวิจัยที่ช่วย
ส่งเสริมการซ่อมบ�ำรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน
๑.๑๒ จัดแผนผังล�ำดับความ
ส�ำคัญและความเร่งด่วนในการ
ซ่อมบ�ำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
แต่ละประเภท

๓๐

-

-

-

๓๐

๒๐

-

-

-

๒๐

๒๐

-

-

-

๒๐

๒๐

-

-

-

๒๐

๔๐

-

-

-

๔๐

รวมทั้งสิ้น

๕๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๘๐๐

๔๐
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๒) โครงการตรวจจับ ปรับ ระงับใช้งาน อาคารที่มีความเสี่ยงสูง
โครงการ

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๒.๑ ออกหนังสือแจ้งเตือนกวดขัน
อาคาร ๙ ประเภท
ให้ยื่นขอการรับรอง ร.๑
๒.๒ ก�ำหนดให้เจ้าของอาคาร
ส่งแผนการซ่อมบ�ำรุงอาคาร
นอกเหนือจากอาคาร

๑๕

-

-

-

๑๕

๒๕

-

-

-

๒๕

๒.๓ ก�ำหนดให้เจ้าของอาคาร
ต้องยืน่ แผนควบคุมความปลอดภัย
ในการก่อสร้างก่อนการด�ำเนิน
การก่อสร้าง

๒๐

-

-

-

๒๐

๒.๔ เร่งกระบวนการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการอนุมัติตรวจสอบ
เพื่ออนุมัติ ร.๑ (มี KPI
ในแต่ละขั้นตอน)
๒.๕ จัดสัมมนาและอบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชน
ถึงเรื่อง อาคาร ๙ ประเภท
และกระบวนการยื่นเพื่อขอ
ใบรับรอง ร.๑
๒.๖ จัดท�ำคู่มือมาตรฐาน
อาคารเบื้องต้น เพื่อแจกจ่าย
แก่ประชาชน
๒. ลดหย่อนภาษีหากเจ้าของ
อาคารสามารถด�ำเนินการ
ได้ภายในเวลาที่ก�ำหนด
๒.๘ จัดตั้งสายด่วน
ให้ค�ำแนะน�ำจากวิศวกร
ในการแก้ไขและปรับปรุง
อาคารอย่างถูกต้อง

๒๐

-

-

-

๑๐

-

-

-

๑๐

๑๐

-

-

-

๑๐

๓๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๖๓๐

๑๐

-

-

-

๑๐

๙ ประเภท ที่ถูกประเมิน
ว่ามีความเสี่ยงสูงเพื่อขออนุมัติ
ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย
ผลการประเมินความเสี่ยง
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โครงการ
๒.๙ จัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
อาคารที่ขอยื่น ประจ�ำปี
เพื่อติดตามปัญหาต่าง ๆ เช่น
การเปลี่ยนประเภทการใช้งาน
อาคาร การดัดแปลงอาคาร
เป็นต้น พร้อมกับประเมิน
ความเสี่ยง
๒.๑๐ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
อาคารนอกเหนือจาก อาคาร
๙ ประเภทที่ถูกประเมิน
ว่ามีความเสี่ยงสูง
๒.๑๑ จัดโครงการให้ค�ำแนะน�ำ
จากวิศวกรเกี่ยวกับ การ
ออกแบบโครงสร้างโดยค�ำนึง
ถึงขั้นตอนการก่อสร้าง
๒.๑๒ จัดท�ำมาตรฐานการ
ก่อสร้างที่ปลอดภัยส�ำหรับ
อาคารประเภทต่าง ๆ
๒.๑๓ จัดท�ำคูม่ อื ความปลอดภัย
ในการก่อสร้างอาคาร
เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน
๒.๑๔ จัดสัมมนาและอบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงเรื่อง
มาตรฐานความปลอดภัย
ในการก่อสร้างและกระบวนการ
ยื่นเพื่อขอรับการตรวจสอบและ
ผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัย
ระหว่างก่อสร้าง
๒.๑๕ บังคับใช้กฏหมาย
อย่างจริงจังในการใช้งาน
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น
ห้ามรถบรรทุกน�้ำหนักเกิน
วิ่งผ่านสะพาน เป็นต้น
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๓๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๓๙๐

๔๐

๑๘๐

๑๘๐

๑๘๐

๕๘๐

๒๐

-

-

-

๒๐

๒๕

-

-

-

๒๕

๕

-

-

-

๕

๑๐

-

-

-

๑๐

๓๐

-

-

-

๓๐

๓๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๑,๘๐๐
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๓) โครงการประกันภัย City Infrastructure Insurance เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจาก
โครงสร้างพื้นฐานภายใต้ความรับผิดชอบของกทม.
โครงการ
๓.๑ จัดให้มีการประกันภัย
คุ้มครองการได้รับบาดเจ็บและ
เสียหายเนื่องจากโครงสร้าง
พื้นฐานภายใต้ความรับผิดชอบ
ของกทม. (Third Party
Insurance)
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๓๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๑,๘๐๐

๓๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๑,๘๐๐

๔) ติดตั้งระบบตรวจสอบสุขภาพ (Structural Health Monitoring) ให้กับโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีผลกระทบต่อประชาชนสูง (High Impact)
โครงการ
๔.๑ ติดตั้งระบบตรวจสอบ
สุขภาพ (Structural Health
Monitoring) ให้กับโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนสูง (High Impact)
๔.๒ ติดตัง้ อุปกรณ์ชว่ ยตรวจสอบ
ต่าง ๆ บนโครงสร้างพื้นฐาน
เช่น กล้องวงจรปิดเพือ่ monitor
อุบัติภัยหรือความเสียหายจาก
สภาพโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้น
และความคืบหน้าการซ่อมแซม
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๑,๐๐๐

๕๐๐

-

-

๑,๘๐๐

๑,๐๐๐

๕๐๐

๕๐

๕๐

๑,๖๐๐

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

๕๐

๕๐

๓,๑๐๐
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๕) จัดท�ำแผนรองรับสภาวการณ์ฉุกเฉิน (Continuity Management Planning for Critical
Infrastructures) ส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสี่ยงสูง
โครงการ
๕.๑ จัดท�ำแผนรองรับ
สภาวการณ์ฉุกเฉิน (Continuity
Management Planning for
Critical Infrastructures)
แก่โครงสร้างที่มีความเสี่ยงสูง
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๑๕

๒๕

๒๕

๒๕

๙๐

๑๕

๒๕

๒๕

๒๕

๙๐
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๖

ปลอดโรคคนเมือง
อาหารปลอดภัย
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ความหมายตามแผนวิ สั ย ทั ศ น์
ของประชาชน

เมืองกรุงเทพมหานครเป็นมหานครปลอดโรคคนเมืองและ
มีอาหารปลอดภัยส�ำหรับการบริโภค

ความหมายทางวิชาการ

๑. กรุงเทพมหานครเป็นเมืองปลอดโรคคนเมือง ในปี
พ.ศ. ๒๕๗๕
๒. กรุ ง เทพมหานครเป็ น เมื อ งที่ มี อ าหารปลอดภั ย
ปราศจากปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมี ถูกสุขอนามัย
ไม่ก่อให้เกิดโรคที่มาจากอาหาร มีอาหารที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพ ส�ำหรับผูท้ พี่ กั หรือ อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานใน กทม. ได้แก่ ส�ำนักอนามัย ส�ำนักการแพทย์
และส�ำนักงานเขต
หน่วยงานภายนอก กทม. ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลรัฐ / เอกชน
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ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

Base line ๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)

โรคไม่ติดต่อ
(Non - communicable disease)
ความชุกของภาวะอ้วน
ร้อยละ
[BMI >๒๕ kg / m2]
๔๔.๒a
ความชุกของโรคเบาหวาน ร้อยละ ๙.๒a
(DM)
ความชุกของโรคความดัน
ร้อยละ
โลหิตสูง (HT)
๒๙.๘a
อัตราป่วยโรคหลอดเลือด ร้อยละ ๓.๖a
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
ความชุกของโรคมะเร็ง
๓๘.๒h
เต้านม (Breast cancer)
ต่อแสน
ประชากร
ความชุกของโรคมะเร็ง
๑๕.๑ ต่อ
ปากมดลูก (Cervical
แสน
cancer)
ประชากร
อัตราการประสบอันตราย
หรือป่วยจากการท�ำงาน
อัตราการฆ่าตัวตาย
อัตรา
การฆ่าตัวตาย
๖.๕ ต่อแสน
ประชาชนb

ไม่เกินร้อยละ
๓๕
ไม่เกินร้อยละ
๘
ไม่เกินร้อยละ
๒๔
ร้อยละ ๓

ไม่เกินร้อยละ
๓๓
ไม่เกินร้อยละ
๘
ไม่เกินร้อยละ
๒๓
ร้อยละ ๒

ไม่เกินร้อยละ
๓๑
ไม่เกินร้อยละ
๗
ไม่เกินร้อยละ
๒๒
ร้อยละ ๑

ไม่เกินร้อยละ
๓๐
ไม่เกินร้อยละ
๗
ไม่เกินร้อยละ
๒๒
ร้อยละ ๑

ไม่เกิน ๓๗

ไม่เกิน ๓๖

ไม่เกิน ๓๕

ไม่เกิน ๓๔

ไม่เกิน ๑๔

ไม่เกิน ๑๓

ไม่เกิน ๑๒

ไม่เกิน ๑๑

ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
การฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตาย
ไม่เกินอัตรา
ไม่เกินอัตรา ไม่เกินอัตรา ไม่เกินอัตรา
เฉลี่ยของ
เฉลี่ยของ
เฉลี่ยของ
เฉลี่ยของ
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๔
ร้อยละ ๓
ร้อยละ ๒

ความชุกของโรค
ร้อยละ ๘.๙
ในผู้สูงอายุ
(สมองเสื่อม)
โรคติดต่อ (Communicable disease)
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ข้อมูลอัตรา อัตราป่วยโรค อัตราป่วยโรค อัตราป่วยโรค อัตราป่วยโรค
ป่วยโรค
ไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก ไม่เกิน ๘๐
ไม่เกิน ๘๐
ไม่เกิน ๗๕
ไม่เกิน ๗๕
๕ ปี ย้อนหลัง เปอร์เซ็นต์ไทล์ เปอร์เซ็นต์ไทล์ เปอร์เซ็นต์ไทล์ เปอร์เซ็นต์ไทล์
ของข้อมูล
ของข้อมูล
ของข้อมูล
ของข้อมูล
๕ ปี ย้อนหลัง ๕ ปี ย้อนหลัง ๕ ปี ย้อนหลัง ๕ ปี ย้อนหลัง
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ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
วัณโรค : ร้อยละผลส�ำเร็จ
ของการรักษา ผู้ป่วย
วัณโรค
เอดส์ : ร้อยละ
หญิงฝากครรภ์ที่ตรวจพบ
ติดเชื้อเอดส์ใน กทม.

อัตราป่วยโรคพิษสุนัขบ้า

อัตราป่วยโรคติดเชื้อทาง
เดินหายใจ (ไข้หวัดใหญ่)

Base line ๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละผล
ส�ำเร็จของ
การรักษา
ผู้ป่วยวัณโรค
ร้อยละ ๗๗e
ความชุกหญิง
ฝากครรภ์
ที่ตรวจพบ
ติดเชื้อเอดส์
น้อยกว่า
ร้อยละ ๑f
ข้อมูลอัตรา
ป่วยโรค
พิษสุนัขบ้า
๕ ปี ย้อนหลัง
[๐.๐๒ ราย
ต่อประชากร
แสนคน]
(เทียบเคียง
จาก รง.
๕๐๖ สธ)
ข้อมูล
อัตราป่วย
โรคไข้หวัดใหญ่
๕ ปี ย้อนหลัง

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๒

ร้อยละ ๘๔

น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

น้อยกว่า
ร้อยละ ๑

น้อยกว่า
ร้อยละ ๑

น้อยกว่า
ร้อยละ ๑

น้อยกว่า
ร้อยละ ๑

อัตราป่วย
อัตราป่วย
อัตราป่วย
อัตราป่วย
โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
๐.๐๑ ราย
๐.๐๑ ราย
๐ ราย
๐ ราย
ต่อประชากร ต่อประชากร ต่อประชากร ต่อประชากร
แสนคน
แสนคน
แสนคน
แสนคน

อัตราป่วยโรค อัตราป่วยโรค อัตราป่วยโรค อัตราป่วยโรค
ไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่
ไม่เกิน ๘๐
ไม่เกิน ๘๐
ไม่เกิน ๘๐
ไม่เกิน ๗๕
เปอร์เซ็นต์ไทล์ เปอร์เซ็นต์ไทล์ เปอร์เซ็นต์ไทล์ เปอร์เซ็นต์ไทล์
ของข้อมูล
ของข้อมูล
ของข้อมูล
ของข้อมูล
๕ ปี ย้อนหลัง ๕ ปี ย้อนหลัง ๕ ปี ย้อนหลัง ๕ ปี ย้อนหลัง
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ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

Base line ๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)

อื่น ๆ
ตัวอย่างอาหารที่ได้รับ
ร้อยละ ๖๐j
การสุม่ ตรวจไม่พบ
(ปี ๒๕๕๕)
การปนเปือ้ นเชื้อโรค
ตัวอย่างอาหารที่ได้รับ
ร้อยละ ๙๕k
การสุม่ ตรวจไม่พบ
(ปี ๒๕๕๕)
การปนเปือ้ นสารพิษ
สถานประกอบการอาหาร ร้อยละ ๕๐
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ปี ๒๕๕๕)
ได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานความสะอาดและ
ร้อยละ
๓๓.๑๔
สิ่งแวดล้อมของอาคาร
อาคารที่ได้
มาตรฐาน
ขั้นต�่ำ
ตามหลักการ
Clean and
Green
ของกทม.
(ปี ๒๕๕๕)l

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๙๗

๙๘

๙๙

๙๙

๖๐

๖๕

๗๐

๘๐

๕๐

๕๕

๖๐

๗๐

Ref. aนายแพทย์วิชัย เอกพลากร, การส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒
B
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
c
ดร.พิจิตต รัตตกุล, สิ่งแวดล้อมเมืองและการบริหารจัดการ, ๒๕๕๓
d
ส�ำนักระบาดวิทยา, สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก, ๒๕๕๖
e
ส�ำนักอนามัย กทม. ๒๕๕๓
f
PHIM๒๕๕๔
g
ส�ำนักระบาด กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๕๕
h
ส�ำนักระบาด ๒๕๕๒
I
ส�ำนักระบาด ๒๕๕๒
J
เชื้อโรคที่เป็นอันตรายในระบบทางเดินอาหาร ๔ ชนิด ได้แก่Salmonella spp., E.coliStaphylococcusaureus และ Vibrio cholera
k
สารเคมี ๗ ชนิด ได้แก่ บอแรกซ์ฟอร์มาลีน สารกันรา สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สีสังเคราะห์
และ สารโพลาร์
l
รายงานผลการด�ำเนินงานโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
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มหานคร
ปลอดภัย

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
ชาวกรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมากจาก การเจริญเติบโต
ของเมือง สังคม การศึกษา เศรษฐกิจ ธุรกิจ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี และความเป็นโลกาภิวตั น์
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการสาธารณสุข
ของชาวกรุงเทพมหานคร สถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาส�ำคัญที่ต้องค�ำนึงถึง มี ๓ ประเด็น ได้แก่
๑) กรุงเทพมหานครฯเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ๒) การ
อพยพย้ายถิน่ ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ และ
การเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจนภาวะโรคร้อน
น�ำไปสูก่ ารแพร่ระบาดของโรคอุบตั ใิ หม่ และอุบตั เิ ก่า
เช่นโรค SARS โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่
H๑N๑ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันซึ่งเกิดจาก
การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดปลอดภัย โรคหัด
และที่ ส�ำคั ญ คื อ การกลั บ มาของโรคเท้ า ช้ า ง
โรคมาลาเรียที่ดื้อยา อันเนื่องมาจากการอพยพ
ย้ า ยถิ่ น ของประเทศเพื่ อ นบ้ า นไทยและปั ญ หา
ที่ส�ำคัญที่สุด ก็คือ ๓) แนวโน้มของโรคของ
ชาวกรุงเทพมหานครเป็น “โรคคนเมือง” สูงขึ้น
อั น มี ส าเหตุ เ นื่ อ งมากจากวิ ถี ชี วิ ต ของคนเมื อ ง

ต้องใช้ชีวิตที่แข่งขันกับเวลา เผชิญกับมลภาวะ
อยูท่ กุ วัน มีคา่ ใช้จา่ ยทีส่ งู กินอาหารทีไ่ ม่เหมาะสม
ขาดการออกก�ำลังกาย เป็นต้น ในทีน่ โี้ รคคนเมือง
ได้แก่ โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และปัญหาด้าน
สุขภาพจิต เช่น เครียด เป็นต้น
จากรายงานการส�ำรวจสุขภาพประชาชน
ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ โดยส�ำนักงาน
ส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข พบว่าคนกรุงเทพมหานครมีแนวโน้ม
ของความชุกของโรคเรื้อรังต่าง ๆ ในอัตราที่สูง
เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นของประเทศไทย ได้แก่
โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ภาวะไขมันคอเลสเตอรอลรวมสูง และโรคหลอด
เลือดหัวใจ ภาวะเมแทบอลิกซินโดรม รวมทั้ง
ภาวะซึมเศร้า ดังแสดงในภาพที่ ๒๑ แสดงให้เห็นว่า
คนกรุงเทพมหานคร มีความชุกของภาวะอ้วน
ถึงร้อยละ ๔๔.๒ และอ้วนลงพุงร้อยละ ๔๔.๖
ซึ่งจัดว่ามีความชุกในอัตราที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
ภูมิภาคอื่นของประเทศ

60.0
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42.54
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30.0

36.30
27.48

31.99

40.66

39.10

38.10

33.33

30.94
22.48

34.22

38.76

44.20

27.40

20.0
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ภาพที่ ๒๑ ความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥๒๕ kg / m2) ในประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึน้ ไป จ�ำแนกตามภาค
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ความชุกของโรคเรื้อรังของคนกรุงเทพฯ อันได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
โรคไขมั น ในเลื อ ดสู ง และโรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจ ดั ง ภาพที่ ๒๒ จะเห็ น ได้ ว ่ า คนกรุ ง เทพฯ
มีความชุกของโรคความดันโลหิตสูงถึงร้อยละ ๒๙.๘ ซึง่ สูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับภูมภิ าคอืน่ ของประเทศไทย
เช่นเดียวความชุกของโรคเบาหวาน พบว่า คนกรุงเทพฯ มีความชุกสูงที่สุด ถึงร้อยละ ๙.๒ ดังภาพ
ที่ ๒๓
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ภาพที่ ๒๒ ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึน้ ไป จ�ำแนกตามเพศและภาค
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ภาพที่ ๒๓ ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป จ�ำแนกตามเพศและภาค
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เนือ่ งด้วยกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองใหญ่
ผลการตรวจจุลชีววิทยาของอาหารจากแผงลอย
ที่ประชากรมาก มีการบริโภคสูง ท�ำให้มีปัญหา
จ�ำนวน 177 ตัวอย่าง
หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะเรื่องพิษ ภัยและ
สารปนเปื ้ อ นที่ อ ยู ่ ใ นอาหาร อาหารไม่ ไ ด้ แผนภูมิวงกลม แสดงร้อยละของแผงลอยที่ได้
เกณฑ์ทางด้านจุลชีววิทยาในระดับต่าง ๆ
มาตรฐาน อันส่งผลต่อสุขภาพทุกกลุ่ม ทุกวัย
ในบริเวณสยามสแควร์ เขตปทุมวัน
มีรายงานจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น รายงาน
ของส�ำนักอนามัย พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
มี โ รงเรี ย นที่ เ กิ ด โรคอาหารเป็ น พิ ษ จ�ำนวน
๒๔ โรงเรี ย น และส่ ง ผลให้ มี ผู ้ ป ่ ว ยด้ ว ยโรค
อาหารเป็นพิษจ�ำนวน ๑,๔๕๗ คน จากรายงาน
การศึกษา โดย รศ.ดร. ศิรริ ตั น์ ก๊กผล พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการสยามสแควร์ อาหารปลอดภัย รสชาติดี
มีความสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า
จากการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ โดยใช้ total
pate count ตามวิธี AOAC ตรวจ Ecoli S.
aureus, Salmonell spp. พบว่าร้อยละ ๓๓ ของ
ร้านที่สุ่มตรวจ ตกเกณฑ์ทางด้านจุลชีววิทยา ภาพที่ ๒๔ ร้อยละของแผงลอยทีไ่ ด้เกณฑ์ทางด้าน
(ภาพที่ ๒๔)
จุลชีววิทยาในระดับต่าง ๆ ในบริเวณสยามสแควร์
เขตปทุมวันทั้งหมด
แหล่งข้อมูล : รศ. ดร.ศิริรัตน์ ก๊กผล ๒๕๕๔ โครงการ
สยามสแควร์ อาหารปลอดภัย รสชาติดี มีความสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ การศึกษาเรื่อง การเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานคร
ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ ผดุงศักดิ์ แจ้งดี, ๒๕๕๔ พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
พบการปนเปื้อนในอาหาร มากกว่าร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป และสถานประกอบการอาหารที่ยังไม่ได้รับ
ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ ร้อยละ ๕๑ - ๘๐ จ�ำนวน ๓๒ เขต
(๖๔%) รองลงมาอยู่ในระดับ ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป จ�ำนวน ๑๔ เขต (๒๘%) ดังภาพที ๒๕, ๒๖
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ภาพที่ ๒๕ การเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพฯ ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
แหล่งข้อมูล: ผดุงศักดิ์ แจ้งดี, ๒๕๕๔

ภาพที่ ๒๖ การเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพฯ ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
แหล่งข้อมูล: ผดุงศักดิ์ แจ้งดี, ๒๕๕๔
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ดังนั้น ปัญหาเรื่องพิษ ภัยและสารปนเปื้อนที่อยู่ในอาหาร อาหารไม่ได้มาตรฐาน ที่ส่งผล
ต่อสุขภาพของผู้ที่อาศัยในกรุงเทพฯ ทั้งที่เป็นชาวกรุงเทพฯ ตลอดจนผู้ที่มาเยี่ยมเยือน เช่น
นักท่องเทีย่ ว ชาวต่างชาติ ฯลฯ นับได้วา่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญเร่งด่วน กรุงเทพมหานครจะต้องด�ำเนินการ
ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองอาหารปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดสารพิษ ท�ำให้มีการบริโภคได้อย่างมั่นใจ
อย่างยั่งยืน
ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น

วิเคราะห์ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา

วิถีชีวิตคนเมืองที่ขาดปัจจัยส่งเสริมภายใน (ความรู้
ความเข้าใจ ความตระหนัก ฯลฯ ต่อโรคคนเมือง)
และขาดปัจจัยส่งเสริมภายนอก (เช่น สิ่งแวดล้อม
ร้านอาหาร fast food ที่มีมากมายใน
กรุงเทพมหานคร และเป็นที่นิยมของเด็ก วัยรุ่น
และผู้ปกครองที่ต้องการความสะดวกสบายท�ำให้เด็ก
เกิดโรคอ้วน ผู้ใหญ่อ้วนลงพุง สวนสาธารณะ
ที่ไม่เพียงพอ ขาดบริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ฯลฯ)
ที่น�ำสู่การสร้างเสริมสุขภาวะทางกาย และใจ
การอพยพย้ายถิ่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๒. การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ และอุบัติเก่า
จากการอพยพย้ายถิ่น และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ท�ำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากร
(โรคอุบัติใหม่ ได้แก่ ไข้หวัดสายพันธ์ุใหม่ SAR
หากไม่สามารถควบคุมติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มือปากเท้าเปื่อย ฯลฯ และอุบัติเก่า เช่น ท้องร่วง
จะท�ำให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่
ไข้เลือดออก มาลาเรียและวัณโรคดื้อยา เป็นต้น)
และเก่าอย่างกว้างขวาง และส่งผลต่อการสาธารณสุข
ของกรุงเทพมหานคร
๑. ความชุกของโรคเรื้อรัง ของคนกรุงเทพมหานคร
เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมัน
ในเลือดสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจ สูงที่สุดเมื่อ
เทียบกับภูมิภาคอื่นของประเทศไทย (ความชุกของ
โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ ๒๙.๘) ความชุกของ
โรคเบาหวานร้อยละ ๙.๒)

เป้าประสงค์และกลยุทธ์
เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๑ เพิ่มการเข้าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด
ความครอบคลุมของการเข้าถึง
บริการในการดูแลรักษาสุขภาพ
ชาวกรุงเทพมหานคร

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๑๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๑๕

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๒๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๓๐
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑.๖.๑.๑ ส่งเสริมการ
เข้าถึงระบบบริการและ
มาตรฐานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

๑) ร้อยละของเขต
ที่เพิ่มการบริการ
ดูแลป้องกัน ควบคุม
รักษาโรคโดยร่วมมือ
และประสานกับ
เครือข่ายบริการ
สุขภาพ ภาครัฐ
เอกชน และชุมชน
๒) ร้อยละของเขต
ที่พัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในการ
ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อ
๓) ร้อยละความ
ครอบคลุมของเขตที่
จัดบริการการแพทย์
ทางเลือกส�ำหรับ
คนเมือง (เช่น การ
นวดแพทย์แผนไทย
สมุนไพรการแพทย์
แนวพุทธ ฯลฯ)
ในหน่วยบริการ
ทางการแพทย์
๔) ร้อยละของ
ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
ที่ขอรับบริการ
ทางการแพทย์
ฉุกเฉินขั้นสูง
(Advance)
สามารถได้รับ
บริการภายใน
๑๐ นาที และส่วน
ของขั้นพื้นฐาน
(Basic) สามารถ
ได้รับบริการภายใน
๑๕ นาที

(Action)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๒๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๒๗

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๓๐

๒๐

๒๕

๒๗

๓๐

๕

๖

๘

๑๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐
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กลยุทธ์
(Action)

๑.๖.๑.๒ พัฒนา
เครือข่ายระบบบริการ
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ในพื้นที่
กรุงเทพฯ

ตัวชี้วัด

๑) ร้อยละความ
ครอบคลุมของเขต
ที่ขยายบริการดูแล
สุขภาพคนเมืองผ่าน
ภาคีเครือข่ายชุมชน
ภาครัฐ และเอกชน
๑.๖.๒.๑ ส่งเสริมการ ๑) ร้อยละผู้เข้าร่วม
มีส่วนร่วมในการ
โครงการสร้าง
เฝ้าระวังและป้องกัน
เครือข่ายเฝ้าระวัง
โรคติดต่อที่ส�ำคัญใน และป้องกันโรค
เขตเมือง ในเครือข่าย ติดต่อที่ส�ำคัญใน
ภาครัฐ เอกชน และ เขตเมืองที่มีความ
ประชาชน
ตระหนักและร่วมมือ
๑.๖.๒.๒ เพิ่มอัตรา
๑) ร้อยละความ
ความครอบคลุมของ
ครอบคลุมของการ
การได้รับวัคซีนป้องกัน ได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคติดต่อที่ส�ำคัญ
โรคไข้หวัดใหญ่
๑.๖.๒.๓ เพิ่มพูนความรู้ ๑) ร้อยละผู้เข้าร่วม
เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง การจัดกิจกรรม
ต่อโรคติดต่อที่ส�ำคัญ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ในเขตเมือง
และลดพฤติกรรม
เสี่ยงต่อโรคติดต่อ
ที่ส�ำคัญในเขตเมือง

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๑๕

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๒๕

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๓๐

๕๐

๕๕

๕๘

๖๐

>๔๐

>๔๕

>๔๘

>๕๐

๕๐

๕๕

๕๘

๖๐
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เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๒ อัตราป่วยตายด้วยโรคติดต่อที่ส�ำคัญในเขตเมืองไม่เกินมาตรฐาน

ของประเทศ

ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)

โรคติดต่อ (Communicable disease)
๑) อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก

อัตราป่วย
อัตราป่วย
โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก
ไม่เกิน ๘๐
ไม่เกิน ๘๐
เปอร์เซ็นต์ไทล์ เปอร์เซ็นต์ไทล์
ของข้อมูล
ของข้อมูล
๕ ปี ย้อนหลัง ๕ ปี ย้อนหลัง
๒) วัณโรค : ร้อยละผลส�ำเร็จของการ ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๘๒
รักษา ผู้ป่วยวัณโรค
๓) เอดส์ : ร้อยละหญิงฝากครรภ์
น้อยกว่า
น้อยกว่า
ที่ตรวจพบติดเชื้อเอดส์ใน กทม.
ร้อยละ ๑
ร้อยละ ๑
๔) อัตราป่วยโรคพิษสุนัขบ้า
อัตราป่วยโรค อัตราป่วยโรค
พิษสุนัขบ้า
พิษสุนัขบ้า
ไม่เกิน
ไม่เกิน
๐.๐๒ ราย
๐.๐๒ ราย
ต่อประชากร ต่อประชากร
แสนคน
แสนคน
๕) อัตราป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ อัตราป่วย
อัตราป่วย
(ไข้หวัดใหญ่)
โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดใหญ่
ไม่เกิน ๘๐
ไม่เกิน ๘๐
เปอร์เซ็นต์ไทล์ เปอร์เซ็นต์ไทล์
ของข้อมูล
ของข้อมูล
๕ ปี ย้อนหลัง ๕ ปี ย้อนหลัง

อัตราป่วย
อัตราป่วย
โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก
ไม่เกิน ๗๕
ไม่เกิน ๗๕
เปอร์เซ็นต์ไทล์ เปอร์เซ็นต์ไทล์
ของข้อมูล
ของข้อมูล
๕ ปี ย้อนหลัง ๕ ปี ย้อนหลัง
ร้อยละ ๘๔
ร้อยละ >๘๕
น้อยกว่า
น้อยกว่า
ร้อยละ ๑
ร้อยละ ๑
อัตราป่วยโรค อัตราป่วยโรค
พิษสุนัขบ้า
พิษสุนัขบ้า
ไม่เกิน
ไม่เกิน
๐ ราย
๐ ราย
ต่อประชากร
ต่อประชากร
แสนคน
แสนคน
อัตราป่วย
อัตราป่วย
โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดใหญ่
ไม่เกิน ๗๕
ไม่เกิน ๗๕
เปอร์เซ็นต์ไทล์ เปอร์เซ็นต์ไทล์
ของข้อมูล
ของข้อมูล
๕ ปี ย้อนหลัง ๕ ปี ย้อนหลัง

โรคไม่ติดต่อ (Non - communicable disease)
๑) ความชุกของภาวะอ้วน
[BMI> ๒๕ kg / m2]
๒) ความชุกของโรคเบาหวาน (DM)

ไม่เกิน
ร้อยละ ๓๕
ไม่เกิน
ร้อยละ ๘

๓) ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง
(HT)
๔) อัตราป่วยโรคหลอดเลือด
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
๕) ความชุกของโรคมะเร็งเต้านม
(Breast cancer)
๖) ความชุกของโรคมะเร็งปากมดลูก
(Cervical cancer)

ไม่เกิน
ร้อยละ ๓๑
ไม่เกิน
ร้อยละ ๗
ไม่เกิน
ร้อยละ ๒๒
ร้อยละ ๑

ไม่เกิน
ร้อยละ ๓๐
ไม่เกิน
ร้อยละ ๗

ไม่เกิน
ร้อยละ ๒๔
ร้อยละ ๓

ไม่เกิน
ร้อยละ ๓๓
ไม่เกิน
ร้อยละ ๘
ไม่เกิน
ร้อยละ ๒๓
ร้อยละ ๒

ไม่เกิน ๓๗

ไม่เกิน ๓๖

ไม่เกิน ๓๕

ไม่เกิน ๓๔

ไม่เกิน ๑๔

ไม่เกิน ๑๓

ไม่เกิน ๑๒

ไม่เกิน ๑๑

ไม่เกิน
ร้อยละ ๒๒
ร้อยละ ๑
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๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)

ลดลง
ร้อยละ ๑๐
อัตรา
การฆ่าตัวตาย
ไม่เกิน
อัตราเฉลี่ย
ของประเทศ
ร้อยละ ๕

ลดลง
ร้อยละ ๑๐
อัตรา
การฆ่าตัวตาย
ไม่เกิน
อัตราเฉลี่ย
ของประเทศ
ร้อยละ ๔

ลดลง
ร้อยละ ๑๐
อัตรา
การฆ่าตัวตาย
ไม่เกิน
อัตราเฉลี่ย
ของประเทศ
ร้อยละ ๓

ลดลง
ร้อยละ ๑๐
อัตรา
การฆ่าตัวตาย
ไม่เกิน
อัตราเฉลี่ย
ของประเทศ
ร้อยละ ๒

ตัวชี้วัด
๗) อัตราการประสบอันตรายหรือ
ป่วยจากการท�ำงาน
๘) อัตราการฆ่าตัวตาย

๙) ความชุกของโรคในผู้สูงอายุ**

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

(Action)

๑.๖.๓.๒ ส่งเสริมให้
๑) จ�ำนวนครั้ง
ประชาชนได้รับ
ของการคัดกรอง
การคัดกรองความเสี่ยง โรคคนเมืองต่อปี
ต่อโรคไม่ติดต่อที่ส�ำคัญ
ในเขตเมือง

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
อย่างน้อย
๑ ครั้ง
ต่อปี

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
อย่างน้อย
๑ ครั้ง
ต่อปี

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
อย่างน้อย
๑ ครั้ง
ต่อปี

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
อย่างน้อย
๑ ครั้ง
ต่อปี

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๔ ส่งเสริมการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Sanitation)

ของอาคารสถาน (อาคารพักอาศัย อาคารสาธารณะ และ อาคารสถานประกอบการ) ให้มสี ขุ ลักษณะ
หรือสภาวะที่ปลอดโรค ปลอดภัยต่อสุขภาพ
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๕๐

ตัวชี้วัด
๑) มาตรฐานความสะอาด
และสิ่งแวดล้อมของอาคาร
กลยุทธ์(Action)

ตัวชี้วัด

๑.๖.๔.๑ เพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจและมีสุข
นิสัยที่ดี มีพฤติกรรม
ที่ถูกต้องในการักษา
ความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมของอาคาร

๑) ร้อยละของ
เจ้าของอาคารหรือ
ผู้ดูแลอาคารสถาน
ทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจ
และดูแลอาคารให้
ได้มาตรฐานขั้นต�่ำ
ตามหลักการ
Clean and Green

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๕๕

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๖๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๗๐

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๕๐
๕๕
๖๐
๗๐
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เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๕ การสื่อสารสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่อง

โรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย
ตัวชี้วัด

๑) ความครอบคลุมของการเข้าถึง
สื่อสารธารณะของประชาชน

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๓๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๖๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๕๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๖๐

๒) จ�ำนวนครั้ง
๔ ปี / ครั้ง ๔ ปี / ครั้ง
การจัดงานมหกรรม (ผูเ้ ข้าร่วม (ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ โครงการ
สร้างสุขภาพคน
เพิม่ ขึ้น
เพิม่ ขึ้น
กรุงเทพมหานคร
(Bangkok Health ร้อยละ ๕) ร้อยละ ๕)
Day) และร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

๔ ปี / ครั้ง
(ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕)

๔ ปี / ครั้ง
(ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด

๑.๖.๕.๑ ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในเรื่องโรคคนเมืองและ
อาหารปลอดภัย
ทุกรูปแบบทุกช่องทาง

๑) ร้อยละ
ความครอบคลุม
สื่อประชาสัมพันธ์
ในเรื่องโรคคนเมือง
และอาหารปลอดภัย

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๓๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๕๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๔๐

กลยุทธ์
(Action)

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๔๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๖ พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละความครอบคลุมของ
ระบบข้อมูลสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๓๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๔๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๖๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๘๐
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑.๖.๖.๑ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านสุขภาพของ
กรุงเทพมหานคร
๑.๖.๖.๒ พัฒนาข้อมูล
สถานะสุขภาพของคน
กรุงเทพฯ

๑) ร้อยละความ
ครอบคลุมของ
ข้อมูลด้าน
สาธารณสุขและ
สุขภาพ
๑) ร้อยละความ
ครบถ้วนของข้อมูล
สถานะสุขภาพของ
คนกรุงเทพฯ

(Action)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๔๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๕๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๕๕

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๖๐

๔๐

๕๐

๕๕

๖๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๗ พัฒนาและส่งเสริมวิถีชีวิตและพฤติกรรมการออกก�ำลังกายของ

คนกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด
ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์
มาตรฐานส�ำหรับคน
อายุต�่ำกว่า ๑๘ ปี
ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์
มาตรฐานส�ำหรับ
คนอายุระหว่าง ๑๘ - ๒๕ ปี
ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์
มาตรฐานส�ำหรับ
คนอายุระหว่าง ๒๕ - ๓๕ ปี
ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์
มาตรฐานส�ำหรับ
คนอายุต�่ำกว่า ๓๕ - ๖๐ ปี
ดัชนีมวลกาย BMI ตามเกณฑ์
มาตรฐานส�ำหรับ
คนอายุมากกว่า ๖๐ ปี
และคนพิการ
ร้อยละการออกก�ำลังกายตามเกณฑ์
มาตรฐานเมืองไทยแข็งแรง
ของชาว กทม.

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๖๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๖๕

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๗๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๕๕

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๖๕

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๔๕

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๕๕

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๓๕

ร้อยละ ๔๐

ร้อยละ ๔๕

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๓๐

ร้อยละ ๓๕

ร้อยละ ๔๐

ร้อยละ ๔๕

ร้อยละ ๔๐

ร้อยละ ๔๕

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๕๕
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กลยุทธ์
(Action)

๑.๖.๗.๑ ส่งเสริม
พฤติกรรม
การออกก�ำลังกายของ
ชาวกรุงเทพฯ

ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของ
ชาวกรุงเทพฯ
มีดัชนีมวลกาย
(Body Mass Index
(BMI) อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
๒) ร้อยละของ
ชาวกรุงเทพฯ
ออกก�ำลังกาย
ตามเกณฑ์
เมืองไทยแข็งแรง
๓) ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการในสถาน
บริการด้านกีฬาของ
กรุงเทพมหานคร
ที่ออกก�ำลังกาย
ตามเกณฑ์เมืองไทย
แข็งแรง
๔) ร้อยละของ
ชาวกรุงเทพฯ
ที่ให้ความส�ำคัญ
กับการออกก�ำลังกาย
เล่นกีฬาและประกอบ
กิจกรรมนันทนาการ
ว่าเป็นส่วนหนึ่งใน
วิถีชีวิตประจ�ำวัน
๕) ร้อยละของผู้ใช้
บริการในสถานที่
บริการด้านกีฬาของ
กรุงเทพมหานคร
มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๖) จ�ำนวนครั้งใน
การประชาสัมพันธ์
การให้บริการกีฬา
และนันทนาการของ
กรุงเทพมหานคร
ต่อปี
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ (๒๕๗๑ (๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๕ ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๑๕ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๓๐

ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๕ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๕

๑๕ ครั้ง

๒๐ ครั้ง

๒๕ ครั้ง

๓๐ ครั้ง
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กลยุทธ์
(Action)

ตัวชี้วัด

๑) ร้อยละของศูนย์
กีฬาได้รับการรับรอง
คุณภาพและ
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน
กองการกีฬา
๒) ร้อยละของ
ลานกีฬา
กรุงเทพมหานคร
ได้รับการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน
ตามมาตรฐาน
กองการกีฬา
๓) ร้อยละของ
ความส�ำเร็จเฉลี่ย
ในการก่อสร้าง /
ปรับปรุงสถาน
บริการกีฬาและ
นันทนาการ
๔) ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจ
จากการรับบริการใน
สถานบริการด้านการ
กีฬาและ นันทนาการ
กรุงเทพมหานคร
๕) ร้อยละของสถาน
ที่จัดนันทนาการ
มีอุปกรณ์สถาน
ที่และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกได้รับ
การรับรองคุณภาพ
และมาตรฐาน
๑.๖.๗.๓ พัฒนาบริการ ๑) ร้อยละของความ
พึงพอใจของชาว กทม.
และจัดกิจกรรมกีฬา
ทีม่ ตี อ่ การจัดกิจกรรม
และนันทนาการให้มี
ความหลากหลายและ กีฬาและนันทนาการ
ของศูนย์กีฬา
ตรงความต้องการ
ศูนย์เยาวชน
และลานกีฬา
๑.๖.๗.๒ ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน
ของศูนย์กีฬา
ศูนย์เยาวชน
และลานกีฬา

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ
๑๐๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ
๑๐๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ
๑๐๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๕ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๕

ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๓๕ ร้อยละ ๔๐

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕
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กลยุทธ์
(Action)

ตัวชี้วัด

๑) จ�ำนวนครั้ง
๑.๖.๗.๔ ส่งเสริม
การเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการแข่งขัน
กีฬาหรือส่งนักกีฬา
และมวลชน

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๑๕ ครั้ง

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๑๗ ครั้ง

ตัวแทน
กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศ
และ / หรืออาชีพต่อปี
๒) จ�ำนวนทุน
๑๔ ทุน
๑๖ ทุน
การศึกษาที่
กรุงเทพมหานครมีให้
กับนักกีฬาดาวรุ่ง
๓) จ�ำนวนครั้งใน
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
การจัดกีฬา ยุวชน
เยาวชน และ
ประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานคร
๑) ร้อยละของ
ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๕
๑.๖.๗.๕ พัฒนาการ
บริหารจัดการด้านกีฬา บุคลากรด้านกีฬาและ
นันทนาการทั้งหมด
และนันทนาการให้มี
ได้รับการพัฒนาเพื่อ
ประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพ /
ความช�ำนาญในการ
ปฏิบัติงาน / ปี
๒) จ�ำนวนระเบียบ
๑ ฉบับ
๑ ฉบับ
ที่ได้รับการปรับให้มี
ความทันสมัยต่อ
สภาวการณ์ปัจจุบัน
๓) ร้อยละของ
ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕
บุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการมี
ความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการด้าน
การกีฬาและ
นันทนาการของ
กรุงเทพมหานคร
๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐
๔) จ�ำนวนของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการ
ของกรุงเทพมหานคร
เพิ่มขึ้น / ปี

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๒๙ ครั้ง

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๑ ครั้ง

๑๘ ทุน

๒๐ ทุน

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๕

๑ ฉบับ

๑ ฉบับ

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕

๑,๔๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐
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เป้าประสงค์ (Objective) ๑.๖.๘ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของ

อาหารที่รับประทาน

ตัวชี้วัด
๑) ตัวอย่างอาหารที่ได้รับ
การสุม่ ตรวจไม่พบการปนเปือ้ นเชือ้ โรค
๒) ตัวอย่างอาหารที่ได้รับ
การสุม่ ตรวจไม่พบการปนเปือ้ นสารพิษ
๓) สถานประกอบการอาหารใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับ
ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ์
(Action)

๑.๖.๘.๑ ส่งเสริมการ
ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพ
อาหาร

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๖๕

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๗๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๗๕

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๘๐

๙๗

๙๘

๙๙

๙๙

๖๐

๖๕

๗๐

๘๐

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)

๑) จ�ำนวนตัวอย่าง
ไม่น้อยกว่า
อาหารที่ได้รับการสุ่ม ๓๐๐,๐๐๐

ไม่น้อยกว่า
๑,๐๐๐,๐๐๐

ไม่น้อยกว่า
๑,๕๐๐,๐๐๐

ไม่น้อยกว่า
๒,๒๕๐,๐๐๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๙๗

๙๘

๙๙

๙๙

๖๐

๖๕

๗๐

๘๐

ตัวชี้วัด

๒) ร้อยละของ
ตัวอย่างที่ไม่พบการ
ปนเปื้อนของเชื้อโรค
๓) ร้อยละของ
ตัวอย่างที่ไม่พบการ
ปนเปื้อนของสารเคมี
๑.๖.๘.๒ ส่งเสริมการ ๑) ร้อยละของสถาน
รับรองมาตรฐานสถาน ประกอบการอาหาร
ได้มาตรฐานอาหาร
ประกอบการอาหาร
ปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร
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โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้ (ล้านบาท)

ก) โครงการหลัก
โครงการ
๑) เพิม่ การบริการดูแล ป้องกัน
ควบคุม รักษาโรคโดยร่วมมือ
และประสานกับเครือข่าย
บริการสุขภาพภาครัฐ เอกชน
และชุมชน
๒) การบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance)
สามารถได้รับบริการภาย
ใน ๑๐ นาที และส่วนของ
ขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถได้
รับบริการภายใน ๑๕ นาที
๓) ขยายบริการดูแลสุขภาพ
คนเมืองผ่านภาคีเครือข่าย
ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน
๔) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดต่อที่ส�ำคัญ
ในเขตเมือง
๕) วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
๖) โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ของคนกรุงเทพฯ ให้ดีถ้วนหน้า
๗) บริการคัดกรองโรคคนเมือง
อย่างน้อย ๑ ครั้ง / ปี)
(คัดกรองโรคโรคอ้วน เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
และโรคหลอดเลือดสมอง
ปัญหาสุขภาพจิตและโรคอื่น ๆ)
๘) พัฒนาเจ้าของอาคารหรือ
ผู้ดูแลอาคารสถานให้มีความรู้
ความเข้าใจและดูแลอาคารให้
ได้มาตรฐานขั้นต�่ำตามหลักการ
Clean and Green

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๗๐

๕๐

๕๐

๓๐

๒๐๐

๑๐๐

๕๐

๕๐

๕๐

๒๕๐

๑๐๐

๗๖

๗๕

๗๕

๓๒๖

๗๐

๕๐

๕๐

๓๐

๒๐๐

๑๐
๒๕

๑๐
๒๕

๑๐
๒๕

๑๐
๒๕

๔๐
๗๕

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๘๐

๑๒

๙

๙

๙

๓๙
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โครงการ
๙) โครงการกรุงเทพฯ :
เมืองแห่งอาหารปลอดภัย
๙.๑ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาสถานประกอบการ
ในด้านความสะอาด ปลอดภัย
ปลอดโรค ปลอดมลพิษ
ถูกหลักอาชีวอนามัยรวมถึง
การจัดการสารเคมี
๙.๒ ส่งเสริมให้
สถานประกอบการอาหาร
มีการพัฒนาและยกระดับ
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของ กทม.
๙.๓ ตรวจรับรองสถาน
ประกอบการอาหารและก�ำกับ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของ กทม.
๙.๔ ประสานงานและร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกในการ
ตรวจให้การรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการอาหาร
๙.๕ เฝ้าระวังคุณภาพอาหาร
และน�้ำในแหล่งจ�ำหน่าย
๙.๖ รณรงค์และประชาสัมพันธ์
ในเรื่องโรคคนเมืองและอาหาร
ปลอดภัยให้แก่ชาวกรุงเทพฯ
๙.๗ ปรับปรุงและเพิ่มช่องทาง
การสื่อสาร เช่น อินเตอร์เน็ต
เฟสบุ๊ค เกมส์ เป็นต้น
เกี่ยวกับโรคคนเมือง
และอาหารปลอดภัย
๑๐) พัฒนาระบบสารสนเทศ
การแพทย์และสาธารณสุข
ส�ำนักอนามัย

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๒๘๖

๒๕๒

๒๕๒

๒๕๒

๑๐๔๒

๑๐๐

๗๗

๖๐

๖๐

๒๙๗
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โครงการ
๑๑) พัฒนาฐานข้อมูลทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข
ทีค่ รอบคลุมครบถ้วนและทันสมัย
และมีการเชื่อมต่อข้อมูล
ด้านสุขภาพภายในหน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ทัง้ หมด
๑๒) โครงการประชาสัมพันธ์ให้
ชาวกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิต
ที่กระปรี้กระเปร่า (Active
Living Lifestyle)
๑๓) โครงการขยายเวลาการ
เปิดให้บริการของศูนย์กีฬาและ
ศูนย์เยาวชนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๑๐๐

๘๙

๖๐

๖๐

๓๐๙

๑๗๕

๒๐๐

๒๒๕

๒๕๐

๘๕๐

๕๐

๕๕

๖๐

๖๕

๒๓๐

๑๑๑๘

๙๖๓

๙๔๖

๙๓๖

๓๙๓๘

ข) มาตรการด�ำเนินการ
โครงการ
๑) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในการป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อ
๒) จัดบริการการแพทย์ทางเลือก
ส�ำหรับคนเมือง (การนวด
แพทย์แผนไทยสมุนไพร
การแพทย์แนวพุทธ ฯลฯ)
ในหน่วยบริการทางการแพทย์
๓) จัดกิจกรรมเสริมความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อที่ส�ำคัญ
ในเขตเมือง

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๓๐

๒๐

๒๐

๑๐

๘๐

๓๕

๒๐

๒๐

๒๐

๙๕

๓๐

๒๐

๒๐

๑๐

๘๐
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โครงการ
๔) โครงการส่งเสริมสุขภาพ
คนเมือง
๔.๑ ประชาสัมพันธ์และ
ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ป้องกันและควบคุมโรค
ด้วยตนเอง
๔.๒ การออกแบบโปรแกรม
และแพคเกจการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้นเพื่อป้องกัน
และควบคุมโรค (โดยเฉพาะ
โรคอ้วน DM, HT)
ให้แก่ชาวกรุงเทพมหานคร
๕) มาตรการคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าและเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตาย
ในผู้รับบริการ OPD
ของศูนย์บริการสาธารณสุข
ทุกแห่งของส�ำนักอนามัย
๖) โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาคลินิกครอบครัว
ในศูนย์บริการสาธารณสุข
๖๘ แห่ง (ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา
สุขภาพจิต) ในด้านการส่งเสริม
การบริการและประสิทธิภาพ
ของบุคลากร
๗) ส่งเสริมและพัฒนาสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะ
ตามหลักการ Clean and Green
๘) จัดงานมหกรรม
สร้างสุขภาพคนกรุงเทพฯ
(Bangkok Health Day)
๙) มาตรการปรับค่าสมาชิก
ศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชน
ส�ำหรับชาวต่างชาติ
๑๐) ปรับปรุงระเบียบ
ค่าตอบแทนบุคลากรประจ�ำ
ศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬา
สังกัด กทม. ให้ทันสมัย

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๒๐

๑๐

๑๐

๑๐

๕๐

๒๐

๑๐

๑๐

๑๐

๕๐

๔๐

๒๐

๒๐

๒๐

๑๐๐

๙

๙

๙

๙

๓๖

๑๐

๑๐

๒๐

๒๐

๖๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐
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โครงการ
๑๑) โครงการสร้างชมรมและ
ภาคีเครือข่ายและพันธมิตร
ด้านกีฬา
๑๒) มาตรการขยายชั่วโมง
พลศึกษา
๑๓) โครงการกีฬายุวชน กทม.
๑๔) โครงการดาวรุ่ง กทม.
๑๕) โครงการสร้างภาคีเครือข่าย
ด้านกีฬาและการออกก�ำลังกาย
ในระดับอุดมศึกษา
๑๖) โครงการรื้อฟื้นกีฬา
อุดมศึกษา กทม.
๑๗) โครงการเพิ่มชั่วโมง
การออกก�ำลังกายในสถานที่
ราชการ
๑๘) โครงการที่ปรึกษา
ทางการออกก�ำลังกาย
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๒

๓

๔

๕

๑๔

๐

๐

๐

๐

๐

๑๐๐
๓๐
๒

๑๒๐
๓๐
๓

๑๔๐
๓๐
๔

๑๖๐
๓๐
๕

๕๒๐
๑๒๐
๑๔

๑๐๐

๑๒๕

๑๕๐

๑๗๕

๕๕๐

๐

๐

๐

๐

๐

๕๐

๕๕

๖๐

๖๕

๒๓๐

๖๔๙

๕๘๙

๖๕๔

๖๕๖

๒๕๕๑

ค) โครงการลงทุนหลัก
โครงการ
๑ โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานของศูนย์กีฬา
๒ โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานของศูนย์เยาวชน
๓ โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานของลานกีฬา
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๑๒๕

๑๕๐

๑๗๕

๒๐๐

๖๕๐

๔๐๐

๔๕๐

๕๐๐

๕๕๐

๑,๙๐๐

๒๐

๒๕

๓๐

๓๕

๑๑๐

๕๔๕

๖๒๕

๗๐๕

๗๘๕

๒,๖๖๐

๐๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒

มหานครสีเขียว
สะดวกสบาย
เมืองกรุงเทพมหานครนครมีพนื้ ทีส่ าธารณะ
พื้นที่สีเขียวในสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่
และจ�ำนวนประชาชากร ชาวกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิต
ใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์
สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น มหานครที่ มี สิ่ ง อ�ำนวยความ
สะดวกพื้นฐาน ที่ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงาน
สะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระบบบริการ
คมนาคมขนส่งที่หลากหลาย สะดวก คล่องตัว
มี ทั ศ นี ย ภาพที่ ส วยงาม ปราศจากสิ่ ง กี ด ขวาง
เป็นระเบียบ ไม่รกรุงรัง ไม่วา่ จะเป็นสายไฟฟ้าและ
สายโทรศัพท์

TOGETHER
WE BUILD
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๑

ภูมิทัศน์สวยงาม
ไม่มีสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์
รกรุงรัง
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ความหมายตามแผนวิสัยทัศน์ของ
ประชาชน

กรุงเทพมหานครต้องจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพ
ของเมื อ งให้ แ ลดู ส ะอาด ไม่ มี ส ายไฟฟ้ า สายโทรศั พ ท์
รกรุงรัง โดยกรุงเทพมหานครต้องเร่งลงทุนพัฒนาระบบ
ท่อร้อยสาย ระบบสาธารณูปโภคใต้ดนิ โดยอาจร่วมลงทุน
กับกิจการสาธารณูปโภคต่าง ๆ น�ำระบบท่อร้อยสายและ
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ลงใต้ดิน

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

กรุงเทพมหานครมีแบบแผนเชิงแนวคิดของการออกแบบ
ถนนประกอบด้วย สัดส่วนทางเรขาคณิต (geometries)
หน้ า ที่ ก ารใช้ ง าน (functions) วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ท�ำผิ ว ถนน
การปลูกต้นไม้และการตบแต่งต่าง ๆ เพือ่ ให้เกิดทัศนียภาพ
ทีส่ วยงามและน่ามอง รวมถึงแบบแผนเชิงแนวคิดของการ
ออกแบบถนน ในการวางต�ำแหน่ ง ติ ด ตั้ ง ระบบ โดย
กรุงเทพมหานครมีการสร้างความร่วมมือ และวางแผน
ร่ ว มกั น ในการวางระบบและการติ ด ตั้ ง สายไฟฟ้ า และ
สายโทรศัพท์ที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น
ทีไ่ ม่ใช่กรุงเทพมหานคร (การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานใน กทม. ได้แก่ ส�ำนักการโยธา ส�ำนักผังเมือง
ส�ำนักการจราจรและขนส่ง และส�ำนักงานเขต
หน่วยงานภายนอก กทม. ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวงและ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
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ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ความยาวที่ได้ด�ำเนินการน�ำสาย
ต่าง ๆ ลงใต้ดินช่วงแรก
๒๕.๒ กม. (กม.)
ความยาวที่ได้ด�ำเนินการน�ำสาย
ต่าง ๆ ลงใต้ดินช่วงที่สอง
๔๑.๐ กม. (กม.)

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๑๐๐.๐๐

-

-

-

-

๒๕.๐๐

๕๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
ปัจจุบันสาธารณูปโภคในกรุงเทพฯ จ�ำพวก สายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์อยู่ใต้ดินส่วนหนึ่ง
แต่สว่ นใหญ่ตดิ ตัง้ บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ซึง่ อยูบ่ นทางเท้าข้างถนน การติดตัง้ สายไฟฟ้า
และสายโทรศัพท์อยู่ในระดับต่างกันหลายระดับ จึงท�ำให้ภาพของสองข้างถนนของเมืองกรุงเทพฯ
มีสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์โดยรวมรุงรังมากมาย การต่อสายและแยกสายโทรศัพท์ท�ำอย่างไม่เป็น
ระเบียบ สายโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วยังคงถูกแขวนทิ้งไว้เสมือนไม่มีมาตรฐานการติดตั้งเลย
ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่ท�ำให้ภูมิทัศน์ถนน (Streetscape) ไม่เป็นที่น่าดูอย่างมาก
เนือ่ งจากในทางปฏิบตั ิ การออกแบบสร้างถนน กทม. มีการติดตัง้ เสาไฟฟ้า และสายโทรศัพท์
แต่ขาดการประสานงานกันและท�ำโดยการปักเสาพาดสายเป็นหลัก การติดตั้งสายโทรศัพท์ได้รับ
อนุญาต ให้แขวนบนเสาไฟฟ้าได้เพื่อให้รวดเร็วและประหยัด จึงกลายเป็นวิธีปฏิบัติในแทบทุกพื้นที่
ดังนัน้ การปรับปรุงภูมทิ ศั น์ถนน (Streetscape) ให้นา่ ชมก็คอื ให้ กฟน. จ่ายไฟฟ้าในเขตเมืองด้วยระบบ
สายใต้ดิน เมื่อ กฟน. เปลี่ยนระบบสายอากาศมาเป็นสายใต้ดินและถอนเสาไฟฟ้าออก สายโทรศัพท์
ก็ต้องเป็นสายใต้ดินในเวลาเดียวกัน
จากการศึกษาพบว่าการไฟฟ้านครหลวงจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายอากาศ มีเพียงพืน้ ทีถ่ นนสีลม
บริเวณปทุมวันและบริเวณจิตรลดาเท่านั้น ที่จ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายใต้ดิน นอกนั้นจะมีพื้นที่บริเวณ
พหลโยธิน พญาไทและสุขุมวิทที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้จ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายใต้ดิน ซึ่งเมื่อ
รวมพืน้ ทีท่ จี่ า่ ยไฟฟ้าด้วยระบบสายใต้ดนิ จะมีเพียงประมาณร้อยละหนึง่ เท่านัน้ กฟน. จึงได้จดั ท�ำแผนงาน
เปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๓ โครงการ คือโครงการ
ปทุมวัน จิตรลดาและพญาไทเพิ่มเติม โครงการพระราม ๓ โครงการนนทรี รวมระยะทาง
๒๕ กิโลเมตร พื้นที่ ๒๕.๒ ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่แผนงานแสดงในภาพที่ ๒๗
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ภาพที่ ๒๗ โครงการเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
แผนงานที่ก�ำหนดโดย กฟน. คือเปลี่ยน
ระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดนิ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๓ โครงการ โดยมีขอบเขตและ
เป้าหมาย ดังนี้
๑) โครงการปทุมวัน จิตรลดาและพญาไทเพิม่ เติม
ระยะทาง ๖.๐๐ กิโลเมตร พื้นที่ ๐.๖๐ ตาราง
กิโลเมตร โดยมี รายละเอียดขอบเขตพื้นที่แสดง
ในรูปที่ ๒๘

ประเด็นยุทธศาสตร ๒.๑ – ภูมิทัศนสวยงาม ไมมีสายไฟฟาสายโทรศัพทรกรุงรัง

ภาพที่ ๒๘ โครงการปทุมวัน จิตรลดาและพญาไทเพิ่มเติม
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๒) โครงการพระราม ๓ ระยะทาง ๑๐.๙๐ กิโลเมตร พื้นที่ ๑.๗๙ ตารางกิโลเมตร โดยมีรายละเอียด
ขอบเขตพื้นที่ แสดงในภาพที่ ๒๙

ภาพที่ ๒๙ โครงการพระราม ๓

ประเด็นยุทธศาสตร ๒.๑ – ภูมิทัศนสวยงาม ไมมีสายไฟฟาสายโทรศัพทรกรุงรัง
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๓) โครงการนนทรี ระยะทาง ๘.๓๐ กิโลเมตร พื้นที่ ๐.๘๓ ตารางกิโลเมตร โดยมีรายละเอียด
ขอบเขตพื้นที่ แสดงในภาพที่ ๓๐

ภาพที่ ๓๐ โครงการนนทรี
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น

วิเคราะห์ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
ต่อสถานการณ์ที่เป็นปัญหา

เนื่องจากระบบและการติดตั้งสายไฟฟ้าและ
สายโทรศัพท์อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละ
รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานครจ�ำเป็นต้องมีนโยบาย
หลักและแบบแผนเชิงแนวคิดของการออกแบบถนน
และระบบติดตั้งสายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและ
สายโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ต้องไปในทิศทางเดียวกัน
การต่อสายและแยกสายโทรศัพท์ท�ำอย่างไม่เป็นระเบียบ ต้องมีข้อก�ำหนด มาตรฐาน ข้อตกลงและบทลงโทษ
แน่นอนชัดเจน ในการปฏิบัติงาน
สายโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ยังคงแขวนทิ้งไว้
เสมือนไม่มีมาตรฐานการติดตั้งเลย
ดังนั้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน (Streetscape)
ในทางปฏิบัติ การออกแบบสร้างถนนของ
ให้น่าชม ก็คือให้ กฟน. จ่ายไฟฟ้าในเขตเมืองด้วย
กรุงเทพมหานคร และการติดตั้งสายไฟฟ้า
ระบบสายใต้ดินเมื่อ กฟน. เปลี่ยน ระบบสายอากาศ
และสายโทรศัพท์ ขาดการประสานงานและ
ท�ำไปพร้อม ๆ กัน และ กฟน. ใช้มาตรฐานการติดตั้ง เป็นสายใต้ดินและ ถอนเสาไฟฟ้าออก สายโทรศัพท์
ก็ต้องเป็นสายใต้ดินในเวลาเดียวกัน
สายไฟฟ้าโดยการปักเสาพาดสายเป็นหลัก
และการติดตั้งสายโทรศัพท์ได้รับอนุญาตให้แขวนบน
เสาไฟฟ้าได้เพื่อให้รวดเร็วและประหยัด จึงกลายเป็น
วิธีปฏิบัติในแทบทุกพื้นที่
การติดตั้งสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์อยู่ในระดับ
ต่างกันหลายระดับ จึงท�ำให้ภาพของสองข้างถนน
ของกรุงเทพมหานคร มีสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
โดยรวมรุงรังเต็มไปหมด

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๒.๑.๑ น�ำระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดนิ เพือ่ ให้ทศั นียภาพ
สวยงามไม่มีสายไฟสายโทรศัพท์รกรุงรัง
ตัวชี้วัด
๑) ความยาวเป็นกิโลเมตรที่ได้
ด�ำเนินการน�ำสายต่าง ๆ ลงใต้ดิน
ช่วงแรก ๒๕.๒ กม. (เปอร์เซ็นต์)
๒) ความยาวเป็นกิโลเมตรที่ได้
ด�ำเนินการน�ำสายต่าง ๆ ลงใต้ดิน
ช่วงแรก ๔๑.๐ กม. (เปอร์เซ็นต์)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๑๐๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
-

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
-

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
-

-

๒๕

๕๐

๑๐๐
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กลยุทธ์

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)

๒.๑.๑.๑ เพิ่มสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม
(เปอร์เซ็นต์)
๒.๑.๑.๒ เสริมสร้างความเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้า (เปอร์เซ็นต์)
๒.๑.๑.๓ บริการความต้องการไฟฟ้า
ที่เพิ่มขึ้น (เปอร์เซ็นต์)
๒.๑.๑.๔ มีการรวมส่วนงบประมาณ
ก่อสร้างร่วมกันในการสร้างถนนพร้อม
ท่อใต้ดินหรือปรับปรุงให้มีท่อใต้ดิน
ให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ในการย้ายสายลงดิน (เปอร์เซ็นต์)
๒.๑.๑.๕ การลงทุนร่วมกัน ติดตั้ง
duct bank ให้ก่อน (เปอร์เซ็นต์)

-

-

-

๑๐๐

-

-

-

๑๐๐

-

-

-

๑๐๐

-

-

-

๑๐๐

-

-

-

๑๐๐

(Action)

เนื่องจากระบบและการติดตั้งสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละ
รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานครจ�ำเป็นต้องมีนโยบายหลักและแบบแผนเชิงแนวคิดของการออกแบบถนน
และระบบติดตั้งสายไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวงและสายโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย ต้องไปในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องต่อไปนี้
๑) ก�ำหนดนโยบายให้มีภูมิทัศน์ถนน (Streetscape) ที่น่าชม
• การสร้างถนนใหม่ให้มีท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายโทรศัพท์ส�ำหรับระบบที่ติดตั้งใหม่
• ถนนสายหลักทีม่ กี ารติดตัง้ ระบบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์บนเสาของการไฟฟ้าท�ำการปรับปรุง
ถนนโดยการฝังท่อร้อยสายใต้ดินส�ำหรับการย้ายสายลงท่อใต้ดิน
• ให้ความส�ำคัญกับการติดตั้งท่อร้อยสายใต้ดินส�ำหรับระบบต่าง ๆ บนถนนเมน (ใหญ่) และ
ถนนสายหลักที่ผู้คนท่องเที่ยว ก่อนถนนสายรอง ถนนบริเวณที่อยู่อาศัยและถนนซอยอาจไม่มี
พื้นที่ข้างถนนพอในการฝังท่อร้อยสาย การปักเสาพาดสายให้เป็นระเบียบท�ำได้ ซึ่งไม่มีผล
ต่อภูมิทัศน์ถนน (Streetscape) ส�ำหรับ นักท่องเที่ยว
• ให้ มี ม าตรฐานปฏิ บั ติ แ บบติ ด ตั้ ง ท่ อ ร้ อ ยสายและการติ ด ตั้ ง เสาพาดสาย ที่ ส ามารถใช้ ใ น
กรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และองค์การ
โทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
• การใช้ท่อใน duct bank ร่วมกันโดยการลงทุนร่วมกัน ติดตั้ง duct bank แบบมาตรฐาน
ใต้ทางเท้าหรือทางจักรยาน ๒ ข้างถนน พร้อม handholes และ manholes
• หม้อแปลงไฟฟ้าและตู้แยกสายควรติดตั้งบนที่ว่างข้างทางแบบ Pad mount หรืออาจติดตั้ง
แบบใต้ดินก็ได้ ไม่ติดตั้งหรือแขวนบนเสา เพราะไม่สวยงามและ อันตรายมาก
• มีการรวมส่วนงบประมาณก่อสร้างร่วมกันในการสร้างถนนพร้อมท่อใต้ดิน หรือปรับปรุงให้มี
ท่อใต้ดินในการย้ายสายลงดิน
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• มีข้อบังคับในการก่อสร้าง ขยายทางเท้า / ถนน เพื่อรับนโยบายย้ายสายลงดินอย่างเข้มงวด
• ต�ำแหน่งของ Utility ในการพัฒนา และการท�ำแผน Layout
o โดยทั่วไปท่อร้อยสายวางขนานไปกับแนวถนนหรือในขอบเขตทาง
o ท่อร้อยสายตามแนวขวางจะตั้งฉากกับท่อจ่ายหลัก
o ตู้แยกสาย (boxes และ pillars) กระจายและติดตั้งอยู่ด้วยกัน และให้ เข้าท�ำงานและ
บ�ำรุงรักษาได้ง่าย
๒) มีแบบแผนเชิงแนวคิดของการออกแบบถนนในการวางต�ำแหน่งติดตั้งระบบ ดังนี้
• สถานทีต่ ดิ ตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้าและตูแ้ ยกสายไม่มผี ลกระทบทางภูมทิ ศั น์ โดยให้กลมกลืนกับการ
ออกแบบภูมิทัศน์
• การเกิดความเสียหายต่อหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้แยกสายจากการกระแทกน้อยที่สุด
• ไม่มีผลกระทบกับการจราจร
• ไม่บดบังการมองเห็นของคนขับรถ และ ไม่กีดขวางทางคนเดิน
• ไม่เข้าไปในที่ของประชาชนคนอยู่อาศัย
• เข้าท�ำงานและบ�ำรุงรักษาได้
• มีจ�ำนวนท่อและขนาดท่อเพียงพอเพื่อการขยายตัวของระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์
• แบบการวางและระยะห่าง สอดคล้องกับ Code of Practice ส�ำหรับการวางท่อระบบของการ
ไฟฟ้าและองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้ (ล้านบาท)

ก) โครงการหลัก
โครงการ

๑) โครงการปทุมวัน จิตรลดา
และพญาไทเพิ่มเติม
๒) โครงการพระราม ๓
๓) โครงการนนทรี
๔) โครงการรัชดาภิเษก - อโศก
และ รัชดาภิเษก - พระราม ๙
๕) โครงการลุมพินี
๖) โครงการสาทร
๗) โครงการทองหล่อ
๘) โครงการสุรวงศ์ เจริญกรุง
มเหสักข์ (ย่านการค้าอัญมณี)
๙) โครงการพระราม ๔
(สามย่าน - หัวล�ำโพง)
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๕๒๙

-

-

-

๕๒๙

๒,๘๙๕
๑,๘๙๓
-

-

๔,๐๐๐

๕,๑๐๐

๒,๘๙๕
๑,๘๙๓
๙,๑๐๐

-

๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐

-

-

๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐

-

๓๐๐

-

-

๓๐๐

๕,๓๑๗

๑,๕๐๐

๔,๐๐๐

๕,๑๐๐

๑๕,๙๑๗
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ประเด็นยุทธศาสตร ๒.๑ – ภูมิทัศนสวยงาม ไมมีสายไฟฟาสายโทรศัพทรกรุงรัง

ข) มาตรการด�าเนินการ
โครงการ
๑) วางแผนและทำางานร่วมกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยการจัดทำาแผนแม่บทและ
แนวทางการปฏิบัติงานหลัก
ร่วมกัน
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

๑๐

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

-

-

-

๑๐

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๑๐

๑๐

ค) โครงการลงทุนหลัก
โครงการ
๑. โครงการปทุมวัน จิตรลดา
และพญาไทเพิ่มเติม
๒. โครงการนนทรี
๓. โครงการรัชดาภิเษก - อโศก
และ รัชดาภิเษก - พระราม ๙
๔. โครงการลุมพินี
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๕๒๙

-

-

-

๕๒๙

๑,๘๙๓
-

-

๔,๐๐๐

๕,๑๐๐

๑,๘๙๓
๙,๑๐๐

๒,๔๒๒

๓๐๐

-

-

๓๐๐

๔,๐๐๐

๕,๑๐๐

๓๐๐
๑๑,๘๒๒
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒.๒ – มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๒

มีพื้นที่สาธารณะ
พื้นที่สีเขียวกระจายทั่ว
ทุกพื้นที่
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ความหมายตามแผนวิสัยทัศน์ของ
ประชาชน

เมืองกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุม
ไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวนพื้นที่สีเขียวและ
แหล่งดูดซับมลพิษทางอากาศไม่น้อยกว่า ๙ ตารางเมตร
ต่อประชากร ๑ คน และปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณท้องถนน
เพื่อความสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ ๆ เป็นหลัก เพื่อให้เป็น
แหล่งดูดซับมลพิษเพิ่มมากขึ้น

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

๑. กรุ ง เทพมหานครมี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วกระจายครอบคลุ ม
ทุกเขตพื้นที่ในรูปแบบและการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน
เพือ่ ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสีเขียวทีน่ า่ อยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
ซึ่งจะส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
๒. กรุงเทพมหานครมีพนื้ ทีส่ เี ขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ /
สวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกก�ำลังกาย และ
กิจกรรมนันทนาการ ที่กระจัดกระจายครอบคลุม ทั่ว
พื้นที่กรุงเทพฯ

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส�ำนักสิ่งแวดล้อม ส�ำนักผังเมือง และส�ำนักงานเขต

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่
ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด
๒. ร้อยละของประชาชนที่
สามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะหลัก
ได้ในระยะทางไม่เกิน ๕ กิโลเมตร

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๓
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๙
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔๕

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๓ ร้อยละ ๒๘
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๑๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒.๒ – มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองทีม่ กี ารขยายตัว
และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนือ่ งในทุก ๆ ด้าน
ประกอบกับจ�ำนวนประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัยใน
เขตพื้นที่จ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลต่อปัญหา
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด
ซึ่ง ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นส่งผล
โดยตรงต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชากรทั้ ง ด้ า น
สุขภาพร่างกายและจิตใจ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ซึง่ เป็นแหล่งสันทนาการและแหล่งดูดซับมลพิษให้กบั
ผู้อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเป็นอีก
แนวทางส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม
และการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กรุงเทพมหานครมี
ประชากรตามส�ำมะโนประชากร ๕,๖๗๓,๕๖๐ คน๑
มีขนาดพื้นที่รวม ๑,๕๖๘.๗๔ ตารางกิโลเมตร
ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในรูปของสวนสาธารณะ
๗ ประเภท (ตามนิยามของส�ำนักสิ่งแวดล้อม
กรุ ง เทพมหานคร รายละเอี ย ด แนบท้ า ยใน
ภาคผนวก) มี ข นาดพื้ น ที่ ๒๗.๔๑ ตาราง
กิโลเมตร๒ (ร้อยละ ๑.๗๕ ของพื้นที่ทั้งหมด)
คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร เท่ากับ
๔.๘๓ ตารางเมตรต่อคน ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวที่อยู่
ในรูปสวนสาธารณะ ยกเว้นพื้นที่สวนถนนและ
สวนเฉพาะทางที่มีขนาดพื้นที่ ๑๙.๙๙ ตาราง
กิโลเมตร (ร้อยละ ๑.๒๗ ของพื้นที่ทั้งหมด) โดย
ในพื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะดังกล่าวเป็น
สวนสาธารณะหลั ก ของกรุ ง เทพมหานคร ๓
ทีป่ ระชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ จ�ำนวน ๓๑ แห่ง
มี ข นาดพื้ น ที่ ทั้ ง สิ้ น ๑.๑๒ ตารางกิ โ ลเมตร
(ร้อยละ ๐.๐๗ ของพื้นที่ทั้งหมด) คิดเป็นสัดส่วน
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พื้นที่สีเขียวต่อประชากร เท่ากับ ๐.๒๐ ตาราง
เมตรต่อคน หากเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
พื้ น ที่ สี เ ขี ย วเพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องประชากร
ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ก�ำหนดไว้ที่
๙ ตารางเมตรต่อประชากร ๑ คน นั้นบ่งชี้
ให้เห็นว่า กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียว
ต่อประชากรต�่ำกว่าค่ามาตรฐานการเป็นเมือง
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร
ขนาดของพืน้ ทีส่ เี ขียวในกรุงเทพมหานคร
ทีไ่ ม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนัน้ เนือ่ งจากการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่เป็นไปตามผังเมืองที่ได้
วางแผนไว้ รวมทั้งทิศทางการขยายตัวของเมือง
เป็นไปอย่างไร้ทศิ ทางและขาดระเบียบ โดยเฉพาะ
เขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯชั้ น ใน ที่ มี ก ารกระจุ ก ตั ว
ประชากรอย่างมาก พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ถกู ใช้ประโยชน์
ด้ า นพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู ่ อ าศั ย เป็ น หลั ก
ท�ำให้ ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว เป็ น ไปได้ ย าก
ประกอบกั บ ที่ ดิ น มี ร าคาสู ง มาก โดยเฉพาะ
ย่ า นพาณิ ช ยกรรม ดั ง นั้ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย วใน
กรุงเทพมหานครจึงไม่มีการกระจายตัว อย่าง
เพียงพอในทุกเขตพื้นที่ จะเห็นได้ว่า มีเพียง
บางเขตพื้นที่ มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ที่เป็น
พื้นที่สวนสาธารณะในระดั บ เมื อ ง จากข้ อ มู ล
ของส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร พบว่า เขตที่มีพื้นที่สีเขียว
เกินเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก มีเพียง ๕ เขต
จากทั้งสิ้น ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่
เขตประเวศ เขตหลักสี่ เขตปทุมวัน เขตทวีวฒ
ั นา
และเขตจตุจักร (เช่น เขตประเวศ มีสดั ส่วนพืน้ ที่
สีเขียวต่อประชากร คือ ๑๕.๖๖ ตารางเมตร / คน)
ในขณะที่บางเขตพื้นที่ มีพื้นที่สีเขียวเพียงเกาะ
กลางถนนเท่านัน้ (เช่น เขตบางกอกใหญ่ มีสดั ส่วน

ที่มา : สถิติ ๒๕๕๕ กรุงเทพมหานคร ด้านสังคม http://office.bangkok.go.th/pipd/07Stat (Th) /Stat (th) 55/STAT (TH) 55/01_
social55.pdf ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖
๒
ที่มา : http://dailyplans.bangkok.go.th/parks ณ วันที่ ๑๖พฤษภาคม๒๕๕๖
๓
สวนสาธารณะหลักของกรุงเทพมหานคร หมายถึง สวนสาธารณะที่มีขนาดตั้งแต่ ๒ ไร่ขึ้นไป ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่
สวนหมู่บ้าน สวนชุมชน สวนระดับย่าน และสวนระดับเมือง
๑
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พืน้ ทีส่ เี ขียวต่อประชากร คือ ๐.๘๘ ตารางเมตร / คน)
ซึ่ ง การขาดแหล่ ง ดู ด ซั บ มลพิ ษ ทางอากาศ จะ
ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชากร และ
ความน่าอยู่อาศัยของเมือง
แนวทางการพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียวในรูปของ
สวนสาธารณะ ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
เกิดจากการเช่าพื้นที่ และการขอใช้พื้นที่จาก
ภาคเอกชนรวม ทั้งส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งนี้
ในอนาคตหากเจ้าของพืน้ ทีด่ งั กล่าวจ�ำเป็นต้องใช้
พืน้ ทีเ่ พือ่ กิจกรรมของตน จะส่งผลต่อความยัง่ ยืน
ของการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
ในฐานะเมืองหลวงของประเทศและเป็น
เมืองที่มีความส�ำคัญเมืองหนึ่งของโลก ปัญหา
ส�ำคัญทีท่ �ำให้การพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียวเป็นไปได้ยาก
เนื่องจากที่ดินมีราคาแพง โดยเฉพาะพื้นที่ชั้นใน
ซึง่ เป็นพืน้ ทีพ่ าณิชยกรรม ขาดการวางแผนทีเ่ ป็น
ระบบ ขาดความชัดเจนในการจัดหาพื้นที่ ที่มี
ความเหมาะสมที่จะน�ำมาพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว
แม้ผู้บริหารระดับสูงจะให้ความส�ำคัญ ก�ำหนด
เป็นนโยบายเร่งด่วนทีต่ อ้ งด�ำเนินการ แต่ขาดความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติ การด�ำเนินการที่ท�ำอยู่จึงมี
เพียงรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ขอความความร่วมมือ
จากภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวใน
พื้นที่ของตนเอง ด้วยการเช่าและขอใช้พื้นที่ ของ
ภาคเอกชนและส่วนราชการต่าง ๆ การด�ำเนินการ
โดยวิธดี งั กล่าว ในอนาคตหากเจ้าของพืน้ ทีจ่ �ำเป็น
ต้องใช้พนื้ ทีเ่ หล่านัน้ พืน้ ทีท่ พี่ ฒ
ั นาเป็นพืน้ ทีส่ เี ขียว
ไว้ แ ล้ ว จะหายไป ดั ง นั้ น การพั ฒ นาพื้ น ที่
สีเขียวที่เป็นอยู่จึงขาดความยั่งยืน แนวทางที่
กรุงเทพมหานครควรด�ำเนินการคือ การจัดซื้อ
ที่ดิน ถึงแม้จะมีราคาแพง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒.๒ – มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

ตารางที่ ๒๐ การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖

๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
(๕ มี.ค.
๒๕๕๖)

พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ รวมสวนหย่อม
ที่เพิ่มขึ้น (ไร่) หลัก (แห่ง) และสวนสาธารณะ
(แห่ง)
๑,๔๐๖
๒๕
๔,๑๘๐
๑,๔๔๙
๒๗
๔,๖๐๑
๑,๑๖๑
๒๗
๕,๖๘๗
๙๑๐
๓๑
๖,๐๔๘
๒๑๕
รวม

พื้นที่สีเขียว พื้นที่สีเขียวที่
เพิม่ ขึ้น (ไร่)
ทั้งหมด
(ตร.กม)
๒๒,๔๑๓,๘๗๔
๓๙.๓
๒๓,๕๗๓,๗๗๑
๔๑.๓
๒๕,๓๔๑,๐๐๙
๔๔.๔
๒๖,๘๕๐,๗๐๘
๔๗.๓

๓๑

๖,๑๖๓

๒๗,๑๙๒,๘๔๓

๒๑.๕

๓๑

๖,๑๖๓

๒๗,๑๙๒,๘๔๓

๗๙๔

ที่มา : เอกสารของส�ำนักสิ่งแวดล้อมประกอบการบรรยายเรื่อง ๑๐ มาตรการเร่งด่วนและ ๖ นโยบาย
ร่วมสร้างกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ ๓๑ แผนผังการกระจายตัวของพื้นที่สวนสาธารณะหลักของกรุงเทพมหานคร ๓๑ แห่ง
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ที่มา : http://203.155.220.107/parks/
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ภาพที่ ๓๒ แผนผังการกระจายตัวของพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) ที่มา : http://203.155.220.107/parks/
การก�ำหนดนโยบายที่จะพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ (Health City) จึงได้มี
การก�ำหนดกลยุทธ์ดา้ นผังเมืองและการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ โดยการจัดทําแผนแม่บทพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ เป็น
กรอบในการดําเนินงานให้เกิดพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กรุงเทพมหานคร
มีแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๖ ระยะยาว ๒๕ ปี (ก�ำหนดพื้นที่สีเขียว
๔ ตารางเมตรต่อคน) เพือ่ ใช้เป็นกรอบการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองสีเขียวและเมืองน่าอยู่
อย่างเป็นรูปธรรม ปฏิบตั ไิ ด้ และยัง่ ยืนสืบไป โดยในแผนดังกล่าวได้ก�ำหนดโครงการกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครดีขึ้น
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กรุงเทพมหานครได้มีการประกาศกฏกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวม
ในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่จ�ำแนกไว้ ซึ่งได้
จ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่โล่ง ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร ๒.๒ – มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

ภาพที่ ๓๓ แผนผังแสดงที่โล่งท้ายกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
ที่มา : http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/NEWCPD2556/03_cpd56.pdf
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
๑. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ / สวนหย่อม
เพื่อให้บริการในกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่น้อย
เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่สีเขียว
๒. การกระจายตัวของพื้นที่สีเขียว ในลักษณะ
สวนสาธารณะ ส�ำหรับกิจกรรมสันทนาการ
ของประชาชน ไม่สามารถให้บริการได้ทั่วทุกเขตพื้นที่
๓. พื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งดูดซับมลพิษไม่เพียงพอ
และไม่กระจายทั่วทุกเขต โดยเฉพาะเขตพื้นที่
ที่ประสบปัญหามลภาวะทางอากาศ

วิเคราะห์ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
ต่อสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
๑. ฝ่ายบริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเมือง ให้มีสภาพแวดล้อม
ที่ดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น จึงมี
ความส�ำคัญเร่งด่วน และมีแผนแม่บทก�ำหนดให้
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นนโยบายในการพัฒนา
๒. ในการด�ำเนินการจัดหาและพัฒนาพื้นที่สีเขียว
ขาดการวางแผนการพัฒนาที่ชัดเจน และคลอบคลุม
ถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งเกิดความ
ไม่ยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่ เช่น การได้มาซึ่งพื้นที่
ที่จะน�ำไปใช้ในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว หรือการ
สร้างพื้นที่สีเขียว ที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงได้
เป็นต้น
๓. หน่วยงานกรุงเทพมหานครขาดการประสานงานที่
เหมาะสม ท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตามที่
ผังเมืองก�ำหนด จากพื้นที่สีเขียว กลายเป็นพื้นที่
พาณิชย์และกลายเป็นที่อยู่อาศัย
๔. การพัฒนา ให้ความส�ำคัญกับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ มากกว่าสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
ของกรุงเทพมหานคร เห็นได้จากการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ของรัฐและกรุงเทพมหานคร
เช่น การสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า การก่อสร้างถนน
เป็นต้น ท�ำไม้ยืนต้นและพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่แล้ว
ถูกท�ำลายไปเป็นจ�ำนวนมาก

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้ า ประสงค์ (Objective) ๒.๒.๑ ปริ ม าณพื้ น ที่ สี เ ขี ย วเพื่ อ รั ก ษาสภาพแวดล้ อ มที่ ดี ของ
เมืองกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นและประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลัก
ได้ในระยะทางไม่เกิน ๕ กม.
ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดี ของ
กรุงเทพมหานคร*
๒) ร้อยละของประชาชนสามารถ
เข้าถึงพื้นที่สวนสาธารณะหลัก
ระยะทางไม่เกิน ๕ กิโลเมตร**

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ไม่น้อยกว่า
๑๓

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ไม่น้อยกว่า
๑๙

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ไม่น้อยกว่า
๒๓

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ไม่น้อยกว่า
๒๘

ไม่น้อยกว่า
๒๕

ไม่น้อยกว่า
๔๕

ไม่น้อยกว่า
๗๐

ไม่น้อยกว่า
๑๐๐

* ร้อยละของพื้นที่สีเขียว คือ ร้อยละของพื้นที่เมื่อเทียบกับจ�ำนวนพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร
** การค�ำนวณร้อยละการเข้าถึงพื้นที่สวนสาธารณะหลัก  ค�ำนวณจากร้อยละจ�ำนวนประชาชน ที่มีที่อยู่อาศัยตาม
ส�ำมะโนประชากรอยู่ในรัศมี ๕ กิโลเมตร จากสวนสาธารณะหลัก ต่อจ�ำนวนประชากรทั้งหมด ตามส�ำมะ
โนประชากรในแต่ละปี

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒.๒ – มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

กลยุทธ์
(Action)

ตัวชี้วัด

๑) ร้อยละพืน้ ทีส่ เี ขียว
ที่ได้รับการคุ้มครอง
และอนุรักษ์เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดี
ของเมือง ต่อพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
๒.๒.๑.๒ เพิ่มปริมาณ ๑) จ�ำนวนพื้นที่
และประสิทธิภาพของ ที่จะน�ำไปพัฒนาเป็น
พื้นที่สีเขียวเพื่อรักษา สวนสาธารณะ /
สภาพแวดล้อมที่ดีและ สวนหย่อม
เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ในแต่ละปี (แห่ง)
๒) สัดส่วนพื้นที่สี
ของชาวกรุงเทพฯ
เขียวต่อประชากรใน
รูปแบบสวนสาธารณะ /
สวนหย่อม๑
(ตร.ม. / คน)
๓) ความพึงพอใจ
ของประชาชนเกี่ยว
กับประโยชน์ที่ได้รับ
และการบริหาร
จัดการของพื้นที่
สีเขียวในรูปแบบ
สวนสาธารณะหลัก
(ร้อยละ)
๒.๒.๑.๑ คุ้มครองและ
อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว*
เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี
ของเมือง
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๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)

ไม่น้อยกว่า
๑๓

ไม่น้อยกว่า
๑๓

ไม่น้อยกว่า
๒๓

ไม่น้อยกว่า
๒๘

มากกว่า
๒๐

มากกว่า
๒๐

มากกว่า
๒๐

มากกว่า
๒๐

ไม่น้อยกว่า
๖

ไม่น้อยกว่า
๗

ไม่น้อยกว่า
๘

ไม่น้อยกว่า
๑๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

* คุ้มครองและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว หมายถึง การปกป้อง อนุรักษ์ รักษา และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียว
อย่างถาวร ซึ่งจะถูกก�ำหนดให้เป็นพื้นที่ที่รักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น

สวนสาธารณะ/สวนหย่อม หมายถึง พื้นที่สีเขียวที่อยู่ในรูปสวนสาธารณะ ยกเว้นพื้นที่สวนถนนและสวนเฉพาะทาง

๑
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โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้ (ล้านบาท)

ก) โครงการหลัก
โครงการ

๑. โครงการส�ำรวจและประเมิน
ศักยภาพ ในการพัฒนาพื้นที่
ที่ใช้สร้างเป็นพื้นที่สีเขียว
๒. โครงการจัดหาพื้นที่
เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว
๓. โครงการพัฒนาพื้นที่ว่าง
ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ใน
สวนหย่อม / รูปแบบสวนสาธารณะ
๓.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่
ว่างเปล่าในชุมชน ให้เป็น
สวนหย่อมขนาดเล็ก หรือ
สวนหมู่บ้าน
๓.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่
บริจาค จากประชาชนในชุมชน
เป็นสวนหย่อมหรือสวนหมู่บ้าน
๔. โครงการอนุรกั ษ์ และ
คุม้ ครองพืน้ ทีส่ เี ขียวในสวนป่า
ของประชาชน / รูปแบบสวนผลไม้
๕. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
พันธุ์ไม้และระบบนิเวศ
ในสวนสาธารณะ
๖. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
พันธุ์ไม้และความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่เมือง
๗. โครงการคุ้มครองและ
อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ในเขต
พื้นที่เมือง
๗.๑ โครงการคุ้มครองและ
อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ที่
เจ้าของพื้นที่เป็นส่วนงานอื่น
นอกเหนือกรุงเทพฯ
๗.๒ พื้นที่สีเขียวในโครงการ
คุ้มครองและอนุรักษ์เขตเมือง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรุงเทพฯ

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๙

๕

๐

๐

๑๔

๙

๑๕

๑๕

๑๕

๕๔

๑๕

๒๕

๑๕

๑๐

๖๕

๑๕

๑๕

๑๐

๕

๔๕

๖

๑๐

๗๕

๕

๒๘๕

๙

๑๐

๑๐

๕

๓๔

๐

๐

๐

๐

๐
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โครงการ
๘. โครงการออกแบบ และ
ก่อสร้างสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ต้องมีพื้นที่
สีเขียว
๙. โครงการอนุรักษ์ต้นไม้
ขนาดใหญ่ทั่วกรุงเทพฯ
(Big tree)
๑๐. โครงการสร้าง
ภาคีเครือข่ายอนุรักษ์
ความหลากหลายของระบบนิเวศ
ในพื้นที่
๑๑. โครงการศึกษาวิจัย
เพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
๑๒. โครงการส่งเสริมและสร้าง
ความร่วมมือกับภาคเอกชน ใน
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบ
สวนแนวตั้ง ทั้งภายใน และ
ภายนอกอาคารสิ่งก่อสร้าง
เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า
ส�ำนักงาน เป็นต้น
๑๓. โครงการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน
ในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
ในรูปแบบของสวนสาธารณะ
อย่างถาวร
๑๔. เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในโครงการสนับสนุนรูปแบบ
สวนหย่อมในแต่ละชุมชน
และบริหารจัดการโดยชุมชน
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๑๕

๒๐

๑๐

๕

๕๐

๐.๔๕

๐.๗๕

๐.๗๕

๐.๗๕

๒

๐.๔๕

๐.๗๕

๐.๗๕

๐.๗๕

๒๗

๓

๕

๕

๕

๑๘

๓

๕

๕

๕

๑๘

๓

๕

๕

๕

๑๘

๖

๑๐

๕

๕

๒๖

๙๓๙

๑๒๖.๕

๘๙

๓๗๔.๙

๓๗๔.๙
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ข) มาตรการด�ำเนินการ
โครงการ
๑. โครงการบ�ำรุงรักษาสภาพ
พื้นที่สีเขียวในแต่ละพื้นที่ให้อยู่
ในสภาพทีส่ มบูรณ์อย่างสม�ำ่ เสมอ
๑.๑ โครงการบ�ำรุงรักษา
สวนหย่อมในแต่ละชุมชน
๑.๒ โครงการบ�ำรุงรักษาพันธุไ์ ม้
สวนและ ภายในพื้นที่
สวนสาธารณะหลัก สิ่งก่อสร้าง
อื่น ๆ เช่น ศูนย์เยาวชน
ห้องสมุด ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ลานเอนกประสงค์
และศูนย์ผู้สูงอายุ เป็นต้น
๑.๓ โครงการบ�ำรุงรักษา
สวนถนน
๑.๔ โครงการบ�ำรุงรักษา
สวนเฉพาะทางหรือ
สวนเอนกประสงค์
๒. โครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟู
ขยายพันธุไ์ ม้หายากและไม้พนื้ ถิน่
๓. โครงการแจกจ่ายกล้าไม้
แก่ชุมชนและประชาชนผู้สนใจ
๔. โครงการพัฒนาบุคลากร
ในแต่ละส่วนงาน
๔.๑ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลรักษาพันธุ์ไม้และพื้นที่
สวนสาธารณะ
๔.๒ อบรมการตัดแต่งขุดย้าย
ขยายพันธุ์ ตกแต่งต้นไม้
ให้เหมาะสมกับต้นไม้แต่ละชนิด
ให้สวยงามสอดคล้องกับภูมทิ ศั น์
๔.๓ ศึกษาดูงานพัฒนาพื้นที่
สีเขียวในแต่ละรูปแบบ
๕. โครงการอบรมพัฒนา
ความรู้ด้านพันธุ์ไม้และ
การออกแบบและตกแต่งสวน
ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๑๒

๒๐

๒๕

๑๕

๗๒

๑๕

๒

๒

๒

๗๕

๐

๐

๐

๐

๐

๖

๑๐

๑๐

๑๐

๓๖

๐.๓

๐.๕

๐.๕

๐.๕

๑.๘
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โครงการ
๖. โครงการเผยแพร่
องค์ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้
สวนสาธารณะ และระบบนิเวศ
แต่ละประเภท
๖.๑ โครงการพัฒนาสื่อ
ในการเผยแพร่ข้อมูลและ
องค์ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้
สวนสาธารณะ และระบบนิเวศ
๖.๒ โครงการประชาสัมพันธ์
เชิญชวน การเข้าใช้
สวนสาธารณะในเชิงนันทนาการ
และสร้างองค์ความรู้
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมสร้าง
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมือง
สีเขียว โดยการเชิญชวนให้
ประชาชนเข้ามาท�ำกิจกรรม
ต่าง ๆ ในสวนสาธารณะหลัก
ทั่วกรุงเทพมหานคร อย่างต่อ
เนื่องตลอดปี๒
๘. สนับสนุนการใช้พื้นที่ ใน
สวนสาธารณะในการจัดกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ของหน่วยงาน
หรือองค์กรภายนอก
๙. โครงการจัดท�ำแผนแม่บท
สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
ที่สอดคล้องกับผังเมืองใหม่
ของกรุงเทพมหานคร
๑๐. จัดท�ำฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านพันธุ์ไม้และ
สวนสาธารณะแต่ละประเภท

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๑.๕

๕

๕

๕

๑๖.๕

๓

๑๐

๑๐

๑๐

๓๓

๐

๐

๐

๐

๐

๐.๕

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
- กิจกรรมประกวดออกแบบสวนสาธารณะในฝัน
- กิจกรรมประกวดสวนหย่อมขนาดเล็ก หรือ สวนหมู่บ้านในแต่ละชุมชนในแต่ละเขต
- กิจกรรมรณรงค์การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณบ้าน
- กิจกรรม “จัดสวนในบ้าน” ด้วยดอกไม้ ผักสวนครัว พืชสมุนไพร และไม้ใหญ่
- กิจกรรมสร้างมุมพักผ่อนหย่อนใจในที่ท�ำงาน
- กิจกรรมสร้างมุมสีเขียวในห้องพัก (เช่น หอพัก คอนโดมิเนียม และอพาร์ทเมนต์ เป็นต้น)
- กิจกรรมลานนันทนาการพัฒนาแรงกาย ส่งเสริมใจ อารมณ์แจ่มใส (การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่อเนกประสงค์
ภายในสวนสาธารณะ เช่น การออกก�ำลังกาย การเล่นโยคะ การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ การ
ฝึกพัฒนาจิตและสมาธิ การสอนการจัดสวนถาด การวาดภาพธรรมชาติ เป็นต้น)

๒
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โครงการ
๑๑. ส�ำรวจความต้องการและ
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มี
ต่อการจัดการพื้นที่สีเขียว
รูปแบบสวนสาธารณะ
กรุงเทพมหานคร
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๐

๐

๐

๐

๐

๒๔.๘

๔๗.๕

๕๒.๔

๕๒.๕

๑๖๖.๓

ค) โครงการลงทุนหลัก
โครงการ
๑. โครงการสร้าง
สวนสาธารณะเพื่อการเรียนรู้
กลุ่มเขตพื้นที่
(๑ สวน ๑ ระบบนิเวศ)
๒. โครงการสร้าง
สวนสาธารณะเพื่อการเรียนรู้
ด้านโครงสร้าง
(๑ สวน ๑ ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
๓. โครงการสร้างพื้นที่ส�ำหรับ
สัตว์เลี้ยงในสวนสาธารณะ
๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ในพื้นที่ส่วนราชการของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นพื้นที่
สีเขียวที่ประชาชนสามารถ
เข้ามาใช้ประโยชน์ได้
๕. โครงการจัดท�ำสวนถนน
ในถนนสายหลักและสายรอง
(ทั้งสวนแนวราบและแนวดิ่ง)
๖. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณริมแม่น�้ำและคลอง
สายหลัก
๗. โครงการสร้างสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกและสาธารณูปโภค
ในสวนสาธารณะหลัก
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๗

๑๔

๑๔

๗

๔๒

๗

๑๔

๑๔

๗

๔๒

๑.๕

๒.๕

๒

๑.๕

๗.๕

๖

๑๐

๑๐

๕

๓๑

๙

๑๕

๑๐

๕

๓๙

๖

๑๐

๕

๕

๒๖

๙

๑๕

๑๐

๕

๓๙

๔๕.๕

๘๐.๕

๖๕

๓๕.๕

๒๒๖.๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒.๓ – ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๓

ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง
สะดวกประหยัด การจราจร
คล่องตัวและมีทางเลือก

165

166

มหานครสีเขียว
สะดวกสบาย

ความหมายตามแผนวิสัยทัศน์ของ
ประชาชน

เมื อ งกรุ ง เทพฯ มี ร ะบบขนส่ ง มวลชน และระบบการ
คมนาคมทางเลือกต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึง ประหยัด และสะดวก
สบายการจราจรมีความคล่องตัว และมีหลายทางเลือก
ทั้งทางเรือ จักรยาน และทางเดิน

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

๑. กรุงเทพมหานคร มีระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย
ครอบคลุม สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ไกลจากบ้านเรือน
๒. ช่องทางจักรยานและทางเดินเท้ามีความกว้างอย่างเพียงพอ
ให้ผู้คนสัญจรได้อย่างสะดวกสบาย
๓. การสัญจรทั้งทางถนนและการสัญจรทางน�้ำมีความ
คล่องตัว ไม่แออัด

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส�ำนักการจราจรและขนส่ง ส�ำนักผังเมือง ส�ำนักเทศกิจ
ส�ำนักการโยธา และส�ำนักงานเขต

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)

๓๐%
๔๐%
๕๐%
๖๐%
๑. ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ
ทีส่ ามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน
ที่ก�ำหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน
๑๐ นาที
๒. ร้อยละของชาวกรุงเทพฯ
๕๐%
๕๕%
๖๐%
๖๕%
ที่ไม่พึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคล
ในการเดินทางประจ�ำวัน
๓. ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะ ๑๓ / ๑๙ / ๒๖ ๑๔ / ๒๑ / ๒๘ ๑๕ / ๒๓ / ๓๐ ๑๖ / ๒๔ / ๓๓
ในช่วงเวลาเร่งด่วน (ชั้นใน / ชั้น
กลาง / ชั้นนอก) กม. / ชม.
๔. ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะ ๒๑ / ๓๒ / ๔๓ ๒๓ / ๓๕ / ๔๗ ๒๕ / ๓๘ / ๕๑ ๒๗ / ๔๑ / ๕๕
เฉลี่ย (ชั้นใน / ชั้นกลาง / ชั้น
นอก) กม. / ชม.
๕. ร้อยละของผู้สัญจร
๒%
๔%
๖%
๘%
ด้วยจักรยาน
๖. ร้อยละของผู้สัญจรทางน�้ำ
๒%
๓%
๔%
๕%

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒.๓ – ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
ในปัจจุบันปัญหาที่ประชาชนต้องการให้
แก้ไขอย่างเร่งด่วนในล�ำดับต้น ๆ หนึ่งในนั้น
คงหนี ไ ม่ พ ้ น ปั ญ หาการจราจร ที่ ติ ด ขั ด
หรื อ ปั ญ หารถติ ด นั่ น เอง ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หา ที่
กรุงเทพมหานคร พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะหา
วิธีการต่าง ๆ มาแก้ไข และนับเนื่องจากนโยบาย
รถคันแรกเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเป็นอีกปัจจัย
ที่สนับสนุนการเพิ่มปริมาณรถยนต์ให้มีมากขึ้น
ขณะทีไ่ ม่สามารถเพิม่ ปริมาณถนนหรือความจุของ
ถนนได้ จึงท�ำให้การจราจรในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ติดขัด
เป็นอย่างมาก และมีปริมาณอุบัติเหตุทางถนน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ระบบคมนาคมขนส่งของกรุงเทพมหานคร
เป็นระบบทีใ่ ช้ทางถนนเป็นหลัก การเจริญเติบโต
ของเมือง ได้ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว โดย
ส่วนใหญ่ชมุ ชนขยายไปตามเส้นทางถนน ส่งผลให้
ระบบคมนาคมขนส่ ง ของกรุ ง เทพมหานคร
ใช้ทางถนนเป็นหลัก เนื่องจากมีการเข้าถึงชุมชน
ได้ดกี ว่าระบบอืน่ แต่เป็นทีท่ ราบกันอยูว่ า่ ถนนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีเพียงประมาณ ๘,๐๐๐
กิโลเมตร รองรับรถได้เพียง ๑,๖๐๐,๐๐๐ คัน
แต่จากข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ มี
รถจดทะเบียนสะสมในกรุงเทพฯ รวมกันกว่า
๗,๓๐๐,๐๐๐ คัน คิดเป็นสัดส่วนถึง ๔.๖ เท่าของ
ถนนทีจ่ ะรองรับได้ เมือ่ จ�ำนวนรถมากขึน้ ในขณะ
ที่การแก้ปัญหาด้วยการตัดถนนใหม่เต็มไปด้วย
ข้อจ�ำกัดเรื่อง พื้นที่ เวลา และงบประมาณ
คนกรุงเทพฯ ก็ต้องเผชิญกับความรุนแรงของ
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ปัญหารถติดมากขึน้ เป็นเท่าทวีคณ
ู โดยเฉพาะย่าน
ธุรกิจช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งมีอัตราความเร็วเฉลี่ย
ในการเดินทางตำ�่ อยูแ่ ล้ว จากการส�ำรวจถนนสาย
ต่าง ๆ เป็นรายสัปดาห์ในช่วงเดือนมิถุนายน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่ามีแนวโน้มแย่ลง
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เนื่ อ งจาก มนุ ษ ย์ มี พื้ น ฐานของความ
ต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตเป็นปกติ
วิสัยอยู่แล้ว รถยนต์จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่
สามารถตอบสนองให้ชวี ติ ง่ายขึน้ ส่งผลให้ปจั จุบนั
จ�ำนวนรถยนต์ได้เพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ จากความต้องการ
ความสะดวกสบายในการเดินทางจากประตูบ้าน
จนกระทัง่ ถึงทีห่ มาย เพราะหากเลือกได้คนส่วนใหญ่
ย่อมเลือก ที่จะไม่รอคอยรถโดยสารประจ�ำทาง
ไม่ต้องเสียเวลาต่อจากระบบขนส่งสาธารณะหนึ่ง
ไปยังอีกระบบหนึง่ และไม่ตอ้ งไปเบียดเสียดกับคนอืน่
ในระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ ฯลฯ กล่าวอีกนัย
ก็คือ ระบบขนส่งมวลชนที่ไม่ทั่วถึง ไม่เพียงพอ
และไม่เอือ้ ให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทาง
นั่ น เอง ที่ ผู ้ เ ดิ น ทางใช้ เ ป็ น เหตุ ผ ลในการใช้
รถส่วนตัวกันมากขึ้น แต่สภาวการณ์เช่นนี้ จะก่อ
ให้เกิดปัญหาจราจรเป็นวงจรลูกโซ่ที่เลวร้ายลงไป
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจะบั่นทอนสุขภาพจิตของ
เจ้าของรถเอง เบียดบังคุณภาพชีวิตที่ดี ของผู้ที่
ไม่ได้ใช้รถส่วนตัว และน�ำมาซึ่งความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจสังคม และสิง่ แวดล้อมของส่วนรวมอย่าง
ที่ไม่ควรจะเป็น

....................................................................................................................................................
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ตารางที่ ๒๑ จ�ำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนสะสมในกรุงเทพฯ
จ�ำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนสะสมในกรุงเทพฯ
ปี
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
จ�ำนวนรถ ๕,๗๑๕,๐๗๘ ๕,๙๑๔,๖๙๖ ๖,๑๐๓,๗๑๙ ๖,๔๔๔,๖๓๑ ๖,๘๔๙,๒๑๓ ๗,๓๑๓,๒๖๘
จดทะเบียน
สะสม (คัน)
ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ. ๒๕๕๕)

8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

ภาพที่ ๓๔ แสดงจ�ำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ ของแต่ละปี
ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ. ๒๕๕๕)
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ตารางที่ ๒๒ อัตราความเร็วเฉลี่ยการเดินทางบนถนนสายส�ำคัญ ๆ ในช่วงเร่งด่วน ระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕
ถนน

พระราม
ที่ ๑

ช่วงถนน
ที่ส�ำรวจ

แยก
เพลินจิต
ถึงแยก
กษัตริย์ศึก
ราชด�ำเนิน แยกป้อม
เผด็จศึก
ถึงแยก
พระบรมรูป
ร.๕
ราชวิถี
แยก
บางพลัด
ถึงแยก
อนุสาวรีย์
สาทร
แยกวิทยุ
ถึงแยก
สาทรเจริญกรุง
สีลม
แยก
ศาลาแดง
ถึงแยก
บางรัก

ปี ๒๕๕๑

ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง (เข้า - ออก)
ในช่วงเร่งด่วน (กม. / ชม.)
ปี ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๓
ปี ๒๕๕๔

เข้า
ออก เข้า ออก
เข้า
ออก
เข้า
๑๒.๖๖ ๑๐.๕๒ ๑๑.๗๖ ๘.๗๓ ๑๕.๒๘ ๑๐.๓๒ ๘.๓๗

ปี ๒๕๕๕

ออก เข้า ออก
๗.๕๕ ๘.๓๔ ๖.๕๙

๑๒.๑๓ ๑๗.๘๑ ๑๑.๓๙ ๑๕.๖๘ ๑๑.๑๐ ๑๔.๙๗ ๑๐.๔๔ ๑๔.๘๖ ๙.๙๖ ๑๑.๒๘

๑๐.๗๔ ๑๔.๔๓ ๑๑.๑๑ ๑๔.๔๔ ๑๓.๒๓ ๑๖.๘๗ ๑๒.๑๒ ๑๔.๖๐ ๗.๑๘ ๑๓.๓๐

๑๐.๖๕ ๙.๑๑ ๑๒.๐๖ ๑๑.๔๑ ๑๒.๐๖ ๑๐.๕๙ ๑๐.๒๙ ๖.๕๙ ๖.๘๕ ๕.๔๐

๑๐.๖๖ ๑๐.๑๕ ๑๒.๒๘ ๑๔.๔๕ ๑๓.๓๘ ๑๒.๖๔ ๑๑.๒๘ ๙.๓๕ ๗.๔๓ ๙.๔๑

ที่มา : ส�ำนักการจราจรและขนส่ง ข้อมูลวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

มหานครสีเขียว
สะดวกสบาย
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ภาพที่ ๓๕ แสดงความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของรถยนต์บนถนนสายส�ำคัญต่าง ๆ ในแต่ละปี

ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น

วิเคราะห์ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
ต่อสถานการณ์ที่เป็นปัญหา

ปัญหาจ�ำนวนรถที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบางส่วนเป็นผลมาจาก
นโยบายรถคันแรกของรัฐบาล การมีจ�ำนวนรถ
เพิ่มมากขึ้น จะท�ำให้ยากต่อการควบคุมดูแล

• มีประชาชนจ�ำนวนมากสละสิทธิ์ในโครงการ
รถคันแรก ส่งผลให้มีจ�ำนวนรถที่เพิ่มขึ้นมา
อาจจะมีน้อยกว่าที่คาดการณ์กันไว้
• โครงการของรัฐบาล ในการสร้างระบบขนส่ง
มวลชน ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จะช่วย
ให้คนใช้รถน้อยลง
• การมีปัญหาในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน ท�ำให้
การจัดการด้านผังเมือง ท�ำได้ยากมากยิ่งขึ้น

ปัญหาในด้านการจัดการพื้นที่ในเขตเมือง มีพื้นที่
แออัดกันมาก ประกอบกับมีการสัญจรคับคั่ง
ท�ำให้ยากต่อการจัดการ
การจัดองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งมวลชน
การขนส่งสาธารณะ ยังไม่เป็นระบบ ท�ำให้ขาด
ประสิทธิภาพ และยากต่อการปรับปรุงคุณภาพ

• หน่วยงานส่วนใหญ่ที่ดูแลด้านการขนส่ง
• ในกรุงเทพมหานคร อยู่นอกขอบเขตอ�ำนาจของ
กรุงเทพมหานคร
• การแบ่งหน้าที่ของหน่วยงานไม่ชัดเจน เกิดการ
ทับซ้อน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒.๓ – ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
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เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๒.๔.๑ เพิ่มและสนับสนุนระบบขนส่งมวลชน
ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานคร
ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน
ที่ก�ำหนดเวลาเดินทางได้ ภายใน
๑๐ นาที

กลยุทธ์
(Action)

๒.๔.๑.๑ เพิ่มระบบ
ขนส่งมวลชนทางราง
ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
(ด�ำเนินการเองและ
ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๒.๔.๑.๒ ปรับปรุงทางเท้า /
เส้นทางจักรยานเพื่อเชื่อมต่อ
มายังสถานีในเมือง
ระบบรถรับส่งมายังสถานี
(Feeder) ส�ำหรับสถานี
ชานเมือง และจุดจอดรถ
(Park & Ride) ส�ำหรับ
สถานีนอกเมือง

๒.๔.๑.๓ ผลักดันให้เกิดการ
ปฏิรูปประสิทธิภาพ และ
คุณภาพการด�ำเนินงานของ
รถโดยสารสาธารณะทั้งหมด
(รถประจ�ำทาง รถตู้โดยสาร
รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์
รับจ้าง) ในเขตกรุงเทพฯ
๒.๔.๑.๔ ใช้นโยบายภาษี /
ราคา เพื่อเก็บภาษี /
ค่าธรรมเนียมพิเศษส�ำหรับ
รถส่วนบุคคล ที่จอด
ในตัวเมืองชั้นใน โดยเฉพาะ
ถนนสาธารณะ ที่จอดรถใน
พื้นที่ราชการ เก็บภาษีท้องที่
เพิ่มเติมส�ำหรับที่จอดรถ
สาธารณะของเอกชน

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๓๐%

ตัวชี้วัด
๑) จ�ำนวนสถานี
รถไฟฟ้ารางเดี่ยว /
รางคู่ ที่เพิ่มขึ้นใน
เขตพื้นที่กทม.

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๔๐%

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๕๐%

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๖๐%

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
เฉลีย่ เปิดเพิม่ เฉลี่ยเปิดเพิ่ม เฉลี่ยเปิดเพิ่ม เฉลี่ยเปิดเพิ่ม
ปีละ
ปีละ
ปีละ
ปีละ
๗ สถานี
๖ สถานี
๕ สถานี
๔ สถานี

๑) ร้อยละของสถานี
๕๐%
ทีม่ กี ารเชือ่ มโยงอย่าง
มีประสิทธิภาพไปยัง
ที่พักอาศัยและอาคาร
ส�ำนักงานต่าง ๆ
โดยวิธีการสร้าง
ทางเดิน เส้นทาง
จักรยาน ระบบ
รถรับส่ง จุดจอดรถ
ที่เหมาะสม
และเพียงพอ
๑) ความพึงพอใจ
๖๐%
ของผู้ใช้บริการ
(จากแบบสอบถาม)
๒) จ�ำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน ๕๐
ที่ร้องเรียนคุณภาพ
คดี / วัน
ของรถโดยสาร
สาธารณะ
๑) ร้อยละของ
ร้อยละ ๓๕
ประชาชนที่สัญจร
เข้าภายในเขต
ตัวเมืองชั้นในด้วย
รถยนต์ส่วนบุคคล

๖๐%

๗๐%

๘๐%

๗๐%

๘๐%

๙๐%

ไม่เกิน ๓๐
คดี / วัน

ไม่เกิน ๑๐
คดี / วัน

ไม่เกิน ๕
คดี / วัน

ร้อยละ ๓๐

ร้อยละ ๒๕

ร้อยละ ๒๐

172

มหานครสีเขียว
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เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๒.๔.๒ การจราจรคล่องตัว
ตัวชี้วัด
๑) ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะ
ในช่วงเวลาเร่งด่วน (ชั้นใน /
ชั้นกลาง / ชั้นนอก) กม. / ชม.
๒) ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะ
เฉลี่ย (ชั้นใน / ชั้นกลาง / ชั้นนอก)
กม. / ชม.
กลยุทธ์
(Action)

๒.๔.๒.๑ แก้ไขปัญหา
คอขวด จุดตัดทางรถไฟ
ในเขตกรุงเทพฯ
โดยการตัดถนนใหม่
สร้างอุโมงค์
สะพานข้ามแยก
๒.๔.๒.๒ ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อประสาน
สัญญาณไฟจราจร ตาม
ทางแยก ตลอดจนมี
CCTV และ
หน่วยเคลื่อนที่เร็วไปถึง
ที่หมายในเวลา ๕ นาที
เพื่อจัดการจราจรในกรณี
เกิดอุบัติเหตุ หรือกรณี
ที่จอดฝ่าฝืนกฏหมาย

๕ ปีแรก
ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๕๖ (๒๕๖๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๑๓ / ๑๙ / ๒๖ ๑๔ / ๒๑ / ๒๘

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๑๕ / ๒๓ / ๓๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๑๖ / ๒๔ / ๓๓

๒๑ / ๓๒ / ๔๓ ๒๓ / ๓๕ / ๔๗

๒๕ / ๓๘ / ๕๑

๒๗ / ๔๑ / ๕๕

ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)

๑) โครงการเพื่อ
ปีละ ๓
แก้ปัญหาคอขวด /
โครงการ
ทางแยก /
จุดตัดทางรถไฟ
และสร้างโครงข่าย
ถนนรองเปิดใช้งานได้
๒) ร้อยละของ
ร้อยละ ๔๐
ทางแยกและพื้นที่
ถนนที่มีการควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์หรือ
CCTV อย่างสมบูรณ์

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)

ปีละ ๓
โครงการ

ปีละ ๓
โครงการ

ปีละ ๓
โครงการ

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๒.๔.๓ เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง
ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของผู้สัญจรด้วยจักรยาน
๒) ร้อยละของผู้สัญจรทางน�้ำ

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๒
ร้อยละ ๒

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๔
ร้อยละ ๓

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๖
ร้อยละ ๔

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๘
ร้อยละ ๕
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กลยุทธ์
(Action)

ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)

๒.๔.๓.๑ เพิ่มท่าเรือ
โดยสารและปรับปรุง
ทางเดิน เส้นทางไปยัง
ท่าเรือโดยสาร
ให้มีความปลอดภัย

๑) จ�ำนวนท่าเรือ
เฉลี่ย
โดยสารที่เพิ่มขึ้น
เปิดเพิ่มปีละ
และการปรับปรุง
๓ ท่า และ
ท่าเรือที่มีอยู่เดิม
ปรับปรุงพืน้ ที่
ให้ทางเดินปลอดภัย รอบท่าปีละ
สะดวกต่อการใช้งาน
๕ ท่า
๒.๔.๓.๒ เพิ่มเส้นทาง
๒) เพิ่มความยาว
เพิ่มปีละ
จักรยานให้เข้าสู่ชุมชน
ช่องทางจักรยานที่ใช้ ๑๐ กม.
โดยเน้นให้เชื่อมต่อมายัง งานได้จริงและ
สถานีระบบขนส่งมวลชน เชื่อมต่อโครงข่าย
จุดหมายปลายทางหลัก ระบบขนส่งมวลชน
เช่น โรงเรียน
จ�ำนวนอาคาร
ร้อยละ ๒๕
ศูนย์การค้า และก�ำหนด สาธารณะ และสถาน
ให้อาคารสาธารณะ
ที่ราชการใน กทม.
ทุกแห่งต้องมีที่จอด
ที่มีที่จอดจักรยาน
จักรยาน โดยเฉพาะ
โดยเฉพาะ ตลอดจน
สามารถเข้าถึงได้ด้วย
จักรยานโดยสะดวก

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)

เฉลี่ย
เปิดเพิ่มปีละ
๓ ท่า และ
ปรับปรุงพื้นที่
รอบท่าปีละ
๕ ท่า
เพิ่มปีละ
๑๕ กม.

เฉลี่ย
เปิดเพิ่มปีละ
๓ ท่า และ
ปรับปรุงพื้นที่
รอบท่าปีละ
๕ ท่า
เพิ่มปีละ
๒๐ กม.

เฉลี่ย
เปิดเพิ่มปีละ
๓ ท่า และ
ปรับปรุงพืน้ ที่
รอบท่าปีละ
๕ ท่า
เพิ่มปีละ
๒๕ กม.

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๑๐๐

โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้ (ล้านบาท)

ก) โครงการหลัก
โครงการ

๑. สร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า
บีทีเอส หรือระบบรางอื่น ๆ
เช่น BRT, Monorail
๒. พัฒนาทางเดินเท้า ให้
เชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้า
ที่เปิดให้บริการ / ก�ำลังก่อสร้าง
๓.สร้างเส้นทางจักรยาน ให้
เชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้า
ที่เปิดให้บริการ / ก�ำลังก่อสร้าง
๔. เปิดบริการรถรับส่ง
เพื่อเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้า
ที่เปิดให้บริการ / ก�ำลังก่อสร้าง

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๙,๔๕๐

๔๗,๗๐๐

๔๙,๙๕๐

๕๒,๒๐๐

๑๕๙,๓๐๐

๒๓๑

๓๒๖

๒๓๖

๒๔๖

๑,๐๓๙

๒๓๑

๓๒๖

๒๓๖

๒๔๖

๑,๐๓๙

๑๐๕

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๕๕๕
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โครงการ
๕. วางแผนพื้นที่จอดรถ
โดยสาร (ร่วมกับขสมก.) /
จักรยานยนต์รับจ้าง /
จัดบริการรถรับส่งเพื่อเชื่อมโยง
มายังสถานีรถไฟฟ้าที่เปิดให้
บริการ
๖. จัดพื้นที่จอดรถส่วนตัว /
รถโดยสาร / จุดรับส่งผู้โดยสาร
บริเวณที่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า
ให้เพียงพอต่อการใช้บริการ
๗. จัดพื้นที่ป้ายสถานี /
จุดจอดรถประจ�ำทาง
ให้เพียงพอปลอดภัย
๘. จัดพื้นที่จุดจอดรถรับจ้าง
(จักรยานยนต์รับจ้าง แท็กซี่
สามล้อ) ให้ถูกสุขลักษณะ
น่าใช้งาน
๙. ติดกล้อง CCTV ทุกบริเวณ
ที่เป็นจุดจอดรถโดยสาร และ
ประสานกับกรมการขนส่ง
ทางบกในการกวดขันพฤติกรรม
การขับขี่
๑๐. ติดมิเตอร์เก็บเงินค่าที่จอด
บริเวณถนนสายหลัก
๑๑. สร้างสะพาน / อุโมงค์
ข้ามแยกหรือข้ามทางรถไฟ
๑๒. ตัด / เพิ่มโครงข่ายถนน
บริเวณ Superblock
๑๓. ติดตั้งระบบประสาน
สัญญาณไฟจราจร
ที่ถนนสายหลัก
๑๔. ติดตั้ง CCTV ถนน หรือ
จุดที่มักมีการจอดกีดขวาง
ผิดกฏหมายหรืออุบัติเหตุ
๑๕. จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อ
เคลื่อนย้ายรถกรณีเกิดอุบัติเหตุ
หรือมีการจอดกีดขวาง

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๔

๕

๕

๕

๑๙

๑๑

๑๕

๑๐

๑๐

๔๖

๘

๑๕

๑๕

๑๕

๕๓

๑๑

๒๐

๒๐

๒๐

๗๑

๔๕

๗๕

๗๕

๗๕

๒๗๐

๑๘๐

๓๐๐

๓๐๐

๓๐๐

๑,๐๘๐

๑,๘๙๐

๓,๒๔๐

๓,๓๙๐

๓,๕๔๐

๑๒,๐๖๐

๑,๒๖๐

๒,๑๖๐

๒,๒๖๐

๒,๓๖๐

๘,๐๔๐

๑๓๒

๒๓๒

๒๕๒

๒๗๒

๘๘๘

๑๖๐

๓๐๐

๓๐๐

๓๐๐

๑,๐๖๐

๓๕

๕๐

๕๐

๕๐

๑๘๕
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โครงการ
๑๖. ศึกษาเพิ่มเติมเส้นทาง
เดินเรือสร้างสถานีเรือโดยสาร
และประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้มีการขยาย
เส้นทางเดินเรือ
๑๗. ปรับปรุงพื้นที่รอบท่าเรือ
ให้มีการเชื่อมโยง อย่างมี
ประสิทธิภาพติดไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้ายแผนที่ มีที่พักผู้โดยสาร
๑๘. เพิ่มเส้นทางจักรยานโดย
ให้เกิดการเชื่อมโยงไปยังระบบ
ขนส่งหรือปลายทาง
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๙

๑๕

๑๕

๑๕

๕๔

๕

๑๐

๑๐

๑๐

๓๕

๑๕

๓๘

๕๐

๖๓

๑๖๖

๑๓,๗๘๒

๕๔,๙๗๗

๕๗,๓๒๔

๕๙,๘๗๗

๑๘๕,๙๖๐

ข) มาตรการด�ำเนินการ
โครงการ
๑. สนับสนุน รฟม. ให้พัฒนา
ส่วนต่อขยาย
๒. สนับสนุน รฟท. ให้พัฒนา
ส่วนต่อขยาย
๓. เพิ่มค่าที่จอดรถส�ำหรับ
ที่จอดรถของ กทม.
ในตัวเมืองชั้นใน
๔. เก็บภาษีท้องถิ่นส�ำหรับ
ธุรกิจ / อาคารพาณิชย์ที่ให้เช่า
ที่จอดรถ หรือมีที่จอดรถ
ในตัวเมืองชั้นใน
๕. ออกข้อบังคับกทม.ให้อาคาร
สาธารณะทุกแห่งต้องจัดที่จอด
จักรยาน (เน้นอาคาร กทม.
และโรงเรียนในระยะแรก
ต่อมาจึงเป็นอาคารพาณิชย์
และอาคารพักอาศัยขนาดใหญ่
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๐

-

-

-

๑๐

๒๐

-

-

-

๒๐

๔๐

๒๐

๒๐

-

๘๐

๗๐

๒๐

๒๐

-

๑๑๐
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ค) โครงการลงทุนหลัก
โครงการ
๑. สร้างส่วนต่อขยาย BTS
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

๙,๔๕๐
๙,๔๕๐

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๔๗,๗๐๐
๔๗,๗๐๐

๔๙,๙๕๐
๔๙,๙๕๐

๕๒,๒๐๐
๕๒,๒๐๐

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๑๕๙,๓๐๐
๑๕๙,๓๐๐
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๐๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓

มหานคร
สำ�หรับทุกคน
ชาวกรุงเทพฯ ทุกคน ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ
ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานภาพ อยู่ร่วมกันอย่าง
เสมอภาคและสมานฉั น ท์ เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้
พัฒนาตนเอง และเข้าถึงบริการสาธารณะ ในขณะ
เดียวกันชาวกรุงเทพฯ แต่ละกลุ่ม แต่ละชุมชน
สามารถด�ำรงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง อั ต ลั ก ษณ์ ประเพณี
วัฒนธรรมของตนเอง เป็นมหานครที่โดดเด่นใน
เชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย

TOGETHER
WE BUILD

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๓.๑

จัดสิ่งอำ�นวยความสะดวกและ
สวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
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ความหมายตามแผนวิสัยทัศน์ของ
ประชาชน

เมืองกรุงเทพมหานคร มีการจัดท�ำระบบฐานข้อมูล ที่
ครบถ้วนทันสมัย ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงได้
อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป และจัดสวัสดิการสังคม
ส�ำหรับกลุ่มคนดังกล่าว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับคนในสังคม

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

๑. ระบบฐานข้อมูลของกลุม่ ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร และผูด้ อ้ ยโอกาส
ได้รบั การพัฒนาและปรับปรุงให้ทนั สมัย เพือ่ ไม่ให้เกิดการ
ตกหล่นของข้อมูล ที่จะน�ำไปสู่การเข้าไม่ถึงสวัสดิการ
๒. ระบบสาธารณูปโภค เช่น ห้องน�้ำสาธารณะ ทางขึ้น
อาคาร - ทางเดินเท้า ทางลาด ลิฟต์ สะพานลอย ฯลฯ
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้เอื้อประโยชน์และ
อ�ำนวยความสะดวกให้กบั กลุม่ ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร และผูด้ อ้ ย
โอกาส โดยให้สามารถใช้ร่วมกับประชาชนทั่วไปได้
๓. กรุงเทพมหานครจัดสวัสดิการสังคม ให้กับผู้สูงอายุ
ผู ้ พิ ก าร และผู ้ ด ้ อ ยโอกาส ที่ ต ้ อ งการการช่ ว ยเหลื อ
อย่างทั่วถึง มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันน�ำไปสู่การลด
ความเหลื่อมล�้ำในสังคม

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด กทม. ได้แก่ ส�ำนักพัฒนาสังคม ส�ำนัก
อนามัย ส�ำนักการโยธา และส�ำนักงานเขต
หน่วยงานนอกสังกัด กทม. ได้แก่ กระทรวงแรงงาน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กรมโยธาธิการ
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ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระบบฐานข้อมูล
๑. สัดส่วนของจ�ำนวนผู้สูงอายุ
ทั้งที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ
และไม่ได้รับความช่วยเหลือ
อยู่ในระบบฐานข้อมูล
๒. สัดส่วนของจ�ำนวนผู้พิการ
ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล
๓. สัดส่วนของจ�ำนวนผูด้ อ้ ยโอกาส
ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล
๔. สัดส่วนของฐานข้อมูล
ในแต่ละเขตมีความเชื่อมโยงกัน
๕. สัดส่วนของฐานข้อมูล
ที่ได้รับการปรับให้เป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่องทุกปี
ระบบสาธารณูปโภค
๑. สัดส่วนของสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานเช่น ห้องน�้ำสาธารณะ
ทางขึ้นอาคาร - ทางเดินเท้า
ทางลาด ลิฟต์ สะพานลอย ฯลฯ
ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ
๒. สัดส่วนของจ�ำนวนสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก เช่น รถเข็น ราวจับ
กันลื่น ส�ำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๔๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๑๐๐
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ตัวชี้วัด
สวัสดิการสังคม
๑. สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ ได้รับเบี้ยยังชีพ
ในอัตราเท่ากับเส้นความยากจน
อย่างครอบคลุมและครบถ้วน
๒. สัดส่วนของผู้พิการที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ ได้รับเบี้ยยังชีพ
ในอัตราเท่ากับเส้นความยากจน
อย่างครอบคลุมและครบถ้วน
๓. สัดส่วนของผู้ด้อยโอกาส
ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ได้รับเบี้ยยังชีพในอัตราเท่ากับ
เส้นความยากจน อย่างครอบคลุม
และครบถ้วน
๔. สัดส่วนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ ได้รับการอบรม
พัฒนาทักษะด้านภาษา
เทคโนโลยี และอาชีพ
โดยมีการลดหย่อน
ค่าใช้จ่าย / ค่าเล่าเรียน
๕. สัดส่วนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
การลดหย่อนค่าโดยสาร
๖. สัดส่วนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ มีที่อยู่อาศัย
ที่ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๗. สัดส่วนของโรงพยาบาล
ส�ำหรับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ให้ครอบคลุมกับจ�ำนวนผู้สูงอายุ

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)

สวัสดิการสังคม
ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๑๐๐
๘. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ได้รับสวัสดิการด้านกองทุนออม
และกองทุนชุมชนเพือ่ ประกอบอาชีพ
๙. ร้อยละของเด็กพิเศษ
ร้อยละ ๑๐๐
มีสถานศึกษารองรับ
อย่างครอบคลุม
๑๐. สัดส่วนของประชาชน
ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๑๐๐
ที่ด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน
สวัสดิการชุมชน โดยชุมชนเอง
(ที่ไม่ใช่รูปแบบการสงเคราะห์
จากภาครัฐ)
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
๑. สถานการณ์ด้านสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีจ�ำนวนผู้สูงอายุ ๕๘๑,๖๕๕ คน และ
เพิม่ ขึน้ เป็น ๖๙๒,๖๕๔ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจ�ำนวนผูส้ งู อายุทงั้ สิน้ ๗๗๒,๒๖๑ คน
ในขณะที่มีจ�ำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเพียง ๕๕๙,๓๘๖ คน (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖) ทั้งนี้
หากพิจารณาผลการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบรายเดือนในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว จะพบว่า มีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ
ในแต่ละเดือนไม่ครบตามจ�ำนวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ (ตาราง ๒๓) ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างจ�ำนวน
ผู้สูงอายุทั้งหมด จ�ำนวนผู้มีสิทธิกับจ�ำนวนผู้มารับเบี้ยยังชีพจริง และไม่มีการจ�ำแนกประเภทของ
ผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการได้รบั ความช่วยเหลืออย่างแท้จริง ท�ำให้ผทู้ ไี่ ด้รบั เบีย้ ยังชีพบางกลุม่ เป็นบุคคลทีไ่ ม่มี
ความต้องการอย่างเร่งด่วน ในการช่วยเหลือแบบสงเคราะห์จากภาครัฐ ในขณะที่ผู้ที่ต้องการ และ
จ�ำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เช่น ผู้สูงอายุที่มีความยากจน ผู้สูงอายุที่มีความพิการ
กลับเข้าไม่ถึงสิทธิ หรือไม่ได้รับสิทธิที่นอกเหนือไปมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุธรรมดา และเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุยังมีปัญหา ในแง่ของการขาดการเชื่อมโยง ของระบบฐานข้อมูลจากทั่วประเทศ ท�ำให้
ผู้สูงอายุที่เป็นประชากรแฝง ในกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถรับเบี้ยยังชีพได้
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ตารางที่ ๒๓ จ�ำนวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ และผลการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดส�ำหรับผู้สูงอายุ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
รวม

จ�ำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับ
เบี้ยยังชีพ (คน)
-

จ�ำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพ (คน)
๕๔๐,๑๑๑
๕๓๗,๘๗๑
๕๓๖,๙๐๙
๓๕๓,๗๐๙
๕๓๔,๓๙๘
๕๓๓,๐๖๘
๕๓๑,๙๘๗
๕๓๐,๖๕๑
๕๕๙,๓๘๖

*ทั้งนี้ ยังไม่มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในทะเบียนราษฎร์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้ า นสวั ส ดิ ก ารของผู ้ สู ง อายุ พบว่ า มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารในรู ป แบบเบี้ ย ยั ง ชี พ ส�ำหรั บ
ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าครองชีพประจ�ำวัน ส�ำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง ในการรักษาพยาบาล
(โรงพยาบาลของรัฐบาล) และค่าเครื่องอุปโภคบริโภค (ตารางที่ ๒๔)
ตารางที่ ๒๔ ประเภทการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
สวัสดิการและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- ๖๐ - ๖๙ ปี
- ๗๐ - ๗๙ ปี
- ๘๐ - ๘๙ ปี
- ๙๐ ปีขึ้นไป
ค่าจัดการศพตามประเพณี
ค่าครองชีพประจ�ำวัน
ทุนประกอบอาชีพ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล
เครื่องอุปโภคบริโภค

จ�ำนวน
๖๐๐ บาท
๗๐๐ บาท
๘๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
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นอกจากนั้น ผู้สูงอายุยังได้รับสวัสดิการในรูปแบบอื่น ๆ ดังนี้
๑. การลดหย่อนค่าโดยสาร
๒. ค่าจัดการศพตามประเพณี ตามพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๑ (๑๒) ซึง่ ทุกคนสามารถยืน่ ค�ำขอ
ได้ โดยต้องลงทะเบียนภายใน ๓๐ วัน ที่ส�ำนักงานเขต
หลั ง จากลงทะเบี ย นมรณบั ต รแล้ ว แต่ ส วั ส ดิ ก าร
ค่าจัดการศพนี้ มักประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ
๓. การจัดกิจกรรมส�ำหรับผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมวันพ่อ
กิ จ กรรมสั ม มนา และศึ ก ษาดู ง าน ด้ า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสืบสาน
วันกตัญญูผู้สูงวัย กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมเผยแพร่
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร กิจกรรมเสวนา
วิชาการภูมคิ วามรูจ้ ากคลังสมองผูส้ งู อายุ กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์คนสองวัย กิจกรรมเชิดชูเกียรติภมู ปิ ญ
ั ญา
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
๔. สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุประกอบด้วย
- บ้านผู้สูงอายุบางแค ๒
- ศูนย์บริการผูส้ งู อายุดนิ แดง (บ้านมิตรไมตรี)
หากพิจารณาตามจ�ำนวนประชากรที่เข้าถึงสวัสดิการ
จะพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น (ตาราง ๒๕) กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่ได้
รับเบี้ยยังชีพมีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับจ�ำนวนผู้สูงอายุ
ที่เข้าใช้บริการในศูนย์ผู้สูงอายุดินแดง ในขณะที่ผู้สูงอายุที่ได้
รับเงินช่วยเหลือในบริการอื่น ๆ เช่น ทุนประกอบอาชีพ และ
ค่าครองชีพ๑ และผูส้ งู อายุทใี่ ช้บริการบ้านพักฉุกเฉินทีม่ จี �ำนวน
ลดลง อาจเป็นเพราะจ�ำนวนผูส้ งู อายุในกรุงเทพมหานครทีเ่ ข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์และฐานข้อมูลเพือ่ รับเบีย้ ยังชีพ
เพิ่มสูงขึ้น จากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในกรุงเทพมหานคร โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส�ำนักพัฒนา
สังคมกับส�ำนักงานเขต ในการจัดเก็บข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมผู้สูงอายุทุกคน ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มประชากรแฝง

๑

ค่าครองชีพประจ�ำวัน ส�ำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน ในฐานข้อมูลเท่านั้น ซึ่งจะต้องท�ำหนังสือ
ขอการรับสวัสดิการดังกล่าวทุกครั้ง
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ตารางที่ ๒๕ จ�ำนวนประชากรผู ้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ สวั ส ดิ ก ารสั ง คมสงเคราะห์ ในด้ า นต่ า ง ๆ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์
แก่ผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพ
บริการทั่วไป (ทุนประกอบ
อาชีพ ค่าครองชีพ ฯลฯ)
ร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพ
และสวัสดิการสังคม
บริการบ้านพักฉุกเฉิน
(ผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป)
สถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านบางแค ๒
ศูนย์ผู้สูงอายุดินแดง
สมาชิกขึ้นทะเบียนการให้
บริการผู้สูงอายุภายนอก

ปี พ.ศ.
๒๕๕๓
๔๔๖,๑๒๓
๗๕๐

๒๕๕๔
๔๕๒,๘๐๘
๔๐๖

๒๕๕๕
๔๗๕,๔๕๑
๓๐๓

๒๕๕๖
๕๕๙,๓๘๖
-

๒,๐๐๐

๒,๖๐๐

๒,๕๙๐

-

๑๑๔

๑๓๗

๑๐๐

-

๑๓๓

๑๓๔

๑๔๑

๑๓๕

๗๗๖

๘๘๙

๙๘๕

๑,๐๐๘

๒. สถานการณ์ด้านสวัสดิการสังคมที่
เกี่ยวข้องกับคนพิการ
ระบบฐานข้ อ มู ล ของคนพิ ก าร ใน
กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจ�ำนวน
ผู ้ พิ ก าร ที่ มี บั ต รประจ�ำตั ว คนพิ ก ารทั้ ง สิ้ น
๕๒,๖๒๓ คน แต่มจี �ำนวนผูพ้ กิ ารทีไ่ ด้รบั เบีย้ ความ
พิการเพียง ๔๖,๓๔๐ คน หรือร้อยละ ๘๘.๑
เท่ากับว่าประมาณจ�ำนวนผู้พิการ ร้อยละ ๑๑.๙
ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ และคาดการณ์ว่า ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จะมีจ�ำนวนคนพิการที่ได้
รับเบี้ยความพิการ ๕๑,๘๐๐ ราย ซึ่งการขอรับ
เบี้ยนี้ อยู่ในความรับผิดชอบของส�ำนักงานเขต
แต่ปัญหาที่พบคือ การไม่เชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการจ�ำแนกบุคคลที่มี
ความพิการทีด่ อ้ ยโอกาสเอาไว้ ท�ำให้การให้ความ
ช่วยเหลือเป็นไปได้แค่รายกรณีที่ย่ืนค�ำขอเท่านั้น
อีกทั้งอาจยังมีผู้ตกหล่นจากฐานข้อมูล เนื่องจาก
ไม่ได้ไปลงทะเบียนจากส�ำนักเขตในแต่ละแห่งไว้

เพราะมีความยุง่ ยากซับซ้อน ความไม่รสู้ ทิ ธิ ความ
ไม่ต้องการให้ถูกตีตราว่า “พิการ”
ประเด็นการจัดสวัสดิการเพื่อคนพิการ
พบว่า ภาครัฐได้มีการช่วยเหลือคนพิการในรูป
แบบสวัสดิการและสงเคราะห์ประเภทต่าง ๆ และ
ส�ำนักพัฒนาสังคมก็ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
คนพิการ เช่น วันคนพิการสากล กิจกรรม
ทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษา
ส�ำหรั บ คนพิ ก าร ทั้ ง ในระบบและนอกระบบ
(โรงเรียนเรียนร่วม และการฝึกอาชีพส�ำหรับคน
พิการ) การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
ผูส้ งู อายุและคนพิการ การจัดช่องทางพิเศษ (Fast
Track) บริการตรวจและประเมินสภาพความ
พิ ก าร การจั ด ท�ำเว็ บ ไซต์ ส�ำหรั บ คนพิ ก าร
ทางสายตา การจัดท�ำหนังสือเสียงในห้องสมุด
หนังสือเสียง กีฬาส�ำหรับคนตาบอด (ได้แก่ ฟุตซอล
ว่ายน�้ำ และกรีฑา) รถบริการส�ำหรับผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ / แท็กซี่ส�ำหรับคนพิการ เป็นต้น
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ตารางที่ ๒๖ ประเภทสวัสดิการส�ำหรับผู้พิการ
สวัสดิการและสงเคราะห์ผู้พิการ
เบี้ยความพิการ
ทุนประกอบอาชีพ
ค่าครองชีพประจ�ำวัน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล

จ�ำนวน
๕๐๐ บาท
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท / ครอบครัว
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ช่องว่างของการจัดสวัสดิการให้กับผู้พิการ อยู่ที่บุคคลที่มีความพิการแต่ไม่มีบัตร
คนพิการ เนื่องจากไม่ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการ ท�ำให้ไม่สามารถขอรับเบี้ยความพิการและค่าครองชีพ
ประจ�ำวันได้ เนื่องจากผู้ที่ขอได้ จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ขอรับเบี้ยความพิการ
แต่ต้องขึ้นทะเบียนคนพิการแล้ว ส�ำหรับคนพิการที่ไม่มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการ ยังสามารถขอทุน
ประกอบอาชีพได้ และได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
แม้สวัสดิการและการสงเคราะห์ เป็นการจัดสวัสดิการรูปแบบหนึ่งที่รัฐพึงจัดให้ประชาชน
แต่หากพิจารณาในแง่ของจิตใจก็พบว่า บางรายไม่ต้องการรับสวัสดิการในรูปแบบการสงเคราะห์
เนือ่ งจากไม่สามารถยอมรับการถูกตีตราว่า “พิการ” ทีต่ อ้ งได้รบั เบีย้ ยังชีพแบบการสงเคราะห์ ทีท่ �ำให้
รู้สึกว่าไร้ศักดิ์ศรีได้ (กรรณจริยา สุขรุ่ง, ๒๕๕๔)
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๓. สถานการณ์ด้านสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ด้อยโอกาส
ประเด็ น ฐานข้ อ มู ล ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสนั้ น
กรุงเทพมหานคร ไม่ได้มีการจ�ำแนกของกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ผู้พิการที่ด้อยโอกาส และ
เด็กด้อยโอกาสอย่างชัดเจน ซึ่งท�ำให้คนกลุ่มนี้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประชากรแฝงเป็นกลุม่ คนทีไ่ ม่ได้
เข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎร์ ท�ำให้ขาดการรับ
สวัสดิการที่พึงได้รับและ / หรือไม่ได้รับสิทธิอย่าง
ประชาชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
ตัวเลขสถิติจะพบว่าจ�ำนวนคนกรุงเทพมหานคร
อยู่จริง ประมาณ ๕.๗ ล้านคนในขณะที่มีจ�ำนวน
ประชากรแฝงถึง ๓.๔ ล้านคน และแนวโน้มของ
ประชากรแฝงก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ
ส�ำหรับเด็กด้อยโอกาสในกรุงเทพมหานคร
ได้ด�ำเนินการสงเคราะห์ทนุ การศึกษา ทุนฝึกอาชีพ
ค่าครองชีพประจ�ำวัน ค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวเนื่อง
ในการรักษาพยาบาล และเครื่องอุปโภคบริโภค

แก่เด็กที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี และได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก จ�ำนวน ๗ แห่ง ได้แก่
๑) ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสวนลุมพินี ๒) ศูนย์สร้าง
โอกาสเด็กพระราม ๙ ๓) ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก
ทุ่งครุ ๔) ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม ๘
๕) ศูนย์สร้างโอกาสเด็กจตุจักร ๖) ศูนย์สร้าง
โอกาสเด็กสะพานพระปกเกล้า และ ๗) ศูนย์สร้าง
โอกาสเด็กสวนพฤกษชาติ คลองจั่น รวมทั้งยัง
สร้างศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
ทั้งสิ้น ๓๑๑ ศูนย์ แต่ปัญหาที่พบคือ ศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียนบางแห่ง มีจ�ำนวนครูไม่เพียงพอ
ส่วนคนเร่ร่อนนั้น ส�ำนักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร ได้จัดสถานสงเคราะห์ส�ำหรับ
คนเร่รอ่ น / ไร้บา้ น จ�ำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ บ้านอุน่ ใจ
ซึ่งปัญหาที่พบคือ บุคคลเร่ร่อนไม่มาพักอาศัย
ในสถานที่ที่จัดไว้ให้ เนื่องจาก ไกลจากแหล่งที่
ท�ำกินของตน หรือสถานที่ / ย่านเดิมทีต่ นอาศัยอยู่
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๔. สถานการณ์ระบบสาธารณูปโภคส�ำหรับกลุม่
ผู้สูงอายุและคนพิการ
ระบบสาธารณูปโภคส�ำหรับกลุม่ ผูส้ งู อายุ
และคนพิการ ภายในสถานที่แต่ละแห่ง ของ
กรุงเทพมหานครนั้น ได้มีการจัดสาธารณูปโภค
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุและ
ผูพ้ กิ ารไว้แล้ว โดยเป็นไปตามกฏกระทรวง ก�ำหนด
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในอาคาร ส�ำหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัย
อ�ำนาจตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
(ฉบับที่ ๓) มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑
มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๘ และมาตรา
๕๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
ก�ำหนดไว้ดังนี้
ข้อ ๒ ในกฏกระทรวงนี้
“สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความว่า ส่วน
ของอาคารที่สร้างขึ้น และอุปกรณ์อันเป็นส่วน
ประกอบของอาคาร ที่ติดหรือตั้งอยู่ภายในและ
ภายนอกอาคาร เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการใช้
อาคารส�ำหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ และคนชรา
“ลิ ฟ ต์ ” หมายความว่ า อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
ส�ำหรับน�ำคนขึ้นลงระหว่างพื้นของอาคารที่ต่าง
ระดับกัน แต่ไม่ใช่บันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน
“พื้นผิวต่างสัมผัส” หมายความว่า พื้นผิว
ทีม่ ผี วิ สัมผัสและสีซงึ่ มีความแตกต่างไปจากพืน้ ผิว
และสีในบริเวณข้างเคียงซึง่ คนพิการทางการมอง
เห็นสามารถสัมผัสได้
“ความกว้างสุทธิ” หมายความว่า ความ
กว้างที่วัดจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง โดย
ปราศจากสิ่งใด ๆ กีดขวาง
ข้อ ๓ อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้อง
จัดให้มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูพ้ กิ ารหรือ
ทุ พ พลภาพ และคนชรา ตามที่ ก�ำหนดใน
กฏกระทรวงนี้ ในบริเวณทีเ่ ปิดให้บริการแก่บคุ คล
ทั่วไป
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(๑) โรงพยาบาล สถานพยาบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคาร
ที่ท�ำการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของ
รัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมาย สถานศึกษา หอสมุด
และพิพิธภัณฑสถานของรัฐ สถานีขนส่งมวลชน
เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ท่าเทียบ
เรือ ที่มีพื้นที่ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้บริการ
แก่บุคคลทั่วไปเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๒) ส�ำนักงาน โรงมหรสพ โรงแรม
หอประชุม สนามกีฬา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า
ประเภทต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ส่วนใดของอาคารที่เปิด
ให้บริการแก่บคุ คลทัว่ ไปเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐
ก�ำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ จากสิ่ ง อ�ำนวยความสะดวก ตลอดจน
สวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลทางสถิติ แม้
กรุงเทพมหานครมีการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ผสู้ งู อายุและคนพิการ ได้แก่ ทางลาด ห้องนำ 
�้
ป้ายสัญลักษณ์ ทีจ่ อดรถ บริการข้อมูล และอืน่ ๆ
(รถเข็นส�ำหรับคนพิการ ลิฟต์ส�ำหรับคนพิการ
ช่องทาง fast track ฉลากซองยาอักษรเบลล์ และ
ไม้เท้าสี่ขา) แต่ยังไม่ครบถ้วนและไม่ครอบคลุม
สถานที่ทุกแห่ง และข้อมูลที่ได้มีเพียงข้อมูลจาก
ส�ำนักงานของกรุงเทพมหานครเท่านั้น ไม่มีการ
ส�ำรวจข้อมูลของสถานที่อื่น ๆ เช่น อาคารของ
เอกชน หรือโรงพยาบาลของรัฐ เนื่องจากไม่มี
การเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งมี
สาเหตุมาจากการท�ำงานที่แยกจากกัน และการ
ของบประมาณ ไม่ได้ขึ้นกับกรุงเทพมหานคร
หากแต่เป็นไปตามพระราชบัญญัติอยู่แล้ว
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ตารางที่ ๒๗ จ�ำนวนหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีการด�ำเนินการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการไว้แล้ว
หน่วย: แห่ง
หน่วยงาน
ส�ำนักงานเขต (๕๐ เขต)
ส�ำนักอนามัย (๖๘ แห่ง)
ส�ำนักการแพทย์ (๘ แห่ง)
ส�ำนักสิ่งแวดล้อม (๒๖ แห่ง)
ส�ำนักพัฒนาสังคม (๑ แห่ง)
ส�ำนักผังเมือง (๑ แห่ง)
กองกลาง ส�ำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร (๑ แห่ง)
ส�ำนักการระบายน�้ำ (๑ แห่ง)
ส�ำนักเทศกิจ (๑ แห่ง)
ส�ำนักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (๑ แห่ง)
ส�ำนักการจราจรและขนส่ง
(๑ แห่ง)
ส�ำนักการโยธา
๑) ส�ำนักงานออกแบบอาคาร
ก่อสร้างใหม่
๒) กองควบคุมการก่อสร้าง
*ยังอยู่ระหว่างด�ำเนินการ

ทาง
ลาด
๔๕
๖๔
๘
๒๑
๑
๑
๑

ห้องน�้ำ
๓๗
๕๒
๘
๒๕*
๑
๑

ป้าย
สัญลักษณ์
๓๙
๓๘
๘
๑
๑
๑

ที่จอด บริการ อื่น ๆ
รถ
ข้อมูล
๔๐
๓๘
๑๗
๓๒
๔๙
๖๘
๘
๘
๘
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
-

-

๑
๑*

๑*

๑*

๑*

-

-

-

๑*

๑*

-

-

-

-

-

-

-

-

๕

๘๕

๒๗

-

-

-
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๔. สถานการณ์ระบบสวัสดิการสังคมอื่น ๆ
ส�ำหรับกลุม่ ผูส้ งู อายุ คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส
นอกจากรูปแบบสวัสดิการที่ได้กล่าวถึง
ข้างต้น กรุงเทพมหานครก็ได้จัดตั้ง โรงเรียน
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครศูนย์ฝกึ อาชีพครบวงจร
การพั ฒ นาอาชี พ ด้ า นเกษตรกรรม โดยศู น ย์
ฝึกอาชีพแบบครบวงจร และการพัฒนาอาชีพ
ด้านเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบ
อาชีพในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนที่สนใจ
เพื่อน�ำไปประกอบอาชีพหรือต่อยอดในอาชีพตน
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยในการเข้าเรียน และโรงเรียน
ฝึกอาชีพที่เสียค่าใช้จ่ายเพียง ๑๐๕ บาท ต่อ
หลักสูตร แต่ขอยกเว้นได้ในกรณีของกลุม่ ยาเสพติด
ซึ่ ง เมื่ อ เรี ย นจบหลั ก สู ต ร ก็ จ ะได้ วุ ฒิ บั ต ร /
ใบประกาศนียบัตร ทีส่ ามารถน�ำไปประกอบอาชีพ
ได้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ บางครั้งการขอยกเว้น
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หรือผ่อนผันค่าใช้จ่าย / ค่าเล่าเรียน ส�ำหรับ
คนยากไร้ไม่สามารถด�ำเนินการได้ เนื่องจาก
ติดระเบียบและงบประมาณที่มีจ�ำกัด ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ ที่เข้าเรียนมีจ�ำนวนน้อยเมื่อเทียบกับ
บุคคลวัยท�ำงาน เนื่องจากความไม่สะดวกในการ
เข้าเรียน เกณฑ์การรับสมัครผู้ที่เข้าเรียนนั้นต้อง
มีส�ำเนาบัตรประชาชน ซึ่งเท่ากับว่าผู้ด้อยโอกาส
ที่ เ ป็ น บุ ค คลไร้ สั ญ ชาติ จะไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
สวัสดิการส่วนนี้ได้
แม้แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม มักมุง่ เน้น
รูปแบบการสงเคราะห์จากทางภาครัฐ แต่การ
จัดตัง้ สวัสดิการชุมชนก็เป็นสวัสดิการอีกแนวทาง
หนึ่ง เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสเล็งเห็นถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่นเดียวกับประชาชน
อื่น ๆ เนื่องจากผู้ด้อยโอกาสสามารถเปลี่ยน
สถานะได้เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาทั่วไป

ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น

วิเคราะห์ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
ต่อสถานการณ์ที่เป็นปัญหา

๑. ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับเบี้ยยังชีพ ไม่ครบ
ตามจ�ำนวนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
๒. สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
ยังไม่ครบถ้วนและครอบคลุมตามความจ�ำเป็น เพื่อให้
ด�ำรงชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น ๆ
๓. จ�ำนวนเด็กและ / หรือผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รับดูแล
อย่างเท่าที่ควร ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่มีคุณภาพ

๑. ผู้รับเบี้ยยังชีพบางกลุ่ม ไม่มีความต้องการ
อย่างเร่งด่วนในการขอรับสงเคราะห์จากภาครัฐ
๒. กลุ่มคนบางกลุ่มเข้าไม่ถึงสิทธิ เช่น กลุ่มผู้ยากไร้
๓. ระบบฐานข้อมูลไม่ครอบคลุมบุคคลทั้งพื้นที่
ท�ำให้มีผู้ตกหล่นจากฐานข้อมูล
การขาดการบูรณาการเชื่อมโยงการท�ำงาน
ของแต่ละภาคส่วน ท�ำให้การพัฒนา หรือสร้าง
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก เป็นไปอย่างยากล�ำบาก
และมีเงื่อนไข
ศูนย์หรือสถานที่รองรับผู้ด้อยโอกาส ยังขาดบุคลากร
ที่เข้ามาช่วยเหลือดูแล
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มหานคร
สำ�หรับทุกคน

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๑.๑ มีสาธารณูปโภคและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุและ
คนพิการอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด
๑) สัดส่วนของผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส ที่สามารถเข้าถึง
สาธารณูปโภคและสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกพื้นฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป
กลยุทธ์
(Action)

๓.๑.๑.๑ จัด
สาธารณูปโภคและ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในอาคารสถานที่
ของส�ำนักงาน
กรุงเทพมหานคร
ภาครัฐ และเอกชน
ส�ำหรับผู้สูงอายุและ
คนพิการอย่างทั่วถึง

๓.๑.๑.๒ จัด
สาธารณูปโภค และ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับผู้สูงอายุและ
คนพิการอย่างครบถ้วน

ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๘๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๙๐

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)

๑) อาคารสถานที่
ร้อยละ
ของหน่วยงาน
๑๐๐
กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
จัดสาธารณูปโภค
ส�ำหรับผู้สูงอายุและ
คนพิการอย่างทั่วถึง
๒) สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกในอาคาร
ส�ำหรับผู้สูงอายุและ
คนพิการได้รับจัดสรร
อย่างครบถ้วนตาม
ความต้องการ
๑) สัดส่วนของ
ร้อยละ ๗๐
สาธารณูปโภค
ส�ำหรับผู้สูงอายุและ
คนพิการที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้มีคุณภาพ
ดีขึ้น
๒) สัดส่วนของ
ผู้สูงอายุและคนพิการ
ที่ได้รับการจัดสรร
สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
อย่างครบถ้วน
ตามความจ�ำเป็น

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๙๕

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐
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เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๑.๒ จัดสวัสดิการส�ำหรับผูส้ งู อายุ คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาสอย่างทัว่ ถึง
ตัวชี้วัด
๑) สัดส่วนของผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึงสวัสดิการ
ขั้นพื้นฐาน

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๑๐๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)

กลยุทธ์
(Action)

ตัวชี้วัด

๓.๑.๒.๑ จัดสรรเบี้ย
ยังชีพ ส�ำหรับผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อย
โอกาส

๑) สัดส่วนของ
ผูส้ งู อายุและคนพิการ
ที่ได้รับการจัดสรร
เบี้ยยังชีพ

ร้อยละ
๑๐๐

๓.๑.๒.๒ พัฒนาระบบ
การรักษาพยาบาล ที่
เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ
คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส

๑) สัดส่วนของ
ผูส้ งู อายุและคนพิการ
ที่ได้รับการดูแล
พยาบาลที่บ้าน และ
ชุมชน
๒) สัดส่วนของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
ได้รับสิทธิ์การรักษา
พยาบาล
ในสถานพยาบาล
ใกล้บ้าน
๑) สัดส่วนของ
ผู้มีรายได้น้อย
ที่ได้รับการช่วยเหลือ
ด้านที่อยู่อาศัย
๒) จ�ำนวนพื้นที่
สร้างสรรค์ เพื่อการ
สันทนาการที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ
๑๐๐

๓.๑.๒.๓ พัฒนา
ที่อยู่อาศัยส�ำหรับ
ผู้มีรายได้น้อย

ร้อยละ
๑๐๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
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มหานคร
สำ�หรับทุกคน

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๑.๓ จัดสวัสดิการเด็ก
ตัวชี้วัด
๑) จ�ำนวนเด็กและเด็กด้อยโอกาสที่
เข้าถึงสวัสดิการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีในรอบด้าน

กลยุทธ์
(Action)

๓.๑.๓.๑ พัฒนา
ศักยภาพและ
ให้ค�ำปรึกษา

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๑๐๐

ตัวชี้วัด

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)

๑) จ�ำนวนเด็กที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรม
สร้างสรรค์ที่จัดขึ้น
๒) จ�ำนวนเด็กที่ได้
รับค�ำปรึกษา
๓) สัดส่วนของศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนที่มีคุณภาพ
๔) สัดส่วนของเด็ก
ก่อนวัยเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาตาม
ศักยภาพ

ร้อยละ
๑๐๐

จ�ำนวนเด็กด้อย
โอกาสที่ได้รับการจัด
สวัสดิการด้าน
โภชนาการที่เพิ่มขึ้น
๓.๑.๓.๓ ให้ความ
๑) จ�ำนวนเด็กด้อย
คุ้มครองเพื่อป้องกันการ โอกาสที่ได้รับการ
ตกเป็นเหยื่อของการใช้ ช่วยเหลือให้รอดพ้น
ความรุนแรงในเด็กและ จากการใช้
การค้ามนุษย์
ความรุนแรง และ
การค้ามนุษย์
๒) จ�ำนวนเด็ก
ที่ได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพทั้ง
ทางด้านร่างกาย
สังคม อารมณ์
สติปัญญา

ร้อยละ
๑๐๐

๓.๑.๓.๒ จัดสวัสดิการ
ด้านโภชนาการส�ำหรับ
เด็กด้อยโอกาส

ร้อยละ
๑๐๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
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โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้ (ล้านบาท)

ก) โครงการหลัก
โครงการ

๑. โครงการจัดซื้อ
รถประจ�ำทางชานต�่ำ 
๒. โครงการจัดตั้ง “กองทุน
สวัสดิการในระดับชุมชน”
เพื่อผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

๙๐๐

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๑๕๗.๕

๑๕๗.๕

๑๓๕

๑๒๐

๑,๐๒๐

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๑,๓๕๐
๑๒๐

๑๕๗.๕

๑๕๗.๕

๑๓๕

๑,๔๗๐

ข) มาตรการด�ำเนินการ
โครงการ
๑. ออกข้อบังคับ การจัด
สาธารณูปโภคและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุ
และคนพิการ ในอาคาร
สาธารณะ
๒. ปรับปรุงห้องน�้ำ ทางลาด
ที่จอดรถคนพิการและผู้สูงอายุ
ในอาคารเก่าของ กทม.
(ส�ำนักงานเขต ๕๐ เขต ๆ ละ
๑ ล้านบาท)
๓. ซื้อไม้เท้าส�ำหรับให้บริการ
ในอาคารของกทม.
(ส�ำนักงานเขต ๕๐ เขต ๆ ละ
๕ หมื่นบาท)
๔. ปรับปรุงบาทวิถี ทางข้าม
ทางเดินเท้าส�ำหรับคนพิการ
ผู้สูงอายุ (ส�ำนักงานเขต
๕๐ เขต ๆ ละ ๕ ล้านบาท)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๒

๐.๒

๑๐๐

๑๐๐

๒.๕

๒.๕

๒๕๐

๒๕๐
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สำ�หรับทุกคน

โครงการ
๕. ปรับปรุงห้องน�้ำคนพิการ
และผู้สูงอายุ (๑๐ ห้อง ๆ ละ
๒ แสนบาทต่อพืน้ ทีเ่ ขต ๕๐ เขต)
๖. ปรับเกณฑ์การจัดสรร
เบี้ยยังชีพ เพื่อให้ประชากรแฝง
ได้รบั เบีย้ ยังชีพ และเพิม่ แนวทาง
การจัดสรรเบี้ยยังชีพให้กับ
คนยากจน
๗. จัดหาเครื่องอ�ำนวย
ความสะดวกทางการเคลื่อนไหว
ส�ำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ประสบปัญหาทางการ
เคลื่อนไหว (เก้าอี้รถเข็น
๓๕๐ คัน / ปี)
๘. ศึกษาวิจัยอัตราเบี้ยยังชีพที่
เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
เพื่อให้สามารถด�ำรงชีวิต
ได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
๙. จัดท�ำระบบฐานข้อมูลกลาง
กรุงเทพมหานคร ของผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ทีส่ ามารถเชือ่ มโยง กับฐานข้อมูล
กลางของประเทศ
๑๐. พัฒนาระบบการดูแล
พยาบาลผู้สูงอายุและคนพิการ
ที่บ้านและชุมชนทั้งระบบตั้งแต่
การฝึกอบรม อาสาสมัคร
ออกแบบกิจกรรมวิธีการ
การตรวจติดตาม
(มีค่าตอบแทนอาสาสมัคร)
๑๑. พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัคร / ผู้ดูแลกลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๑๐๐

๑๐๐

๐.๒

๐.๒

๔.๕

๑๕.๕

๓.๕

๓.๕

๒๗

๑

๑

๒๐

๒๐

๕

๕

๑

๑
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โครงการ
๑๒. จัดตั้งศูนย์ดูแล
กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน
๑๓. เพิ่มบริการคลินิก
กายภาพบ�ำบัด และจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ
ผู้สูงอายุและคนพิการ
ในศูนย์บริการสาธารณสุข
๑๔. ศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
๑๕. ปรับปรุง / ฟื้น พื้นที่
ใกล้เคียงให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์
เพื่อการสันทนาการ เช่น พื้นที่
ใต้ทางด่วน สถานที่ของศูนย์
ต่าง ๆ ทีป่ จั จุบนั ไม่ได้ใช้งานแล้ว
๑๖. จัดท�ำความร่วมมือกับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) การเคหะ
แห่งชาติ ส�ำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์และ / หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน และส่งเสริมให้เกิดการ
ออมในระดับชุมชน เพื่อพัฒนา
ที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย
๑๗. ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียนให้ครบวงจร
(โดยการจัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมต่อการเรียน
เพิ่มสื่อการสอนที่มีคุณภาพ
กระบวนการตรวจสอบการ
ด�ำเนินงานของศูนย์ และ
กระบวนการและเกณฑ์
การคัดเลือกครูของศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียน)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๑๐

๑๐

๓๔

๒

๑๐

๒๕๐

๒๐

๓๔

๒

-

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๑๐

-

-

-

-

๒๕๐
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โครงการ
๑๘. จัดท�ำปฏิทินกิจกรรม
สร้างสรรค์ โดยความร่วมมือ
กับภาคเอกชน และประชาสังคม
๑๙. จัดตั้งศูนย์รับปรึกษา
ปัญหาวัยรุ่นในโรงเรียนที่มี
กลุ่มเยาวชนเป็นแกนกลาง
ในการด�ำเนินงาน
๒๐. จัดท�ำระบบเชื่อมโยง
เครือข่ายเว็บไซต์ส�ำหรับปรึกษา
ปัญหาวัยรุ่นโดยผู้เชี่ยวชาญ
๒๑. จัดท�ำโครงการ
ความร่วมมือกับสถานีวิทยุ
รับปรึกษาปัญหาวัยรุ่นต่าง ๆ
ทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากกลุม่ วัยรุน่
ในการร่วมเป็นเครือข่าย
การให้ค�ำปรึกษา
๒๒. จัดท�ำโครงการ
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาศักยภาพครู
ส�ำหรับเด็กก่อนวัยเรียน และ
ร่วมท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์กับ
เด็กก่อนวัยเรียนและเยาวชน
๒๓. เพิ่มเติมงบประมาณ
เพื่อการจัดสวัสดิการ
ด้านโภชนาการส�ำหรับ
เด็กด้อยโอกาส
๒๔. จัดท�ำฐานข้อมูล
เด็กด้อยโอกาสในระดับชุมชน
ผ่านระบบโรงเรียน ชุมชน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

๐.๒

๐.๒

๕

๕

๑

๑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๕๐

๒๕๐

๕

๕

201
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โครงการ
๒๕. ปรับปรุงการเชื่อมโยง
การท�ำงานร่วมกัน กับ
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One
Stop Crisis Center: OSCC)
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการท�ำงานให้มากขึ้น
และมีมิติเชิงรุกมากขึ้น
๒๖. จัดกระบวนการฟื้นฟู
สมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกาย
สังคม อารมณ์ สติปัญญา
เพื่อน�ำไปสู่ความเป็นบุคคล
ที่พ้นสภาพแล้ว (Whole
Person Recovery)
ในสถานสงเคราะห์
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
สถานพัฒนาและฟื้นฟู
สถานพินิจ
๒๗. จัดท�ำ “อาสาสมัคร
คุ้มครองเด็กในระดับชุมชน”
เพื่อเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรง
ในเด็กและการค้ามนุษย์
๒๘. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
กฏหมายคุ้มครองเด็กเพื่อให้
สามารถคุ้มครองป้องกัน
การตกเป็นเหยื่อของการใช้
ความรุนแรงในเด็กและ
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ
ในแง่การบังคับใช้กฏหมาย
และบทลงโทษ
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
(ล้านบาท)

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

-

-

-

รวมทั้งสิ้น
(ล้านบาท)
-

๕

๕

๓

๓

๑.๕

๑.๕

๑,๐๒๙.๑

๑๗.๕

๓.๕

๑๓.๕

๑,๐๙๓.๖
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓.๒ – เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๓.๒

เมืองแห่งโอกาสทาง
เศรษฐกิจ

203

204

มหานคร
สำ�หรับทุกคน

ความหมายตามแผนวิสัยทัศน์ของ
ประชาชน

กรุงเทพมหานครมีระบบการจัดการอาชีพและการแสวงหา
รายได้ ที่สามารถเพิ่มโอกาส ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิจ และผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ โดย
ใช้ฐานวัฒนธรรมชุมชน ได้กว้างขวาง

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

๑. กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูล ของผู้ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ เพื่อใช้ในการวางแผน
ระบบการจัดการ การแสวงหาแหล่งทุนและอาชีพที่มั่นคง
๒. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และแรงงานนอกระบบ
ในกรุงเทพมหานคร มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด กทม. ได้แก่ ส�ำนักพัฒนาสังคม ส�ำนัก
การคลัง และส�ำนักงานเขต
หน่วยงานนอกสังกัด กทม. ได้แก่ มหาวิทยาลัยภาครัฐ
ส�ำนั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ กรม
สวั ส ดิ ก ารและคุ ้ ม ครองแรงงาน สมาคมธนาคาร
กรมการค้าภายใน กรมสรรพากร กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)

๑. สัดส่วนของผู้ด้อยโอกาส
ร้อยละ ๓๐
ทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ
ในกรุงเทพมหานครมีรายได้ทมี่ นั่ คง
ร้อยละ ๓๐
๒. สัดส่วนของผู้ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ
ในกรุงเทพมหานครมีอาชีพทีม่ นั่ คง
ไม่นอ้ ยกว่า
๓. จ�ำนวนจุดตรวจวัดที่น�้ำคลอง
๔๐
มีคา่ เฉลีย่ ของค่าออกซิเจนละลายนำ�้
(DO) มากกว่าหรือเท่ากับ
๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๑๐๐

ไม่น้อยกว่า
๔๕

ไม่น้อยกว่า
๕๐

ไม่น้อยกว่า
๖๐
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สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
ในขณะที่ ก ระแสสั ง คมโลกเต็ ม ไปด้ ว ย
บรรยากาศแห่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่าง
เข้มข้น การแข่งขันทางวิทยาการก็เป็นตัวเร่งให้
มีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้น กรุงเทพมหานครได้
เสริมสร้างบรรยากาศของการพัฒนามหานครให้
พร้อมก้าวทันการแข่งขันทางเศรษฐกิจวิทยาการ
อย่างเข้มแข็ง และตั้งเป้าในการผลักดัน ให้
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจไม่แพ้ชาติใดในโลก ด้วยมาตรการดังนี้
๑. สร้างศูนย์ขอ้ มูลทางเศรษฐกิจการเงิน
การคลังและการลงทุนอย่างครบวงจร เพื่อเป็น
ศูนย์ขอ้ มูลส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองในกรุงเทพมหานคร
ทุ ก แง่ มุ ม แก่ ป ระชาชนและหน่ ว ยธุ ร กิ จ ให้
สามารถขยายโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างรอบคอบ
และลงทุนอย่างไม่ประมาท พร้อมเสนอ ข้อมูล
ข่าวสารทันสมัย อย่างต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจรากหญ้าพัฒนา
ต่ อ ยอด สู ่ เ ครื อ ข่ า ยการผลิ ต ขนาดใหญ่ ที่
มั่นคงยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในสากล ด้วย
ศูนย์พฒ
ั นาธุรกิจ ส่งเสริมอาชีพแก่ผปู้ ระกอบการ
สนับสนุนองค์ประกอบพืน้ ฐานทีส่ �ำคัญ ทัง้ องค์ความรู้
และการตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
กรุงเทพมหานคร มีอัตราเพิ่มไม่ต�่ำกว่าร้อยละ
๕ ต่อปี อย่างต่อเนื่อง
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๓. เผยแพร่และพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้าและ
บริการที่มีคุณภาพสู่ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand
ให้เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้างผ่านศูนย์จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ด้วยคุณภาพที่กรุงเทพมหานครการันตี ว่าได้
มาตรฐานระดับสากลไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐ ผลิตภัณฑ์
ในขณะเดียวกันประชาชนเอง ต้องปรับตัว
ให้ ทั น กั บ บรรยากาศแห่ ง การแข่ ง ขั น ด้ ว ย
ปัญหาแรงงานนอกระบบเป็นปัญหาหนึ่ง ที่อาจ
ท�ำให้ประชาชนไม่ได้รบั สิทธิต์ า่ ง ๆ อย่างเท่าเทียม
ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง จากข้อมูลแรงงาน
นอกระบบ ที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร พบว่า
มีจ�ำนวนแรงงานนอกระบบ ๑.๓ ล้านคนและ
จ�ำนวนแรงงานในระบบ ๒.๖ ล้านคน ซึง่ แรงงาน
นอกระบบนีค้ ดิ เป็น ๑ ใน ๓ ของแรงงานทัง้ หมด
ในกรุ ง เทพมหานคร ส่ ว นใหญ่ มั ก ประกอบ
อาชีพพนักงานในร้านค้า / ร้านอาหาร / ตลาด / ที่
พักแรมท�ำงานด้านการขายส่งขายปลีก การซ่อม
ยานยนตร์ ทั้งนี้ยังขาดฐานข้อมูลของแรงงาน
ต่างชาติที่มีสถานะเป็นผู้ไร้สัญชาติเนื่องจากยังไม่
ได้ขึ้นทะเบียน ซึ่งการที่มีแรงงานนอกระบบใน
กรุงเทพมหานครจ�ำนวนถึง ๑.๓ ล้านคนนี้ส่งผล
ให้ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีหลักประกัน
ทางสังคมจากการท�ำงาน เหมือนแรงงานใน
ระบบเช่น การคุ้มครองค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
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สำ�หรับทุกคน

การฝึ ก และพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ฝี มื อ แรงงาน
การประกันในกรณีอบุ ตั เิ หตุอนั เกิดจากการท�ำงาน
การประกันการว่างงานกรณีทุพพลภาพ กรณี
เสียชีวิตหรือสวัสดิการทั่วไป เช่น เงินคลอดบุตร
เป็นต้น ซึ่งถ้าแรงงานนอกระบบ ต้องการความ
คุม้ ครองก็จ�ำเป็นต้องจ่ายเงินสมทบ ๓,๓๖๐ บาท
ต่อปี เพื่อรับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง ๓ รายการ
คือกรณี ทุพพลภาพ คลอดบุตร และเสียชีวิต
ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในหลักประกันแรงงานที่
พึงได้รับ เท่ากับว่าเกิดความเหลื่อมล�้ำในการ
จั ด สวั ส ดิ ก ารหรื อ สามารถเรี ย กได้ ว ่ า “ระบบ
สวัสดิการสังคมทีม่ หี ลายมาตรฐาน” (กรรณจริยา
สุขรุ่ง, ๒๕๕๔)

กรุ ง เทพมหานครเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า น
เศรษฐกิ จ การค้ า พาณิ ช ยกรรม เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมและการลงทุน ของประเทศไทย
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครอยู่
ในรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง ที่มีการ
เชือ่ มโยงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ผู้ประกอบการและประชาชน อีกทั้งยังได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นเมืองน่าเทีย่ วอันดับหนึง่ ของเอเชีย
ใน พ.ศ. ๒๕๕๑ (จากการส�ำรวจของนิตยสาร
Travel and Leisure) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ดังนั้นกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จึ ง มี ภ าระในการผลั ก ดั น ศู น ย์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุน ให้เป็น
ศูนย์ข้อมูลส่งเสริมเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร
อย่างครบวงจร และจัดระบบสวัสดิการทีม่ มี าตราฐาน
ครอบคลุมประชาชนทุกคนต่อไป

ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
ต่อสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
๑. กรุงเทพมหานครไม่มีศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ๑. รัฐบาลมีแผนด�ำเนินการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้าน
การเงิน การคลัง การลงทุน
เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุน ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างฐานข้อมูล ข่าวสาร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจในกรุงเทพมหานคร
โดยข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น จะเป็ น ประโยชน์ ทั้ ง กั บ
ตัวผู้ผลิตเอง ในการจัดหาวัตถุดิบ และลูกค้าที่มี
ความต้องการในตัวสินค้าและบริการ
๒. สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากสภาพของย่าน
๑. ย่านสมัยใหม่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และรุกสู่
ย่านชุมชนเก่า
๒. ภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมทีเ่ คยอยูค่ กู่ บั ย่านเก่า มีแนวโน้ม
ว่าจะสูญหายไปเรื่อย ๆ
๓. การก่อสร้างอาคารใหม่ หรือซ่อมแซม แก้ไข
อาคารเดิม หรือการมีสิ่งปลูกสร้างลักษณะใด ๆ
ทีม่ รี ปู แบบอันขาดความกลมกลืนกับภูมทิ ศั น์ของย่าน
๔. ย่านเก่าหลายแห่งอาจสุ่มเสี่ยงต่อความสูญเสีย
จากอัคคีภัย
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วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
๓. สถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การพื้ น ที่ ๑. อาคารที่อยู่อาศัย อาจไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ
ในย่านเก่า
ผู้อยู่อาศัย เมื่อหมดสัญญาก็มักมีปัญหาเรื่องการ
ต่อสัญญา หรือเจ้าของพื้นที่ต้องการน�ำพื้นที่ไปใช้
ประโยชน์เพื่อการอื่น
๒. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูเมือง คาบเกี่ยวหลายประเด็น
เช่น กรรมสิทธิ์ที่ดิน สิทธิการครอบครองพื้นที่
สาธารณะ / พื้นที่ส่วนบุคคล กลุ่มคน (คนในพื้นที่
องค์กรชุมชน ภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น ฯลฯ)
การด�ำเนินการ จึงมีผลกระทบต่อผู้คนหลายฝ่าย
๓. การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ
นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชนที่อาศัย
อยู่ในย่าน ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
๔. ผู้อยู่อาศัยอาจเห็นว่าการด�ำเนินการจัดระเบียบ
ย่าน ผังเมือง เป็นการริดรอนสิทธิ
๕. การอนุรักษ์เมือง ในกรณีประเทศไทย มักจ�ำกัด
อยู่ที่ตัวอาคารส�ำคัญหรือโบราณสถาน มิได้ควบคู่
ไปกับการวางแผนทางสังคม โดยเฉพาะการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในลักษณะ participatory planning
๖. ประชาชน หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐ ยังไม่เข้าใจ
กฏหมายโบราณสถาน ว่าสิง่ ใดอยูใ่ นขอบเขตพึงปฏิบตั ิ
ได้ และสิ่งใดอยู่นอกเหนือขอบเขต
๔. แรงงานนอกระบบเผชิญกับความเสี่ยงจากการ ๑. ภาครัฐมีการจัดสวัสดิการ ให้กับแรงงานนอก
ท�ำงานและมีสถานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างต�่ำ
ระบบ แต่ไม่ครอบคลุมความปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน
และไม่ใช่สวัสดิการจ�ำเป็นหลักที่พึงได้รับ ซึ่งหาก
ต้องการได้รับการคุ้มครองเพิ่มเติม ก็จ�ำเป็นต้อง
เสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ เกิดเป็นความเหลือ่ มลำ�้ ทางการจัด
สวัสดิการ ระหว่างแรงงานในระบบและแรงงาน
นอกระบบ
๒. แรงงานนอกระบบ ไม่สามารถยื่นค�ำร้อง ท�ำ
ธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกู้เงิน
จากสถาบันการเงินได้ เนื่องจากไม่มีสินทรัพย์หรือ
หลักค�้ำประกัน
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มหานคร
สำ�หรับทุกคน

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงาน
นอกระบบอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
๑) ฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ
มีความครอบคลุม

กลยุทธ์
(Action)

๓.๒.๑.๑ พัฒนา
ฐานข้อมูลของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
แรงงานนอกระบบ
โดยให้บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร
มีส่วนร่วม
(Database
Development)
๓.๒.๑.๒ สนับสนุน
ให้เกิดการแลกเปลีย่ น
ฐานข้อมูลทางด้าน
ผู้ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิจ และ
แรงงานนอกระบบ
กับหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
(Information and
Database
Sharing)

ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๕๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๑๐๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๑๐๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี
ระยะ ๒๐ ปี
๕ ปีแรก
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ (๒๕๕๖ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
เขตพื้นที่ละ   เขตพืน้ ที่ละ   เขตพืน้ ที่ละ   เขตพืน้ ที่ละ
๑ คน
๑ คน
๑ คน
๑ คน

บุคลากรจัดท�ำ
ฐานข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร
มีความรู้
ความเข้าใจ และ
ความเชี่ยวชาญ
ในการใช้และ
พัฒนาฐานข้อมูล
ของผู้ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิจ
และแรงงาน
นอกระบบ
ร้อยละของ
ร้อยละ ๕๐
ฐานข้อมูล
ที่ถูกใช้และ
พัฒนาฐานข้อมูล
เพื่อใช้ในการ
วางแผนระบบ
การจัดการ
แสวงหาแหล่งทุน
และอาชีพทีม่ นั่ คง

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

(Action)

๓.๒.๑.๓ สร้างโอกาส
ในการเข้าถึง
แหล่งทุนเพื่อการ
ประกอบอาชีพ

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๑๐๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
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ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)

จ�ำนวน
ผู้ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิจ
และ
ผู้ที่อยู่ในภาค
เศรษฐกิจ
นอกระบบเข้าถึง
แหล่งเงินกู้
ดอกเบี้ยต�่ำ 
เพื่อการประกอบ
อาชีพ
ร้อยละ ๑๐๐
๓.๒.๑.๔ ยกระดับ / ๑) จ�ำนวน
ร้านค้าขายริมทาง
พัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตและบริการ ที่ได้รับการ
พัฒนาผลผลิต
และการให้บริการ
๒) จ�ำนวนสินค้า
ชุมชน สินค้า
หนึ่งต�ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตและการ
ส่งเสริมการขาย

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๒.๒ สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และแรงงานนอกระบบ
ในกรุงเทพมหานคร มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๓๐

๑) ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและ
แรงงานนอกระบบ
ในกรุงเทพมหานคร มีรายได้ทมี่ นั่ คง
ร้อยละ ๓๐
๒) ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและ
แรงงานนอกระบบ
ในกรุงเทพมหานคร มีอาชีพที่มั่นคง

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๕๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๗๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๑๐๐
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มหานคร
สำ�หรับทุกคน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๓.๒.๒.๑ ดูแล
พัฒนาและปรับปรุง
ศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพอย่างครบวงจร
กล่าวคือ มีการ
จัดการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพ และ
จัดหาหรือ
มีกระบวนการ
ให้เกิดการสร้าง
อาชีพอย่างแท้จริง
๓.๒.๒.๒ เพิ่มโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจผ่านการ
พัฒนาอาชีพ

สัดส่วนของ
ผู้เข้าฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพ
ได้รับการเข้า
ท�ำงานตรงกับ
ความต้องการ
หรือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ

(Action)

สัดส่วนของ
ผู้ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิจ
มีรายได้ และ
อาชีพที่มั่นคง

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๗๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๘๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๙๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐
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เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๒.๓ จัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบ
ตัวชี้วัด
๑) สัดส่วนผู้ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิจและผู้ที่อยู่ใน
ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ
ได้รับสวัสดิการจากการท�ำงาน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

(Action)

๓.๒.๓.๑
จัดหลักประกัน
ความปลอดภัย
ในการท�ำงาน

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๑๐๐

๑) จ�ำนวน
ผู้ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิจ
และแรงงาน
นอกระบบ ที่ได้
รับการจดทะเบียน
ในฐานข้อมูล
๒) จ�ำนวน
แรงงานนอกระบบ
ที่ได้รับ
ความคุ้มครอง
ความปลอดภัย
ในการท�ำงาน

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๑๐๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)

โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก
โครงการ
๑. โครงการจัดตั้งกองทุนออม
เพื่อการประกอบอาชีพส�ำหรับ
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ
และผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๕๐

๕๐
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มหานคร
สำ�หรับทุกคน

โครงการ
๒. โครงการจัดตั้งกองทุนออม
ให้กับแรงงานนอกระบบ
๓. โครงการจัดการอบรมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญ
ในการใช้และพัฒนาฐานข้อมูล ของ
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงาน
นอกระบบโดยดูจากสัดส่วน ของ
เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมผ่านการ
ประเมินพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ และ
พัฒนาฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิจและแรงงานนอกระบบ
๔. โครงการจัดอบรมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้าใจและ
เพิ่มประสิทธิภาพขยายช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ
โดยดูจาก จ�ำนวนของผู้ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจสามารถระบุโครงการด้านการ
พัฒนาฐานข้อมูลและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ
๕. โครงการสร้างเครือข่ายทางด้าน
เศรษฐกิจในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจในแต่ละเขตพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร โดยวัดจากจ�ำนวน
ของผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจเข้าร่วม
เครือข่ายในแต่ละเขต ของ
กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๖. โครงการจัดสัมมนา
เพื่อการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภาครัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้อง วัดจากสัดส่วนของฐานข้อมูล
ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา
และแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๑๐๐

๑๐๐

๐.๕

๐.๗

๐.๙

๑.๒

๓.๓

๐.๕

๐.๗

๐.๙

๑.๒

๓.๓

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓.๒ – เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

โครงการ
๗. โครงการร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องจัดอบรมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการสร้างความ
ตระหนักในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ฐานข้อมูล วัดจากสัดส่วนของฐาน
ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร และ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนาและแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น
๘. โครงการอบรม สนับสนุนและ
พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
อย่างครบวงจร กล่าวคือ มีการจัดการ
ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ และ
จัดหาหรือมีกระบวนการให้เกิดการ
สร้างอาชีพอย่างแท้จริงวัดจากสัดส่วน
ของผู้เข้าฝึกอบรมพัฒนาอาชีพได้รับ
การเข้าท�ำงานตรงกับความต้องการ
หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพ
๙. โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพโดยให้ชุมชนในแต่ละเขต
ของกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมการ
พัฒนารูปแบบการอบรมและพัฒนาอาชีพ
วัดจากสัดส่วนของผู้เข้าอบรมสามารถ
น�ำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง
๑๐. โครงการพัฒนา และอบรมการ
สร้างตลาด การสร้างเครื่องมือ
ทางการตลาด และการจัดหา
ตลาดวิชาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
ในศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร
และผู้ประกอบการ OTOP
กรุงเทพมหานคร วัดจากสัดส่วนของ
ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างตลาด
เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือทางการตลาด
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๑๒๐

๑๓๒

๑๓๕

๑๔๐

๕๒๗

๒๐

๒๒

๒๕

๒๗

๙๔

๒

๒.๒

๒.๔

๒.๖

๙.๒
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มหานคร
สำ�หรับทุกคน

โครงการ

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๑๑. โครงการพัฒนามาตรฐานสินค้า
ชุมชนและมาตรฐานบริการที่เกี่ยวข้อง
กับการฝึกอบรม พัฒนาอาชีพของศูนย์
ฝึกอบรมอาชีพของกรุงเทพมหานคร
และผู้ประกอบการ OTOP
กรุงเทพมหานคร วัดจากผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ผู้เข้ารับการอบรมและน�ำไป
ประกอบกิจการมีมาตรฐานชุมชนและ
มาตรฐานการบริการที่เหมาะสม
๑๒. โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ความรู้ ระเบียบปฏิบัติ กฏหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจ�ำหน่ายใน
ประเทศ การส่งออกสินค้า การท�ำงาน
ในด้านบริการที่ต่างประเทศของ
ผู้เข้ารับการอบรมจากศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการ
OTOP กรุงเทพมหานครผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ ทักษะ และทราบ
ถึงระเบียบปฏิบัติ กฏหมาย และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจ�ำหน่ายใน
ประเทศ การส่งออกสินค้า การท�ำงาน
ในด้านบริการที่ต่างประเทศ
๑๓. โครงการจัดตั้งกองทุนออม
เพื่อการประกอบอาชีพส�ำหรับ
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ
และผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ
๑๔. โครงการจัดตั้งกองทุนออม
ให้กับแรงงานนอกระบบ

๒

๒.๒

๒.๔

๒.๖

๙.๒

๒

๒.๒

๒.๔

๒.๖

๙.๒

๕

๕.๕

๖

๖.๕

๒๓

๕

๕.๕

๖

๖.๕

๒๓

รวมทั้งสิ้น

๒

๒.๒

๒.๔

๒.๖

๙.๒
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ข) มาตรการด�ำเนินการ
โครงการ
๑. สร้างความร่วมมือกับธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงินส�ำหรับ
การกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพส�ำหรับ
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และ
ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ
๒. พัฒนาขีดความสามารถ
ให้แก่คณะท�ำงานของกองทุนต่าง ๆ
ที่มีอยู่ในชุมชนเช่น กองทุนบทบาทสตรี
กองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อให้มีกระบวนการ
ท�ำงานที่เข้มแข็งและยั่งยืน
๓. จัดท�ำการพัฒนาคุณภาพครบวงจร
ให้แก่ร้านค้าขายอาหารริมทาง
ให้มีคุณภาพ สะอาด ถูกสุขลักษณะ
๔. จัดระเบียบและก�ำหนดเขตพื้นที่
ร้านค้าขายริมทางให้กลายเป็นพื้นที่
เพื่อการท่องเที่ยวและการจับจ่าย
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้
ตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
ในรูปแบบมหกรรมสินค้าคุณภาพ
ตลาดนัดสินค้าคุณภาพฯ
๖. ออกกฏข้อบังคับให้แรงงาน
นอกระบบที่เข้าสู่ระบบประกันตน
และได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับ
ผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานในระบบ
๗. จัดท�ำระบบฐานข้อมูลส�ำหรับ
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและ
แรงงานนอกระบบ
๘. จัดประกันอุบัติเหตุเนื่องมาจาก
การท�ำงานให้แก่แรงงานนอกระบบ
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

-

-

-

-

-

๑

๑

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๑๐๐

๑๐๐

๐.๒

๐.๒

๒

๒

๑๐๐

๑๐๐

๖๒๕.๔

๖๒๕.๔
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ความหมายตามแผนวิสัยทัศน์ของ
ประชาชน

เมืองกรุงเทพฯ สามารถจัดการศึกษาให้กบั เด็กเยาวชน ใน
พื้นที่กรุงเทพฯ อย่างทั่วถึง โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่าง
ทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา และจัดการ
ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถพั ฒ นาให้ เ ยาวชนในพื้ น ที่
กรุงเทพฯ มีความรู้ มีจติ ส�ำนึกรักเมืองกรุงเทพฯ หวงแหน
และร่ ว มสื บ ทอดวั ฒ นธรรม และอั ต ลั ก ษณ์ ข องเมื อ ง
กรุ ง เทพฯ มี คุ ณ ธรรม มี ทั ก ษะในการด�ำรงชี วิ ต และ
ประกอบอาชีพสุจริตในเมืองกรุงเทพฯ

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

การศึกษาส�ำหรับทุกคน (Education for All: EfA) เป็น
แนวคิดสากลในการจัดการศึกษาที่มุ่งให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนามนุษย์ใน ๒ แนวทางใหญ่ ๆ คือ
(๑) การกระจายโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและ
เสมอภาค (Equal Educational Opportunity) หมายถึง
การจัดการศึกษาให้กับเยาวชนอย่างทั่วถึง โดยไม่มีการ
แบ่งแยกความแตกต่างทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม
และศาสนา
(๒) การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ (High - quality
Education) หมายถึง การจัดการศึกษาทีส่ ามารถพัฒนา
ให้ผเู้ รียนเป็นคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพมีความรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้
คิดเลขเป็น มีจติ ส�ำนึกรักชุมชนและประเทศชาติบา้ นเมือง
หวงแหนและเห็นคุณค่าวัฒนธรรมของตนเอง มีคณ
ุ ธรรม
มีทกั ษะในการด�ำรงชีวติ และประกอบอาชีพสุจริตเลีย้ งตัวได้

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด กทม. ได้แก่ ส�ำนักการศึกษา ส�ำนัก
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และส�ำนักงานเขต
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ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)

ร้อยละ ๓๐
๑) เด็กและเยาวชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ได้รับการศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี และ / หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยครอบคลุม
ในทุกเขตพื้นที่
ร้อยละ ๓๐
๒) โรงเรียนสังกัด กทม.
จัดการศึกษาส�ำหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
ร้อยละ ๑๕
๓) โรงเรียนสังกัด กทม.
มีผลทดสอบระดับชาติของนักเรียน
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ใน ๕ รายวิชา ได้แก่
วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา
และวิชาภาษาอังกฤษ

ร้อยละ ๓๐

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๒๕

ร้อยละ ๓๕

ร้อยละ ๕๐

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
๑. การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑๒ ปี การกระจายโอกาสทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ของแต่ละเขตพื้นที่ยังไม่ครอบคลุมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๑๒ ปี) มากนัก โรงเรียนในสังกัด
กทม. ส่วนใหญ่จะได้รับให้บริการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มี
ขยายโอกาสการศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พิจารณาได้จากข้อมูลในตารางที่ ๒๘
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มหานคร
สำ�หรับทุกคน

ตารางที่ ๒๘ จ�ำนวนโรงเรียนสังกัด กทม. ที่เปิดการเรียนการสอนตามระดับชั้นต่าง ๆ
ระดับชั้น
อนุบาล ๑ - มัธยมศึกษา
ปีที่ ๖

จ�ำนวนโรงเรียน
๓ โรงเรียน

อนุบาล ๑ - มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓

๙๙ โรงเรียน

อนุบาล ๑ - ประถมศึกษา
ปีที่ ๖

๓๓๐ โรงเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๖ โรงเรียน

หมายเหตุ
๑. โรงเรียนวิชูทิศ
๒. โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
๓. โรงเรียนนาหลวง
โรงเรียนที่เปิดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แก่
๑. โรงเรียนสุเหร่าใหม่ (เขตสวนหลวง)
๒. โรงเรียนวัดราชสิงขร
โรงเรียนที่ไม่มีระดับชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียน ได้แก่
๑. โรงเรียนวัดธรรมมงคล
๒. โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
โรงเรียนใหม่ที่เปิดการเรียนการสอน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ในระดับชั้นอนุบาล ๑ และ
ประถมศึกษาปีที่ ๑) ได้แก่
๑. โรงเรียนคงโครัดอุทิศ
๒. โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
๓. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
๔. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
๕. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
๖. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

๗. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม
รวม

๔๓๘ โรงเรียน

(ข้อมูลจากส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๕๖)

นอกจากนี้ ข้อมูลในตารางที่ ๒๙ แสดงให้เห็นว่า หากเราพิจารณาจ�ำนวนโรงเรียนสังกัด
กทม. และระดับชั้นเรียนที่ให้บริการโดยจ�ำแนกตามเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จะพบว่า
โรงเรียนสังกัด กทม. ส่วนใหญ่จะเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ และใน
บางเขตพื้นที่ก็พบว่ายังไม่มีการให้บริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายได้แก่
เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพญาไท เขตพระนคร เขตคลองเตย เขตบางคอแหลม
เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตสาทร เขตคันนายาว เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตวังทองหลาง และ
เขตสัมพันธ์วงศ์ ประเด็นนีจ้ งึ ยิง่ เป็นการตอกย�ำ้ ว่า การกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี ของกรุงเทพมหานครยังไม่สมบูรณ์นัก
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ตารางที่ ๒๙ จ�ำนวนโรงเรียนและระดับชั้นที่เปิดสอนในแต่ละเขตพื้นที่
ส�ำนักงานเขต
ดุสิต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
พญาไท
พระนคร
ราชเทวี
วังทองหลาง
สัมพันธวงศ์
คลองเตย
บางคอแหลม
บางนา
บางรัก
ปทุมวัน
พระโขนง
ยานนาวา
วัฒนา
สาทร
สวนหลวง
ลาดพร้าว
หลักสี่
จตุจักร
ดอนเมือง
บางเขน
บางซื่อ
สายไหม
คลองสามวา
บางกะปิ
คันนายาว
บึงกุ่ม
ประเวศ
มีนบุรี

อ.๑ - ป.๖
๙
๔
๑
๑๑
๓๓
๓
๓
๓
๗
๔
๕
๖
๓
๖
๘
๒
๕
๔
๑
๕
๓
๔
๖
๕
๑๕
๑๐
๒
๖
๑๒
๙

จ�ำนวนโรงเรียน
อ.๑ - ม.๓ อ.๑ - ม.๖ ม.๑ - ม.๖
๑
๑ (ไม่มี อ.)
๓
๒
๑
๒
๒
๑
๒
๕
๑
๑
๓
๑
๑
๔
๓
๑
๒
๒
๑
๑
๔
-

จ�ำนวนรวม
๙
๔
๑
๑๑
๔
๓
๓
๔
๗
๗
๕
๘
๔
๖
๘
๒
๘
๖
๖
๗
๖
๕
๗
๙
๑๘
๑๑
๒
๘
๑๖
๑๓
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ส�ำนักงานเขต
ลาดกระบัง
สะพานสูง
หนองจอก
คลองสาน
จอมทอง
ตลิ่งชัน
ทวีวัฒนา
ธนบุรี
บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่
บางพลัด
ทุ่งครุ
บางขุนเทียน
บางบอน
บางแค
ภาษีเจริญ
ราษฎร์บูรณะ
หนองแขม

อ.๑ - ป.๖
๑๑
๔
๓๐
๕
๘
๑๕
๕
๑๗
๑๔
๖
๑๑
๖
๙
๖
๗
๗
๔
๑

จ�ำนวนโรงเรียน
อ.๑ - ม.๓ อ.๑ - ม.๖ ม.๑ - ม.๖
๙
๒
๗
๒
๑
๓
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๗
๒
๕
๖
๒
๕
-

จ�ำนวนรวม
๒๐
๖
๓๗
๘
๑๑
๑๖
๗
๑๗
๑๕
๖
๑๑
๘
๑๖
๘
๑๒
๑๓
๖
๖

(ข้อมูลจากส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

๒. การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของกรุงเทพมหานครผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนสังกัด กทม. ยังอยู่เกณฑ์ค่อนข้างต�่ำ 
เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังกัด กทม. ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา พบว่ามีคะแนนต�่ำกว่า
ร้อยละ ๕๐ ในวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาฯ และวิชาภาษา
อังกฤษ (ตารางที่ ๓๐) ขณะที่ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนต�ำ่ กว่าร้อยละ ๕๐ ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาฯ
วิ ช าภาษาอั ง กฤษ วิ ช าศิ ล ปะ และวิ ช าการงานอาชี พ และเทคโนโลยี ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วสะท้ อ น
ให้เห็นว่าการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในวิชาหลัก เช่น
วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น
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ตารางที่ ๓๐ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียน
สังกัด กทม.
ปีการศึกษา
๒๕๕๑
กทม.

ประเทศ

ปีการศึกษา
๒๕๕๒
กทม.

ประเทศ

ปีการศึกษา
๒๕๕๓
กทม.

ประเทศ

ปีการศึกษา
๒๕๕๔
กทม.

ประเทศ

ภาษาไทย
๔๓.๐๘ ๔๒.๐๒ ๔๐.๑๐ ๓๘.๕๘ ๓๒.๒๒ ๓๑.๒๒ ๕๐.๖๕ ๕๐.๐๔
คณิตศาสตร์ ๔๔.๗๖ ๔๓.๗๖ ๓๖.๑๒ ๓๕.๘๘ ๓๔.๗๔ ๓๔.๘๕ ๕๐.๘๓ ๕๒.๔๐
วิทยาศาสตร์ ๕๓.๑๘ ๕๑.๖๘ ๓๙.๕๒ ๓๘.๖๗ ๔๓.๗๙ ๔๑.๕๖ ๓๙.๔๒ ๔๐.๘๒
สังคมศึกษา
๓๔.๗๘ ๓๓.๙๐ ๔๗.๗๔ ๔๗.๐๗ ๕๓.๓๕ ๕๒.๒๒
ภาษา
๒๙.๕๔ ๓๑.๗๕ ๑๘.๒๓ ๒๐.๙๙ ๓๓.๓๓ ๓๘.๓๗
อังกฤษ
สุขศึกษาฯ
๖๖.๘๓ ๖๔.๗๖ ๕๖.๗๐ ๕๔.๓๑ ๖๐.๗๓ ๕๘.๘๗
ศิลปะ
๔๔.๗๖ ๔๒.๔๙ ๔๔.๕๗ ๔๑.๑๐ ๔๗.๕๔ ๔๖.๗๕
การงาน
๕๒.๕๖ ๕๑.๕๙ ๕๕.๑๒ ๕๒.๕๒ ๕๖.๖๔ ๕๕.๓๘
อาชีพฯ

ปีการศึกษา
๒๕๕๕
กทม.

ประเทศ

๔๗.๕๖
๓๕.๘๖
๓๗.๘๐
๔๕.๙๐
๓๔.๖๐

๔๕.๖๘
๓๕.๗๗
๓๗.๔๖
๔๔.๒๒
๓๖.๙๙

๕๗.๓๐ ๕๔.๘๔
๕๕.๔๔ ๕๒.๒๗
๕๖.๓๐ ๕๓.๘๕

(ข้อมูลจากส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ณ พ.ศ. ๒๕๕๖)

ตารางที่ ๓๑ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียน
สังกัด กทม.
ปีการศึกษา
๒๕๕๑
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษา
อังกฤษ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงาน
อาชีพฯ

ปีการศึกษา
๒๕๕๒

ปีการศึกษา
๒๕๕๓

ปีการศึกษา
๒๕๕๔

ปีการศึกษา
๒๕๕๕

กทม.

ประเทศ

กทม.

ประเทศ

กทม.

ประเทศ

กทม.

ประเทศ

กทม.

ประเทศ

๔๑.๒๐
๓๑.๗๖
๓๘.๐๕
๔๑.๐๐
๓๑.๗๔

๔๑.๐๙
๓๒.๖๖
๓๙.๔๔
๔๑.๔๒
๓๒.๔๒

๓๖.๙๗
๒๗.๐๙
๓๐.๐๑
๔๐.๙๒
๒๒.๘๐

๓๕.๓๕
๒๖.๐๕
๒๙.๑๖
๓๙.๗๐
๒๒.๕๔

๔๔.๒๘
๒๔.๒๗
๒๘.๑๖
๔๒.๑๕
๑๕.๐๐

๔๒.๘๐
๒๔.๑๘
๒๙.๑๗
๔๐.๘๕
๑๖.๑๙

๔๘.๒๖
๓๐.๙๒
๓๐.๕๘
๔๒.๘๓
๒๘.๙๙

๔๘.๑๑
๓๒.๐๘
๓๒.๑๙
๔๒.๗๓
๓๐.๔๙

๕๓.๘๗
๒๕.๑๐
๓๒.๑๘
๔๖.๓๑
๒๕.๘๘

๕๔.๔๘
๒๖.๙๕
๓๕.๓๗
๔๗.๑๒
๒๘.๗๑

๕๗.๕๑ ๕๖.๗๐ ๗๒.๗๕ ๗๑.๙๗ ๕๑.๑๙ ๕๐.๘๗ ๕๕.๔๘ ๕๖.๖๗
๓๖.๒๙ ๓๒.๙๕ ๓๐.๕๘ ๒๘.๔๘ ๔๔.๘๙ ๔๓.๕๐ ๔๒.๙๑ ๔๓.๓๑
๓๕.๔๐ ๓๓.๘๖ ๔๘.๒๘ ๔๗.๐๗ ๔๗.๗๘ ๔๗.๒๙ ๔๖.๔๔ ๔๗.๓๙

(ข้อมูลจากส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ณ พ.ศ. ๒๕๕๖)
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๓. การจัดการศึกษาส�ำหรับผู้เรียนกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ
ข้อมูลในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระบุวา่ โรงเรียนสังกัด กทม. ทีใ่ ห้บริการการศึกษาส�ำหรับผูเ้ รียน
ในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ยังมีไม่เพียงพอ ทั้ง ๆ ที่จ�ำนวนเด็กกลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี
แต่ในปัจจุบันมีโรงเรียนที่เปิดโครงการเรียนร่วม ส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษจ�ำนวนเพียง
๑๐๕ โรงเรียน (จากทั้งหมด ๔๓๘ โรงเรียน) เท่านั้น ซึ่งสามารถจ�ำแนกตามพื้นที่ส�ำนักงานเขต
ตามที่แสดงในตารางที่ ๓๒ ดังนี้
ตารางที่ ๓๒ จ�ำนวนโรงเรียน กทม. ที่ให้บริการโครงการเรียนร่วม
ส�ำนักงานเขต
ห้วยขวาง
ดินแดง
ดุสิต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
พญาไท
พระนคร
ราชเทวี
วังทองหลาง
สัมพันธวงศ์
คลองเตย
บางคอแหลม
บางนา
บางรัก
ปทุมวัน
พระโขนง
ยานนาวา
วัฒนา
สาทร
สวนหลวง
ลาดพร้าว
หลักสี่
จตุจักร
ดอนเมือง
บางเขน

จ�ำนวนโรงเรียนสังกัด
กทม. ทั้งหมด
๓
๓
๙
๔
๑
๑๑
๔
๓
๓
๔
๗
๗
๕
๘
๔
๖
๘
๒
๘
๖
๖
๗
๖
๕

จ�ำนวนโรงเรียนที่ให้
บริการการศึกษาแบบ
เรียนร่วม
๑
๒
๒
๑
๐
๒
๑
๒
๐
๒
๑
๑
๐
๒
๒
๒
๑
๑
๕
๓
๓
๒
๑
๓

คิดเป็นร้อยละ
๓๓.๓๓
๖๖.๖๖
๒๒.๒๒
๒๕.๐๐
๐
๑๘.๑๘
๒๕.๐๐
๖๖.๖๖
๐
๕๐.๐๐
๑๔.๒๙
๑๔.๒๙
๐
๒๕.๐๐
๕๐.๐๐
๓๓.๓๓
๑๒.๕๐
๕๐.๐๐
๖๒.๕๐
๕๐.๐๐
๕๐.๐๐
๒๘.๕๗
๑๖.๖๖
๖๐.๐๐
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ส�ำนักงานเขต
บางซื่อ
สายไหม
คลองสามวา
บางกะปิ
คันนายาว
บึงกุ่ม
ประเวศ
มีนบุรี
ลาดกระบัง
สะพานสูง
หนองจอก
คลองสาน
จอมทอง
ตลิ่งชัน
ทวีวัฒนา
ธนบุรี
บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่
บางพลัด
ทุ่งครุ
บางขุนเทียน
บางบอน
บางแค
ภาษีเจริญ
ราษฎร์บูรณะ
หนองแขม

จ�ำนวนโรงเรียนสังกัด
กทม. ทั้งหมด
๗
๙
๑๘
๑๑
๒
๘
๑๖
๑๓
๒๐
๖
๓๗
๘
๑๑
๑๖
๗
๑๗
๑๕
๖
๑๑
๘
๑๖
๘
๑๒
๑๓
๖
๖

จ�ำนวนโรงเรียนที่ให้
บริการการศึกษาแบบ
เรียนร่วม
๔
๔
๓
๓
๒
๓
๓
๑
๔
๑
๘
๑
๑
๕
๑
๑
๒
๑
๑
๒
๔
๑
๓
๔
๑
๑

(ข้อมูลจากส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ณ พ.ศ. ๒๕๕๕)

คิดเป็นร้อยละ
๕๗.๑๔
๔๔.๔๔
๑๖.๖๖
๒๗.๒๗
๑๐๐
๓๗.๕
๑๘.๗๕
๗.๖๙
๒๐.๐
๑๖.๖๖
๒๑.๐๐
๑๒.๕๐
๙.๐๙
๓๑.๒๕
๑๔.๒๘
๕.๘๘
๑๓.๓๓
๑๖.๖๖
๙.๐๙
๒๕.๐๐
๒๕.๐๐
๑๒.๕๐
๒๕.๐๐
๓๐.๗๗
๑๖.๖๖
๑๖.๖๖
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โดยสรุปแล้วถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานคร จะจัดการศึกษาโดยมีโรงเรียนในสังกัดมากกว่า
๔๐๐ โรงเรียน แต่ในแง่ของการกระจายโอกาสทางการศึกษาทีเ่ ท่าเทียมกันและเสมอภาคนัน้ ดูเหมือนว่า
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร จะเน้นแค่การจัดการศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ เท่านั้น
ทั้งที่จริงแล้วการศึกษาส�ำหรับทุกคน (Education for All) ควรจะต้องครอบคลุมถึงการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี (+๒ ปี ในระดับอนุบาล) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายโอกาสทางการศึกษาตาม
เขตพื้นที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร ที่ดูเหมือนจะกระจุกตัวเช่นกัน อย่างเช่นใน
บางเขตพื้นที่มีเพียงโรงเรียนสังกัดที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาเท่านั้น
๔. ระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัด กทม.
จ�ำนวนโรงเรียนสังกัด กทม. ทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพข้อมูลจากการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา โดยส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ของโรงเรียนใน
สังกัด กทม. ในการประเมินรอบที่ ๒ ที่ผ่านมา พบว่า ในแง่ของระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนสังกัด กทม. ร้อยละ ๕๗ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ขณะที่ร้อยละ ๔๒ มีคุณภาพการจัดการ
ศึกษาอยู่ในระดับดีมาก และมีโรงเรียนร้อยละ ๑ มีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับพอใช้ และ
หากพิจารณาจากจ�ำนวนโรงเรียน ทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพการศึกษา พบว่ามีโรงเรียนสังกัด กทม.
ร้อยละ ๙๖ ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา และโรงเรียนร้อยละ ๔ ที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ
ในการจัดการศึกษา หากพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวแล้ว แม้ว่าโรงเรียนสังกัด กทม. ส่วนใหญ่จะ
ได้การรับรองคุณภาพการจัดการศึกษา แต่ยังคงมีโรงเรียนบางส่วนที่จ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนา
คุณภาพในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาของกรุงเทพมหานคร เป็น
การศึกษาส�ำหรับทุกคนอย่างแท้จริง
ตารางที่ ๓๓ จ�ำนวนโรงเรียนสังกัด กทม. ทีไ่ ด้รบั ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ (รอบ ๒)
ระดับคุณภาพการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้

จ�ำนวนโรงเรียน (จากทั้งหมด ๔๓๕ โรงเรียน)
๑๘๐ โรงเรียน (ร้อยละ ๔๒)
๒๕๐ โรงเรียน (ร้อยละ ๕๗)
  ๕ โรงเรียน (ร้อยละ ๑)

หมายเหตุ จ�ำนวนโรงเรียนสังกัด กทม. ตามจริงมีจ�ำนวน ๔๓๘ โรงเรียน (ข้อมูลจากส�ำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ณ พ.ศ. ๒๕๕๖)

ตารางที่ ๓๔ จ�ำนวนโรงเรียนสังกัด กทม. ที่ได้รับรองคุณภาพการจัดการศึกษา (รอบ ๒)
ระดับคุณภาพการประเมิน
รับรอง
ไม่ผ่านการรับรอง

จ�ำนวนโรงเรียน (จากทั้งหมด ๔๓๕ โรงเรียน)
๔๑๗ โรงเรียน (ร้อยละ ๙๖)
๑๘ โรงเรียน (ร้อยละ ๔)

หมายเหตุ จ�ำนวนโรงเรียนสังกัด กทม. ตามจริงมีจ�ำนวน ๔๓๘ โรงเรียน (ข้อมูลจากส�ำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖)
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เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๓.๑ เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด
๑) เด็กและเยาวชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ได้รับการศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี และ / หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยครอบคลุม
ในทุกเขตพื้นที่
กลยุทธ์
(Action)

๓.๓.๑.๑ ส่งเสริม
การเพิ่มจ�ำนวนโรงเรียน
ที่เปิดการศึกษาภาคบังคับ
๙ ปี และ / หรือ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑๒ ปี

๓.๓.๑.๒ สนับสนุน
ให้โรงเรียน กทม. เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้
ของชุมชน
(โรงเรียนใกล้บ้าน)
๓.๓.๑.๓ ส่งเสริม
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ให้กับประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๓๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๓๐

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๑๕

จ�ำนวน
โรงเรียนใน
สังกัด กทม.
เปิดการศึกษา
ภาคบังคับ
๙ ปี และ / หรือ
การศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน
๑๒ ปี
โรงเรียน
ร้อยละ ๕๐
กทม. เป็น
ศูนย์กลาง
การเรียนรู้
ของชุมชน
(โรงเรียน
ใกล้บ้าน)
ประชาชนได้ ร้อยละ ๑๕
รับการ
ส่งเสริม
การเรียนรู้
ตามอัธยาศัย

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๕๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๗๕

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๓๐

ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๓๕

ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๑๐๐
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มหานคร
สำ�หรับทุกคน

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๓.๒ เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับ
โอกาสทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
๑) โรงเรียนสังกัด กทม. จัดการ
ศึกษาส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ
กลยุทธ์
(Action)

๓.๓.๒.๑ ส่งเสริมให้สถาน
ศึกษามีการจัด IEP เพื่อ
รองรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษทุกประเภท
ในโรงเรียนสังกัด กทม.

ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๓๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๕๐

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๕๐

โรงเรียนใน
สังกัด กทม.
มีสถานศึกษา
มีการจัด
IEP เพื่อ
รองรับเด็ก
ที่มคี วาม
ต้องการพิเศษ
ทุกประเภท
๓.๓.๒.๒ ส่งเสริมให้
โรงเรียนใน
ร้อยละ ๕๐
สถานศึกษาจัดโปรแกรม สังกัด กทม.
การศึกษาที่รองรับเด็ก
มีสถานศึกษา
ที่มีความต้องการพิเศษ
จัดโปรแกรม
การศึกษาที่
รองรับเด็ก
ที่มคี วาม
ต้องการพิเศษ
๓.๓.๒.๓ ส่งเสริมการ
บุคลากรของ ร้อยละ ๕๐
พัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนให้มี
โรงเรียนให้มีทักษะความรู้ ทักษะความรู้
ความสามารถในการ
ความสามารถ
จัดการศึกษาส�ำหรับเด็กที่ ในการจัดการ
มีความต้องการพิเศษ
ศึกษาส�ำหรับ
เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๗๕

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๗๕

ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๑๐๐
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เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๓.๓ การศึกษาที่จัดโดย กทม. เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
๑) โรงเรียนสังกัด กทม.
มีผลทดสอบระดับชาติของนักเรียน
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ใน ๕ รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษาฯ
และวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัด
๓.๓.๓.๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ
(Professional Development
Program) แก่บคุ ลากรของ
โรงเรียนสังกัด กทม.
๓.๓.๓.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดห้องเรียน
ห้องสมุดในโรงเรียนให้
ทันสมัยทีเ่ อือ้ ต่อการศึกษา
ค้นคว้าหาความรูใ้ ห้กบั
นักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม.
๓.๓.๓.๓ สนับสนุนการให้
ทุนการศึกษากับเด็กเรียนดี
และให้รางวัลกับโรงเรียนสังกัด
กทม. ทีม่ คี ะแนน O-Net
สูงกว่าระดับประเทศ ๕ รายวิชา
๓.๓.๓.๔ ส่งเสริมให้มกี าร
จัดหลักสูตรหลังเลิกเรียน
(After - School Program)
ส�ำหรับเด็กทีม่ ผี ลการเรียนต�ำ่
โดยเน้นการส่งเสริมเชิงวิชาการ
๓.๓.๓.๕ ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์และ
การแก้ปญ
ั หาให้กบั นักเรียน
โรงเรียนสังกัด กทม.

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๑๕

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๒๕

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๓๕

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๕๐

๕ ปีแรก
ระยะ ๑๐ ปี
ระยะ ๑๕ ปี
ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ๘๕
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๕๗

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ๘๕

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๓๐

ร้อยละ ๓๕

ร้อยละ ๔๐

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐
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มหานคร
สำ�หรับทุกคน

โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑. จัดตั้งห้องสมุดชุมชนในพื้นที่
๒. พัฒนา / จัดตั้งแหล่งเรียนรู้
ตามอัธยาศัยในพื้นที่ กทม.
๓. ส่งเสริมการจัดท�ำแผนการเรียนรู้
รายบุคคล (IEP) ของนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษแต่ละประเภท
๔. อบรมให้ความรู้แก่ครูด้านการ
จัดการศึกษาส�ำหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
๕. จัดโครงการฝึกอบรม Coaching
and Mentoring แก่บุคลากรครูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพทุก ๑ ปี
๖. พัฒนาห้องเรียนและห้องสมุดใน
โรงเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗. ให้ทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี
อย่างต่อเนื่อง
๘. หลักสูตรหลังเลิกเรียน ส�ำหรับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนต�่ำ
๙. พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาให้กับ
นักเรียน
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๗๖
๒๐๐

๗๖
๒๐๐

๗๖
๒๐๐

๓๙๐
๒๐๐

๖๑๘
๘๐๐

๙๐

๙๐

๙๐

๔๕๐

๗๒๐

๓๗.๕

๓๗.๕

๓๗.๕

๙๓.๗๕

๒๐๖.๒

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๓๗๕

๘๒๕

๓๘

๓๘

๓๘

๑๙๕

๓๐๙

๓๐

๓๐

๓๐

๑๕๐

๒๔๐

๖๖

๖๖

๖๖

๓๓๐

๕๒๘

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๓๓๐

๙๓๐

๘๘๗.๗๕

๘๘๗.๗๕

๘๘๗.๗๕

๒,๕๓๑.๗๕

๕,๑๗๖.๒
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ข) มาตรการด�ำเนินการ
โครงการ
๑. เพิ่มจ�ำนวนเขตพื้นที่ที่มีโรงเรียน
สังกัด กทม. ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครอบคลุมทุกระดับชั้น
(อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ ๖)
๒. ก�ำหนดให้สถานศึกษาจัดโปรแกรม
การศึกษารองรับเด็กที่มีความต้องการ
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค) โครงการลงทุนหลัก
โครงการ
๑. โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ
ในสถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
๓๐๐
๖๙๐
๙๐
๑๕๐
๑๕๐
๙๐

๑๕๐

๑๕๐

๓๐๐

๖๙๐
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓.๔ – สังคมพหุวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๓.๔

สังคมพหุวัฒนธรรม
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มหานคร
สำ�หรับทุกคน

ความหมายตามแผนวิสัยทัศน์ของ
ประชาชน

กรุงเทพมหานครสามารถส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน
กรุงเทพฯ เรียนรู้วัฒนธรรมเมืองกรุงเทพฯ โดยผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ และจัดให้มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ การ
เรียนรูด้ า้ นวัฒนธรรมเมืองกรุงเทพมหานคร นอกห้องเรียน
มีการจัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เพื่อ
รวบรวมความรูพ้ นื้ บ้าน ประเพณีวฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมการน�ำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชน
ย่านต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ในวงกว้าง และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม
การสื บ ทอดวั ฒ นธรรม และสร้ า งการยอมรั บ และ
ความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างกลุ่มคนต่างวัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ ในเมืองกรุงเทพฯ

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

๑. กรุงเทพมหานคร ต้องให้ความส�ำคัญแก่กลุม่ วัฒนธรรม
ต่าง ๆ อย่างเสมอภาค เท่าเทียม รวมทัง้ เปิดโอกาสให้สมาชิก
ของแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมมีพื้นที่ในการแสดงตัว สืบทอด
และเกิดการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการ
ด�ำเนินชีวิต
๒. กรุ ง เทพมหานคร ต้ อ งมี พื้ น ที่ เ พื่ อ การเรี ย นรู ้ ท าง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งในเชิงรูปแบบ และลักษณะ
กิจกรรมในกรุงเทพฯ

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด กทม. ได้แก่ ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว และส�ำนักงานเขต
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ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จ�ำนวนชาวกรุงเทพฯ ที่เรียนรู้
และร่วมสืบทอดวัฒนธรรม
ของกลุ่มตน
จ�ำนวนชาวกรุงเทพฯ
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของ
กลุ่มอื่น ๆ อีกทั้งมีทัศนคติที่ดี
ให้ความเคารพ และยอมรับความ
ความเป็นพหุวัฒนธรรมของเมือง
กรุงเทพฯ

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละ ๔๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๓๐

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
ความหมายของค�ำว่า “วัฒนธรรม” นั้น
เป็นค�ำที่มีความหมายหลากหลาย หากมองใน
ความหมายอย่ า งแคบ และแฝงไปด้ ว ยอคติ
หมายถึง สิ่งที่ดีงามและสิ่งที่เจริญแล้วและหาก
มองในความหมายอย่างกว้างหมายถึง องค์รวม
แห่งผลผลิตของสังคมมนุษย์กไ็ ด้ ส่วนความหมาย
ทีก่ ว้างทีส่ ดุ หมายรวมถึง ทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ นุษย์
สร้างขึ้น คิดขึ้น เพื่อใช้ในการด�ำรงชีวิต สืบทอด
และพัฒนาสังคมของตนเอง ซึ่งวัฒนธรรมใน
ความหมายนี้ จึงหมายรวมถึงสิ่งที่จับต้องได้และ
จับต้องไม่ได้ สิง่ ทีส่ ามารถมองเห็นได้ รับรูไ้ ด้ดว้ ย
ประสาทสัมผัส และสิง่ ทีเ่ ป็นเพียงระบบสัญลักษณ์
และความเชื่อ ที่ไม่อาจจะสัมผัสจับต้องได้ เช่น
ระบบความเชื่อ ข้อปฏิบัติ เป็นต้น
โดยธรรมชาติ ข องเมื อ งนั้ น จ�ำนวน
ประชากรย่อมแปรผันตามขนาดของเมือง ซึง่ หาก
เมืองมีขนาดใหญ่โต ประชากรก็ย่อมจะมีจ�ำนวน
มากและหลากหลาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบ

วิถชี วี ติ และรูปแบบวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายตามไป
ด้วย เมืองกรุงเทพมหานครก็นบั ว่าเป็นเมืองหนึง่
ที่มีประชากรมาก และมีความหลากหลายของ
ประชากร เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ร ากฐานแห่ ง ความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน
ที่ผ่านมา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้น
อาจจะมีรายละเอียดทีแ่ ตกต่างกันออกไปในแต่ละ
ช่วงสมัย กล่าวคือ ในช่วงแรก ความหลากหลาย
ของผู้คนที่เข้ามาอาศัยอยู่นั้น อาจจะหลากหลาย
และมีการจัดจ�ำแนกด้วยกลุ่มเชื้อชาติหรือกลุ่ม
พื้นที่ ซึ่งสร้างและก�ำหนดวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันออกไป พิจารณาได้ชัดเจนจากภาษาพูด การ
แต่งกาย ความเชื่อ และการนับถือศาสนา ซึ่งจะ
สร้างแบบแผนการแสดงออกที่ชัดเจนและชี้บ่งได้
ง่าย จนเมื่อเวลาผ่านไป ความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูค้ นในสังคมมีมากขึน้ รวมทัง้
แนวทางการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นสากลซึ่ง
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เน้นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทาง
สังคม ในขณะเดียวกัน กระแสโลกาภิวตั น์ทผี่ า่ นมา
ก็มสี ว่ นในการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ และแบบแผน
การใช้ชวี ติ ในบางด้านให้มคี วามคล้ายคลึงกันมาก
หรือมีความเป็นสากล (universal) มากขึน้ ส่งผล
ให้เกิดการลดลงของการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์
ได้แก่ วิถชี วี ติ ภาษา หรือการแต่งกายตามกลุม่
เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ก็มีความส�ำคัญน้อยลง
เห็นได้ชดั เจนจากการใช้ภาษา ภาษาถิน่ หรือภาษา
เฉพาะกลุม่ ถูกแทนทีด่ ว้ ยภาษากลางทีต่ อ้ งใช้ในการ
สือ่ สารร่วมกัน สังคมทีเ่ คยมีความหลากหลายใน
ประเด็นเรื่องชาติพันธุ์ ก็ถูกลดทอนหดหายตาม
เวลาทีล่ ว่ งผ่านไป

อย่างไรก็ตามการเติบโตของกรุงเทพมหานคร
นั้นไม่เคยหยุดเคลื่อนที่และพัฒนา เป็นผลให้เกิด
การดึงดูดคนจากพื้นที่ต่าง ๆ เข้ามาเป็นสมาชิก
ของเมือง อันส่งผลให้เกิดความแตกต่างในรูปแบบ
การใช้ ชี วิ ต ระหว่ า ง คนที่ ม าจากพื้ น ที่ น อก
กรุงเทพฯกับคนเมืองกรุงเทพฯ หรือแม้กระทั่ง
ความแตกต่างของคนที่มาจากคนละพื้นที่ ใน
ประเทศไทยด้วยกันเอง และผลจากความแตกต่าง
ในรู ป แบบการใช้ ชี วิ ต นี้ นอกจากจะท�ำให้
วัฒนธรรมแตกต่างกันแล้วก็ยังท�ำให้เกิดความ
แตกต่างทางด้านเศรษฐกิจด้วย เนื่องจากมีความ
ไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรเกิดขึ้น
ดังนัน้ กรุงเทพฯ จึงเป็นเมืองทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในอีกรูปแบบหนึง่ แทนโดยได้สร้าง
สังคมที่มีความแตกต่างของรูปแบบการใช้ชีวิตใน
สังคมทีถ่ กู แบ่งด้วยลักษณะทางเศรษฐกิจและการ
ประกอบอาชีพเป็นคนชั้นสูง คนชัน้ กลาง และคน
ชัน้ ล่าง หรือแบ่งด้วยกลุม่ อายุกลายเป็นกลุม่ วัยรุน่
กลุม่ วัยท�ำงาน กลุม่ วัยผูส้ งู อายุ เป็นต้น ซึง่ ประเด็น
เรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นถือเป็น
ปัจจัยอันเป็นจุดแข็งของเมืองก็ได้ หรือว่าอาจจะ
กลายเป็นจุดอ่อนส�ำคัญในการพัฒนาเมืองก็ได้
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทีถ่ กู น�ำ
มาใช้เป็นจุดแข็ง ในการพัฒนาให้แก่เมืองใหญ่
ในโลก อาทิ เซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีผู้คน
อพยพเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลามากว่าศตวรรษ
และผูค้ นจากหลากหลายวัฒนธรรมทีม่ าอยูร่ ว่ มกัน
มานาน แม้วา่ วัฒนธรรมของกลุม่ ทีม่ จี �ำนวนน้อยกว่า
จะถู ก กลุ ่ ม วั ฒ นธรรมของกลุ ่ ม ที่ ใ หญ่ ก ว่ า
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หลอมรวม แต่นนั่ กลับสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นพืน้ ที่
วัฒนธรรมใหม่ ที่หลอมรวมเอาวัฒนธรรมหลัก
ของสังคมเข้าไป เพือ่ ความอยูร่ อด แต่กเ็ ป็นความ
สร้างสรรค์ สร้างให้เกิดเป็นความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมให้เมืองเซี่ยงไฮ้ และถูกน�ำเอามาใช้
ประโยชน์ ในการสร้างอัตลักษณ์ที่น่าสนใจของ
เซีย่ งไฮ้ หรือ แนวทางการพัฒนาเมืองในหลากหลาย
ทฤษฎี ทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อประเด็นด้านวัฒนธรรม
มากพอ ๆ กับประเด็นด้านเศรษฐกิจ เพราะมอง
เห็นว่า ประเด็นการสร้างความเข้าอกเข้าใจกัน
ทางวัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างพื้นที่เรียนรู้
ทางวั ฒ นธรรมนั้ น เรี ย กได้ ว ่ า มี ค วามเป็ น
นามธรรมสู ง ในการด�ำเนิ น การและวางแผน
แต่คุณค่าของการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ถือเป็น
แนวทางส�ำคัญในการสร้างแรงกระตุ้นในแง่บวก
แก่ประชากรและสมาชิกของเมือง รวมทั้งเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการบ่งชี้เรื่องของคุณภาพชีวิตที่
ส�ำคัญ
นอกจากนั้นคุณค่าของการสร้างความ
เข้าใจทางวัฒนธรรมของสังคมตนเอง ยังมีส่วน
ส�ำคัญในการกระตุน้ ความรูส้ กึ ต่อการเป็นเจ้าของ
เมือง ในฐานะเจ้าของวัฒนธรรม และการสร้าง
ความเข้าใจต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และการด�ำรงชี วิ ต ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร ยังถือเป็นแนวทางส�ำคัญในการ
พัฒนาและลดปัญหาความไม่เข้าใจ เพื่อสร้าง
มหานครของทุกคนให้ประสบความส�ำเร็จอีกด้วย
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กรอบแนวทางการสร้าง “สังคมพหุวัฒนธรรม” บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร

ในปัจจุบัน ประเด็นงานด้านวัฒนธรรม
รวมทั้งการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานคร แม้ว่าจะมีปรากฏอยู่บ้าง ใน
การปฏิบัติงาน และการแบ่งงาน แต่ค่อนข้าง
ขาดความชัดเจน รวมทั้งยังไม่ได้รับความสนใจ
เป็ น หนึ่ ง ในประเด็ น หลั ก ของการพั ฒ นาเมื อ ง
เมื่ อ เที ย บกั บ แนวทางการพั ฒ นาเมื อ งใหญ่
อื่น ๆ ของโลก ซึ่งน�ำเอาประเด็นทางวัฒนธรรม
มาใช้เป็นประเด็นในการวางแผนที่ชัดเจนกว่า
สถานการณ์ในปัจจุบัน เมื่อกล่าวถึงพื้นที่
เรียนรูท้ างวัฒนธรรม จากการส�ำรวจพบว่า พืน้ ที่
ที่กรุงเทพมหานคร มีการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
อยู ่ คื อ พิ พิธ ภั ณ ฑ์ท้องถิ่น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้ง แต่

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามแนวนโยบายในการเป็น
แหล่งเก็บรวบรวมองค์ความรู้ ประวัตคิ วามเป็นมา
วิถีชีวิตภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น เพื่อสร้าง
ความภูมิใจในเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของตน
และตระหนักถึงคุณค่าที่จะร่วมรักษาเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น (ส�ำนักวัฒนธรรม
กี ฬ า และการท่ อ งเที่ ย ว. พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ่ น .
๒๕๕๔. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: พรพอ
เพียง. หน้า ๑๐) ซึ่งในปัจจุบันมีเปิดด�ำเนินการ
อยู่ ๒๖ แห่ง โดยเมื่อพิจารณาสัดส่วนจ�ำนวน
ผู้เข้าชม พบว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจ�ำนวน
สมาชิกที่มีอยู่ของกรุงเทพมหานคร
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ตารางแสดงสถิตผิ ใู้ ช้บริการพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานคร ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕

ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ในการบ่งชี้ความ
ไม่ส�ำเร็จของการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ตามเป้าประสงค์ประการหนึ่ง นอกจากนี้ยังพบ
ผลสรุ ป จากการวิจัยเรื่อง การบริหารจั ด การ
พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานคร (๒๕๕๔) ระบุวา่
พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ นัน้ แทบทัง้ สิน้ ขาดการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในพืน้ ที่ ในการสร้างสรรค์เนือ้ หาที่
น�ำเสนอ และการมีสว่ นร่วมในการจัดการ ดังนัน้
แล้ ว จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ค วรพิ จ ารณาว่ า แม้ ว ่ า
กรุงเทพมหานครจะมีพน้ื ทีส่ ว่ นนี้ เป็นพืน้ ทีแ่ ห่งการ
เรียนรูอ้ ยูบ่ า้ งแล้ว แต่การน�ำเสนอและเรือ่ งราวทาง
ด้านวัฒนธรรมทีจ่ ะน�ำสูก่ ารเรียนรูด้ เู หมือนจะขาด
ความเกีย่ วข้องและสอดคล้องกับความเป็นจริงทาง
ด้านวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ของสังคม ซึง่ ควรเป็น
ประเด็นหลักในการน�ำเสนอและพิจารณา

นอกจากนั้ น ดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ว่ า
กรุงเทพมหานครนัน้ ตัง้ แต่เริม่ เกิดและสร้างเมือง
ถือได้วา่ เป็นเมืองทีม่ คี วามหลากหลาย จากลุม่ คน
ทีห่ ลัง่ ไหลเข้ามาอยูเ่ สมอ แต่ทว่า การท�ำงานทาง
ด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครนัน้ นอกจาก
ยั ง ไม่ เ คยมี ก ารวางแผนการด�ำเนิ น งาน ด้ า น
วัฒนธรรมที่ชัดเจน เพื่อเป็นแผนแม่บทแล้ว ก็ยัง
ไม่เคยมีการวางแผนและรวมรวบข้อมูลขึ้น เพื่อ
เป็ น สารสนเทศส�ำคั ญ แก่ ก ารท�ำงานด้ า น
วัฒนธรรมเลย
อย่างไรก็ตาม การท�ำความเข้าใจและ
รวบรวมข้อมูลนี้ อาจจะต้องพิจารณาสถานการณ์
และความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดและสร้างวิถีชีวิต
แบบใหม่ ๆ ในสั ง คมเป็ น ส่ ว นประกอบด้ ว ย
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เพราะเราอาจจะไม่สามารถแบ่งกลุม่ วัฒนธรรมได้
ด้วยเกณฑ์เพียงอย่างเดียว และสมาชิกในสังคม
ก็อาจจะมีความซ้อนทับในตัวตนและมุมมองทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มวัฒนธรรมในที่นี้
อาจจะต้องพิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึง่ เราอาจ
จะมองเห็นกลุ่มวัฒนธรรม ที่หลากหลายซับซ้อน
ของกรุงเทพมหานครได้ดีขึ้น อาทิ
- กลุ่มวัฒนธรรมตามชาติพันธุ์ ซึ่งกลุ่ม
วัฒนธรรมลักษณะนีอ้ าจจะมีอตั ลักษณ์ในการบงชี้
ที่ชัดเจนเช่น ภาษา การแต่งกาย ความเชื่อ
เป็นต้น ซึ่งกลุ่มวัฒนธรรมลักษณะนี้ ถ้าเป็นกลุ่ม
ชาติพนั ธุท์ มี่ าตัง้ รกรากอยูน่ านแล้ว อาจจะมีความ
เกี่ยวข้องกับ พื้นที่ย่าน หรือพื้นที่เก่าแก่ ใน
กรุงเทพมหานคร เพราะการตั้งถิ่นฐานอาจจะอยู่
ในละแวกเดียวกัน
- กลุ่มวัฒนธรรมตามศาสนา ซึ่งกลุ่ม
วัฒนธรรมลักษณะนี้ในกรุงเทพมหานคร มักจะ
เป็นกลุ่มศาสนาและความเชื่อ ที่มิใช่ศาสนาพุทธ
ซึง่ อาศัยอยูร่ วมกันในพืน้ ทีห่ นึง่ ด้วยความจ�ำเป็น
ในการใช้ศาสนสถาน การมีวถิ ชี วี ติ หรือวิถปี ฏิบตั ิ
ต่าง ๆ ตามศาสนาร่วมกัน รวมทั้งความร่วมมือ
ในการเกื้อกูลกันได้ต่าง ๆ ก่อให้เกิดชุมชนหรือ
ย่านตามกลุ่มศาสนา อาทิ ย่านชุมชนชาวซิกข์ที่
พาหุรัด ชุมชนคริสตศาสนิกชน เชื้อสายโปตุเกส
ที่อยู่รอบโบสถ์ซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน
- กลุ่มวัฒนธรรมตามการประกอบอาชีพ
ดั้งเดิม ซึ่งกลุ่มวัฒนธรรมลักษณะนี้ มักมีความ
เกี่ยวข้องกับพื้นที่และอาชีพเก่าแก่ที่มีอยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร อาทิ ชุมชนบ้านบาตร ซึ่งเป็น
ชุมชนของกลุ่มอาชีพตีบาตร ชุมชนบ้านบุ เป็น
ชุ ม ชนของกลุ ่ ม อาชี พ การตี ขั น ลงหิ น ซึ่ ง กลุ ่ ม
วัฒนธรรมตามการประกอบอาชีพนี้ ในปัจจุบัน
ก็ได้สญ
ู หายไปตามอาชีพทีห่ ายไป อาจจะเหลือเพียง

ชื่อของชุมชนที่ยืนยันอาชีพที่เคยด�ำรงอยู่ เช่น
บ้านดินสอ ซึง่ เคยเป็นพืน้ ทีข่ องกลุม่ อาชีพการท�ำ
ดินสอพอง เป็นต้น
- กลุ่มวัฒนธรรมตามลักษณะทางสังคม
เศรษฐกิจ เป็นทีท่ ราบโดยทัว่ ไปว่า กรุงเทพมหานคร
ในปัจจุบัน ได้พัฒนารุดหน้าทางด้านเศรษฐกิจ
ไปมาก เป็นผลท�ำให้การเกิดช่องว่างทางสังคมที่
เกิดจากเศรษฐกิจอยู่มาก จากจ�ำนวนคนที่เข้ามา
เป็นสมาชิกในหลากหลายรูปแบบ ก็ให้เกิดกลุ่ม
วั ฒ นธรรม ซึ่ ง อาจจะเรี ย กได้ ว ่ า เป็ น กลุ ่ ม
วัฒนธรรมรูปแบบใหม่ ทีแ่ ตกต่างไปตามลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม กลายเป็นคนชั้นสูง คน
ชั้นกลาง และคนชั้นล่าง ซึ่งมีวิถีในการด�ำรงชีวิต
ที่แตกต่าง ซึ่งอาจจะกลายมาเป็นจุดแข็งและ
โอกาสในการพัฒนาเมืองก็ได้ หรืออาจจะเป็น
จุดอ่อนหรืออุปสรรค ในการสร้างความไม่เข้าใจ
ในวิถีการด�ำรงชีวิตระหว่างกันก็ได้
- กลุ่มวัฒนธรรมตามช่วงวัย ซึ่งอาจจะ
แบ่งได้หลากหลายรูปแบบ เช่น วัยรุ่น กลุ่มวัย
ท�ำงาน กลุ่มวัยผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งแต่ละช่วงวัย
ก็ย่อมมีวิถีชีวิต งานอดิเรก ตลอดจนความสนใจ
ที่แตกต่างกันออกไป
- กลุ่มวัฒนธรรมตามความสนใจร่วมกัน
ซึ่งกลุ่มวัฒนธรรมในลักษณะนี้ อาจจะมีวิถีชีวิต
และการแสดงออก ที่เกิดจากการความสนใจใน
กิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เมื่อมีการรวมตัวกันก็
เกิ ด เป็ น กลุ ่ ม วั ฒ นธรรม ที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ ในการ
แสดงออก เช่น กลุ่มกราฟฟิตี้ กลุ่มคอสเพลย์
กลุ่มการเต้น b-boy เป็นต้น
ความหลากหลายเบื้ อ งต้ น ของกลุ ่ ม
วัฒนธรรมดังที่กล่าวมานี้ ควรได้รับความสนใจ
รวบรวมข้อมูลตามรายละเอียด เพื่อน�ำสู่การใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น กลุ่มวัฒนธรรมที่มี
ความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ก็ควรกระท�ำ

....................................................................................................................................................

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓.๔ – สังคมพหุวัฒนธรรม
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เพื่อไม่ให้ความหลากหลายนั้นสูญหายตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มวัฒนธรรมที่มีความเสี่ยง
ต่อการสร้างความไม่เข้าใจ เพราะมีรูปแบบวิถีชีวิตและการแสดงออกที่แตกต่าง ก็ควรได้รับพื้นที่ใน
การแสดงออก และโอกาสในการแสดงตัวตนอย่างเท่าเทียม ทั้งเพื่อแสดงการยอมรับ ถึงอัตลักษณ์
ของกลุม่ วัฒนธรรมต่าง ๆ แล้ว ยังเพือ่ เปิดพืน้ ทีใ่ นการสร้างความเข้าใจ แก่คนในกลุม่ วัฒนธรรม
ทีแ่ ตกต่าง เพือ่ สร้างความเข้าใจระหว่างกัน และสร้างสรรค์ให้กรุงเทพมหานคร เป็นพืน้ ทีแ่ ห่งโอกาส
ส�ำหรับทุกคน
ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
๑. ขาดนโยบาย แนวทางและแผน ตลอดจนระบบ
ข้อมูลที่เป็นระบบในงานด้านวัฒนธรรม

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา

๑. นโยบายและการสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมมีนอ้ ย
และมองประเด็นงานด้านวัฒนธรรม เป็นประเด็นรอง
ไม่มีนโยบายเชิงรุก เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรม และ
กรุงเทพมหานคร ยังไม่มีการจัดท�ำแผนแม่บทในด้าน
งานวัฒนธรรม
๒. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่เคยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้านวัฒนธรรมที่ชัดเจน ท�ำให้ขาดสารสนเทศในงาน
ด้านวัฒนธรรมในหลากหลายมิติ อาทิ ความหลากหลาย
ทางวั ฒ นธรรมของเมื อ ง ทิ ศ ทางแนวโน้ ม ความ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
๒. ชาวกรุงเทพฯ ยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ และเข้าถึง ๑. แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ / ที่จัดตั้งขึ้น ไม่ตอบสนอง
กิจกรรมการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ที่มี ต่อการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ที่หลากหลายของ
กรุงเทพมหานคร เพราะเนื้อหาของแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
ประสิทธิภาพ
ไม่มีความทันสมัย ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของชุมชนและสังคมวัฒนธรรมของชุมชน และไม่ได้เกิด
จากการมีส่วนร่วมในการคิดและสร้างสรรค์จากสมาชิก
ในชุมชน
๒. ขาดแหล่งเรียนรู้ หรือพื้นที่ทางวัฒนธรรมส�ำหรับ
กลุม่ วัฒนธรรมทีห่ ลากหลายและสอดคล้องกับสถานการณ์
ทางวัฒนธรรมในปัจจุบันของกรุงเทพฯ
๓. กิจกรรมด้านวัฒนธรรม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ของ
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมตามวาระและ
เทศกาลส�ำคัญ ยังขาดการสร้างสรรค์กิจกรรมเรียนรู้
ทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งในเชิงรูปแบบ และ
ลักษณะกิจกรรม
๔. กรุงเทพฯ ไม่มีกลไกในการกระตุ้นส่งเสริม ให้
สมาชิกได้มโี อกาสเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมของกลุม่ คนทีแ่ ตกต่าง
๕. สมาชิกของเมืองขาดความเข้าใจและความสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
๖. ขาดการส่งเสริมและสร้างพืน้ ที่ ให้เกิดการแสดงออก
ทางวัฒนธรรม หรือการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของ
คนกลุ่มต่าง ๆ ที่เปิดกว้าง และเข้าถึงได้โดยง่าย
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เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๔.๑ สร้างโอกาส / พื้นที่ให้เกิดการแสดงตัวของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ
สู่สังคมสาธารณะ ในหลากหลายรูปแบบ และช่องทาง
ตัวชี้วัด
๑) จ�ำนวนการแสดงตัวของกลุ่ม
วัฒนธรรมต่าง ๆ สู่สังคมสาธารณะ
ในรูปแบบต่าง ๆ
กลยุทธ์
(Action)

๓.๔.๑.๑
จัดกิจกรรมเพื่อ
เปิดพื้นที่และ
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
และศิลปะ
๓.๔.๑.๒
สร้างพื้นที่
เพื่อน�ำเสนอ
กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมใน
พื้นที่สาธารณะ

๓.๔.๑.๓ สร้าง
พื้นที่รูปแบบ
ใหม่ในการ
น�ำเสนอ
กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม
ที่ชาวกรุงเทพฯ
สามารถ
เข้าถึงง่ายและ
สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๔๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๖๐

ระยะ ๑๐ ปี
๕ ปีแรก
(๒๕๖๑ (๒๕๕๖ ๒๕๖๕)
๒๕๖๐)
๑) จ�ำนวนพื้นที่ เพิ่มขึ้นจากเดิม เพิ่มขึ้นจากเดิม
และกิจกรรม
อย่างน้อย
อย่างน้อย
ทางวัฒนธรรม
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๐
ส�ำหรับการเรียน
ต่อปี
ต่อปี
รู้วัฒนธรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ
๑) จ�ำนวน
(ปี ๕๘) กลุ่ม มีลานวัฒนธรรม
ลานวัฒนธรรม เขตละ ๑ ลาน
เพิ่มขึ้น
ในสวน
โดยมีการแสดง อย่างน้อย
สาธารณะ
อย่างน้อย
ปีละ ๑ เขต
และกิจกรรม
๕๐ รายการ / โดยมีการแสดง
วัฒนธรรม
ปี / ลาน
อย่างน้อย
ที่จัดแสดง
(ปี ๕๙ - ๖๐) ๕๕ รายการ /
มีลานวัฒนธรรม
ปี / ลาน
เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย
ปีละ ๑ กลุม่ เขต
โดยมีการแสดง
อย่างน้อย
๕๐ รายการ /
ปี / ลาน
๑) ช่องทางการ
(ปี ๕๘)
เพิ่มความถี่
เผยแพร่กิจกรรม
เกิดช่อง
ในการน�ำเสนอ
ทางวัฒนธรรม Bang Bangkok
ผ่านช่อง
ทาง multimedia
Cultural
Bang Bangkok
Channel
Cultural
บนช่องทาง
Channel
เคเบิลทีวีที่มีอยู่ บนช่องทาง
ของ
เคเบิลทีวีที่มีอยู่
กรุงเทพมหานคร
ของ
กรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๗๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๗๕

ระยะ ๑๕ ปี
ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
เพิ่มขึ้นจากเดิม เพิม่ ขึน้ จากเดิม
อย่างน้อย
อย่างน้อย
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๐
ต่อปี
ต่อปี
มีลานวัฒนธรรม มีลานวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น
ในทุกเขต
อย่างน้อย โดยมีการแสดง
ปีละ ๑ เขต
อย่างน้อย
โดยมีการแสดง ๗๐ รายการ /
อย่างน้อย
ปี / ลาน
๖๐ รายการ /
ปี / ลาน

พัฒนา
การน�ำเสนอ
Bangkok
Cultural
Channel
เข้าสู่พื้นที่
สื่อออนไลน์
รูปแบบต่าง ๆ
เพิ่มขึ้น เช่น
Application
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เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๔.๒ มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองกรุงเทพในรูปแบบต่าง ๆ
ตัวชี้วัด
๑) ชาวกรุงเทพฯ มีกิจกรรม
เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม
เมืองกรุงเทพมหานคร
ในรูปแบบต่าง ๆ

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๓๐

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ (Action)
๒๕๖๐)
๓.๔.๒.๑ พัฒนา ๑) อัตราจ�ำนวน เพิ่มขึ้นจากเดิม
อย่างน้อย
พิพิธภัณฑ์
ผู้เข้ารับบริการ
ท้องถิ่นสู่การ ในแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
เป็นแหล่งเรียนรู้ และความพึงพอใจ และมีระดับ
ความพึงพอใจ
วัฒนธรรม
เฉลีย่ ร้อยละ ๗๕
เมือง
กรุงเทพมหานคร
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๕๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๖๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๗๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
เพิ่มขึ้นจากเดิม
อย่างน้อย
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
และมีระดับ
ความพึงพอใจ
เฉลีย่ ร้อยละ ๘๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
เพิ่มขึ้นจาก
เดิมอย่างน้อย
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
และมีระดับ
ความพึงพอใจ
เฉลีย่ ร้อยละ ๘๕

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
เพิ่มขึ้นจาก
เดิมอย่างน้อย
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
และมีระดับ
ความพึงพอใจ
เฉลีย่ ร้อยละ ๙๐

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๔.๓ พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการด�ำเนินงานด้านวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
๑) จ�ำนวนข้อมูลกลุ่ม / ชุมชน
วัฒนธรรมที่ได้รับการรวบรวมเพื่อ
การจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อการด�ำเนิน
งานด้านวัฒนธรรม

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๓๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๕๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๗๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐
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มหานคร
สำ�หรับทุกคน

กลยุทธ์
(Action)

๓.๔.๓.๑
ส�ำรวจรวบรวม
ข้อมูลกลุม่ / ชุมชน
วัฒนธรรม
และจัดท�ำ
ระบบฐานข้อมูล
วัฒนธรรมและ
ศูนย์ข้อมูล

๕ ปีแรก
ตัวชี้วัด
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
จ�ำนวน
(๕๙ - ๖๐)
แหล่งข้อมูลที่ได้ รวบรวมข้อมูล
รับการรวบรวม กลุ่ม / ชุมชน
และใช้ประโยชน์ วัฒนธรรม
ที่มี หรือตั้งอยู่
อย่างน้อย
๕ เขต / ปี
พร้อมน�ำเข้า
ข้อมูลสารสนเทศ
จากการส�ำรวจ
รวบรวม
จัดระบบข้อมูล
เพื่อสร้าง
ฐานข้อมูล
ทางวัฒนธรรม

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
รวบรวมข้อมูล
กลุ่ม / ชุมชน
วัฒนธรรม
ที่มี หรือตั้งอยู่
อย่างน้อย
๕ เขต / ปี
พร้อมน�ำเข้า
ข้อมูลสารสนเทศ
จากการส�ำรวจ
รวบรวม
จัดระบบข้อมูล
เพื่อสร้าง
ฐานข้อมูล
ทางวัฒนธรรม

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ส�ำรวจ
รวบรวมข้อมูล
กลุ่ม / ชุมชน
วัฒนธรรม
ที่มี หรือตั้งอยู่
ครบทุกเขต
พร้อมน�ำข้อมูล
ทางวัฒนธรรม
ที่จัดส�ำรวจ
ผนวกสู่ระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อ
ใช้ในประโยชน์
ในการเผยแพร่
และวางแผน

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ส�ำรวจ
ปรับปรุงข้อมูล
กลุ่ม / ชุมชน
วัฒนธรรม
ที่มี หรือตั้งอยู่
ครบทุกเขต
เพื่อพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
ทางวัฒนธรรรม
ให้มี
ความทันสมัย

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๓.๔.๔ วางแนวทางสนับสนุนงานและแผนด้านวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
๑) ความพึงพอใจต่อแนวทาง
การสนับสนุนงานและ
แผนด้านวัฒนธรรม
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๓.๔.๔.๑
สนับสนุน
แนวทางการ
พัฒนางาน
ด้านวัฒนธรรม

อัตราการตอบรับ
และความพึงพอใจ
ต่อแนวทาง
การสนับสนุนของ
คณะผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวนกลุ่ม
เครือข่าย
วัฒนธรรม
ระดับเขต

(Action)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๓๐

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๓๐

(๕๘)
กลุ่มเขตละ
๑ เครือข่าย
(๕๙ - ๖๐)
๑ เครือข่าย / เขต

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๕๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๖๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๗๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๕๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๖๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๗๐
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โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑. จัดกิจกรรม event ประจ�ำปี ทีส่ ง่ เสริม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
“Bangkok Cultural Festival”
เพือ่ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้แก่กลุม่ วัฒนธรรมต่าง ๆ
ได้เข้ามาแสดงออก
๒. จัดการแข่งขันดนตรีแห่ง
กรุงเทพมหานคร (Music competition
of Bangkok) เพื่อเสริมภาพลักษณ์
การเป็นพื้นที่ศูนย์กลางด้านดนตรี
ศิลปะและการแสดงในระดับอาเซียน
และนานาชาติ
๓. จัดตั้งลานวัฒนธรรมในสวน
สาธารณะทีม่ คี วามเหมาะสมในกรุงเทพฯ
และให้มีรายการการแสดงในลาน
วัฒนธรรม
๔. จัดท�ำและพัฒนา Bangkok
Cultural Channel and Multimedia
๕. ส�ำรวจรวบรวมข้อมูลกลุ่ม /
ชุมชนวัฒนธรรม
๖. จัดท�ำระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรม
และศูนย์ข้อมูล
๗. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
ซึ่งประกอบขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทน
กลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมถึงสมาชิก
จากเครือข่ายวัฒนธรรมระดับเขต
๘. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมระดับ
เขต เพื่อเป็นตัวแทนในการด�ำเนินการ
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
รวมถึงการด�ำเนินการร่วมพัฒนาฐาน
ข้อมูลวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๒๑

๘๐

๖๙

๔๕

๑๕๐

๑๒๐

๒๖

๒๕

๒๕

๑๕

๒๕

๒๕

๖๕

๓๐

๒๕

๒๕

๘๐

๒๐

๒๕

๒๕

๗๐

๓

๕

๓

๕

๕

๕

๑๘

๑๖๓

๓๔๐

๑๐๕

๓๐

๕๓๑

๒๕

๑๐๑

๘
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มหานคร
สำหรับทุกคน
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ข) มาตรการด�าเนินการ
โครงการ
๑. สนับสนุนการจัดกิจกรรมในวัน
สำาคัญ ที่สะท้อนถึงรูปแบบวิถีชีวิตและ
ประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มวัฒนธรรม
ที่โดดเด่น โดยเฉพาะกลุ่มวัฒนธรรม
ทางชาติพันธุ์ และศาสนา
๒. ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานครในด้านเนื้อหาและ
สร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมให้เหมาะ
กับการเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองกรุงเทพฯ
สำาหรับสมาชิกในทุกช่วงวัย
๓. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๒๕

๒๕

๑๕๐

๑๕๐

๓๐๐

๒๕

๒๕

๕๐

๒๐๐

๑๗๕

๓๗๕

๐๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔

มหานคร
กะทัดรัด
การขยายตัวเติบโตของกรุงเทพมหานคร
ยังมีการพัฒนาไม่ทั่วถึงเต็มพื้นที่ ท�ำให้ขาดความ
สะดวกและสิ้ น เปลื อ งค่ า ใช้ จ ่ า ย ในการจั ด
สาธารณูปโภค การเดินทาง เพือ่ ให้กรุงเทพมหานคร
มี ก ารเติ บ โตแบบกระชั บ โดยการพั ฒ นาพื้ น ที่
ของกรุงเทพฯ ให้มีศูนย์กลางการให้บริการและ
พัฒนาเมืองในลักษณะเมืองเครือข่าย

TOGETHER
WE BUILD

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๑ – เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๔.๑

เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่าง
มีระเบียบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
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มหานคร
กะทัดรัด

ความหมายตามแผนวิสัยทัศน์ของ
ประชาชน

เมืองกระชับ คือการออกแบบเมือง ๔ มิติ โดยใช้พื้นที่
ทางดิง่ เป็นมิตทิ ี่ ๓ และเวลาเป็นมิตทิ ี่ ๔ หรือกล่าวอีกนัยหนึง่
ก็คือการใช้ประโยชน์จากที่ว่างในอากาศ ผสมกับการ
ใช้บริการสาธารณูปการ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอด
๒๔ ชั่วโมง

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

กรอบทฤษฎีเมืองกระชับ (compact city) จะค�ำนึงถึง
๑) การปรับปรุงการขนส่งภายในเมือง ที่สนับสนุนและ
สร้างแรงจูงใจในการใช้การขนส่งมวลชน
๒) การสร้างความสมดุลระหว่างที่พักอาศัยและแหล่งงาน
(job & housing balance)
๓) การก�ำหนดขนาดเมือง (size) ความหนาแน่นในเมือง
(urban density) การใช้ที่ดินในเมือง (urban land use)
และการเชือ่ มโยงในเมือง (urban linkage) ให้เกิดเป็นสัดส่วน
ทีเ่ หมาะสม (well - proportioned)

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด กทม. ได้แก่ ส�ำนักผังเมือง และ
ส�ำนักงานเขต

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากร
ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ คน / ตร.กม.
ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่าง
แหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน
ลดลงจาก ๖๐ นาที เป็น ๓๐ นาที
ระยะทางเฉลี่ยระหว่างแหล่งชุมชน
กับแหล่งสาธารณูปการหลักต่าง ๆ
ของเมือง สามารถเข้าถึงได้
ภายในระยะทาง ๕ กม.

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕.๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๕

๑๐

๕

ประเด็นยุทธศาสตร ๔.๑ – เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอยางมีระเบียบ
มีการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
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สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�าคัญล�าดับต้น
สืบเนือ่ งจากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ ๓) มีผลบังคับใช้ เมือ่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โดยมีเหตุผลสำาคัญ ที่ต้องมีการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครอยู่
๕ ประการ (การวางและจัดทำาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) คือ
๑. วิกฤตเศรษฐกิจของโลกและปัญหาด้านการเมืองของประเทศ ส่งผลกระทบต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และจำานวนประชากรของกรุงเทพมหานคร ที่ตำ่ากว่าการ
คาดการณ์
๒. การปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และการเพิม่ จำานวนสายทางจาก ๗ สายทาง ความยาวรวม ๒๙๕ กม. เป็น ๑๒ สายทาง
ความยาวรวม ๖๖๑.๔ กม.
๓. ผลกระทบจากระบบขนส่งทางราง ซึ่งทำาให้เกิดการขยายตัวของอาคารสูงและอาคาร
ขนาดใหญ่รอบสถานีและตามแนวสายทาง
๔. การผลักดันให้เกิดโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ สถานีมักกะสัน ซึ่งล้วนส่งผลต่อทิศทางการขยายตัวของเมือง
๕. การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม ซึง่ ส่งผลต่อการเกิดภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ และสภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลง
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มหานคร
กะทัดรัด

ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
พื้นที่กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างไร้ระเบียบ
ขาดการควบคุมที่ทั่วถึงและใช้พื้นที่
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
ต่อสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
๑. การขาดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่
อาศัย โดยมีแหล่งท�ำงานมากกว่าที่พักอาศัยใน
เขตเมือง และมีแหล่งที่พักอาศัยมากกว่าแหล่ง
ท�ำงานในเขตชานเมือง ท�ำให้เกิดการเดินทาง
ที่ฟุ่มเฟือย
๒. มีการกระจายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทาง
(Urban Sprawl)
๓. การกระจายมาตรการควบคุมความหนาแน่น
ของการพัฒนาเมือง ยังไม่ทั่วถึง
๔. การจัดบริการระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ
ยังไม่สมบูรณ์ในทุกส่วนของเมือง
๕. การจัดหาพื้นที่สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ ที่โล่งสีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมือง
ยังไม่เพียงพอ

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๑ สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการขยายตัวของการใช้ที่ดินและความ
หนาแน่นประชากรในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน และเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง
ตัวชี้วัด
๑) ความหนาแน่นเฉลี่ยของ
ประชากรในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐คน / ตร.กม.

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๒๕,๐๐๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๓๐,๐๐๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๓๕,๐๐๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๔๐,๐๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๑ – เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
(Action)

ตัวชี้วัด

๔.๑.๑.๑ ก�ำหนดมาตรการ
เชิงบวกและมาตรการเชิงลบ
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร
๔.๑.๑.๒ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องผังเมืองและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๒๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

๑) ความหนาแน่น
เฉลีย่ ของประชากรใน
เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน
ไม่เกิน
๔๐,๐๐๐ คน / ตร.กม.
๒๕,๐๐๐
๑) ความหนาแน่น
เฉลี่ยของประชากรใน
เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน
ไม่เกิน
๔๐,๐๐๐ คน / ตร.กม.
๒๕,๐๐๐
๔.๑.๑.๓ ปรับปรุงกฏ
๑) ความหนาแน่น
กระทรวงใช้บังคับผังเมือง
เฉลีย่ ของประชากรใน
รวมกรุงเทพมหานครให้
เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน
เหมาะสมกับสภาพการณ์และ ไม่เกิน
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
๔๐,๐๐๐ คน / ตร.กม.

๓๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๒ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พนื้ ทีใ่ นเขตกรุงเทพฯ ชัน้ ในและเขตกรุงเทพฯ
ชั้นกลาง
ตัวชี้วัด
๑) ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่าง
แหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน
ลดลงจาก ๖๐ นาที เป็น ๓๐ นาที

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๖๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๕๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๔๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๓๐

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
ตัวชี้วัด
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ (Action)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๔.๑.๒.๑ ปรับปรุงพื้นที่
๑) ระยะเวลาเดินทาง
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
เฉพาะแห่ง (Project Plan) เฉลี่ย ระหว่างแหล่งที่
และแผนฟื้นฟูเมือง (Urban อยูอ่ าศัยกับแหล่งงาน
Regeneration) ในเขตพื้นที่ ลดลงจาก ๖๐ นาที
กรุงเทพฯ ชั้นใน และ
เป็น ๓๐ นาที
เขตพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นกลาง
กลยุทธ์
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มหานคร
กะทัดรัด

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๓ รักษาสัดส่วนการใช้ที่ดินแบบผสมผสานทั้งแนวราบและแนวตั้งให้
มีสภาพแวดล้อมที่ดี
ตัวชี้วัด
๑) ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่าง
แหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน ลดลง
จาก ๖๐ นาที เป็น ๓๐ นาที
๒) ระยะทางเฉลี่ยระหว่างแหล่ง
ชุมชน กับแหล่งสาธารณูปการหลัก
ต่าง ๆ ของเมือง สามารถเข้าถึงได้
ภายในระยะทาง ๕ กม.

กลยุทธ์
(Action)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๖๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๕๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๔๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๓๐

๒๐

๑๕

๑๐

๕

ตัวชี้วัด

๔.๑.๓.๑ สร้างแผนพัฒนา ๑) ระยะเวลาเดิน
พื้นที่แบบผสมผสาน
ทางเฉลี่ย ระหว่าง
(Mixed - Used Development) แหล่งที่อยู่อาศัยกับ
แหล่งงาน ลดลงจาก
๖๐ นาที เป็น ๓๐ นาที
๒) ระยะทางเฉลี่ย
ระหว่างแหล่งชุมชน
กับแหล่ง
สาธารณูปการหลัก
ต่าง ๆ ของเมือง
สามารถเข้าถึงได้
ภายในระยะทาง
๕ กม.

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐

๒๐

๑๕

๑๐

๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๑ – เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
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เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๔ ส่งเสริมการใช้พื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน
ตัวชี้วัด
๑) ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่าง
แหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน ลดลง
จาก ๖๐ นาที เป็น ๓๐ นาที
๒) ระยะทางเฉลี่ยระหว่างแหล่ง
ชุมชน กับแหล่งสาธารณูปการหลัก
ต่าง ๆ ของเมือง สามารถเข้าถึงได้
ภายในระยะทาง ๕ กม.

กลยุทธ์
(Action)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๖๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๕๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๔๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๓๐

๒๐

๑๕

๑๐

๕

ตัวชี้วัด

๔.๑.๔.๑ ส่งเสริมการพัฒนา ๑) ระยะเวลาเดิน
พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพรอบสถานี ทางเฉลี่ย ระหว่าง
ขนส่งมวลชน (TOD)
แหล่งที่อยู่อาศัยกับ
แหล่งงาน ลดลงจาก
๖๐ นาที เป็น ๓๐ นาที
๒) ระยะทางเฉลี่ย
ระหว่างแหล่งชุมชน
กับแหล่ง
สาธารณูปการหลัก
ต่าง ๆ ของเมือง
สามารถเข้าถึงได้
ภายในระยะทาง
๕ กม.

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐

๒๐

๑๕

๑๐

๕

258

มหานคร
กะทัดรัด

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๕ พัฒนาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมให้เกิดการเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ
ตัวชี้วัด
๑) ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ย ระหว่าง
แหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน ลดลง
จาก ๖๐ นาที เป็น ๓๐ นาที
๒) ระยะทางเฉลี่ย ระหว่างแหล่ง
ชุมชนกับแหล่งสาธารณูปการหลัก
ต่าง ๆ ของเมือง สามารถเข้าถึงได้
ภายในระยะทาง ๕ กม.

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๖๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๕๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๔๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๓๐

๒๐

๑๕

๑๐

๕

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๔.๑.๕.๑ พัฒนาพื้นที่เฉพาะ
แห่ง (Project Plan)
บริเวณพื้นที่ปิดล้อมในเขต
พื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน และ
กรุงเทพฯ ชั้นกลาง

๑) ระยะเวลา
เดินทางเฉลีย่ ระหว่าง
แหล่งที่อยู่อาศัยกับ
แหล่งงาน ลดลงจาก
๖๐ นาที เป็น ๓๐ นาที
๒) ระยะทางเฉลี่ย
ระหว่างแหล่งชุมชน
กับแหล่ง
สาธารณูปการหลัก
ต่าง ๆ ของเมือง
สามารถเข้าถึงได้
ภายในระยะทาง
๕ กม.

(Action)

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐

๒๐

๑๕

๑๐

๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๑ – เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
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เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๑.๖ ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการพัฒนาเมือง ให้เป็นไปตาม
ผังเมืองรวม
ตัวชี้วัด
๑) อัตราการลดลงของการละเมิด
กฏหมายและมาตรการทางผังเมือง
(ร้อยละ)
กลยุทธ์
(Action)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๔๐

ตัวชี้วัด

๔.๑.๖.๑ พัฒนากฏหมายและ ๑) อัตราการลดลง
มาตรการทาง ผังเมืองเพือ่ ให้ ของการละเมิดกฏหมาย
มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ และมาตรการ
ทางผังเมือง (ร้อยละ)

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๓๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๒๕

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๐

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๔๐
๓๐
๒๕
๒๐

โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑. โครงการปรับปรุงแก้ไขมาตรการ
เชิงบวก (สร้างแรงจูงใจ โบนัส เงิน
ชดเชย) และมาตรการเชิงลบ รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาเมือง
๒. โครงการประเมินผลกฏกระทรวงให้
ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔ และโครงการ
วางและจัดท�ำผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครฉบับใหม่
(ปรับปรุงครั้งที่ ๕)
๓. โครงการจัดท�ำระบบข้อมูล
สาธารณูปโภค ด้วยแผนที่เชิงเลข
ความละเอียดสูง
รวมโครงการหลัก

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๑๐

๑๐

๓

๕๐

๙๖๐

๘๐

๙๗๓

๑๔๐

๑๐

๒๐

๕๐

๑๕๐

๒๑๓

๑,๐๔๐
๑๐

๑๗๐

๑,๓๐๓
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ข) มาตรการด�ำเนินการ
โครงการ
๑. โครงการส�ำรวจเก็บข้อมูลและการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครจ�ำแนกตามพื้นที่
Zoning เขตชั้นใน, ชั้นกลาง และ
ชานเมือง
๒. โครงการบูรณาการและประสาน
แผนงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ในกรุงเทพมหานครให้
สอดคล้องกับการพัฒนาการใช้ที่ดินตาม
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
๔. โครงการจัดท�ำแผนผังพัฒนาภาค
กทม. และปริมณฑล (โดยกทม. เป็น
เจ้าภาพ เป็นศูนย์กลาง การจัดท�ำผังฯ
โดยร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นใน
จังหวัดปริมณฑล)
๕. โครงการศึกษาส�ำรวจแนวเขต
กรุงเทพมหานคร
๖. โครงการรับฟังข้อคิดเห็นเสนอแนะ
จากประชาชนในการปรับปรุงพื้นที่
เฉพาะแห่ง (Project Plan) และแผน
ฟื้นฟูเมือง (Urban Regeneration) ใน
เขตพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในและชั้นกลาง
(แผนแม่บทและโครงการน�ำร่องไม่น้อย
กว่า ๑๐ บริเวณ)
๗. โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนา
พื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานี
ขนส่งมวลชน (TOD) และจัดท�ำ
มาตรการส่งเสริมการพัฒนา
๘. โครงการศึกษา ก�ำหนดมาตรการ
ทางกฏหมายเพื่อควบคุมและส่งเสริม
ศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน
(TOD)
๙. โครงการศึกษา และวางแผนพัฒนา
พื้นที่ปิดล้อมในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
ชั้นใน และกรุงเทพฯ ชั้นกลาง
๑๐. โครงการประเมินผลการพัฒนา
กฏหมายและมาตรการ ทางผังเมือง
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๕๐

๕๐

๒๐

๒๐

๕๐

๓๐
๑๐

๑๕

๑๐๕

๕๐

๕๐

๘๐

๑๐

๑๐

๓๐

๑๐

๕

๒๕

๔๐

๔

๔

๘

๑๖

๘

๘

๓๒

๖๓

๑๕

๑๕

๑๕

๔๕

๖๗

๙๒

๑๓๐

๓๙๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๒ – กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย (Sub center) เป็นระบบตามลำ�ดับ
ความสำ�คัญและศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๔.๒

กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย
(Sub center) เป็นระบบตามลำ�ดับ
ความสำ�คัญและศักยภาพพื้นที่เป็น
โครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ
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ความหมายตามแผนวิ สั ย ทั ศ น์
ของประชาชน

การขยายตัวเติบโตของกรุงเทพมหานครยังมีการพัฒนา
ไม่ทั่วถึงเต็มพื้นที่ ท�ำให้ขาดความสะดวกและสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายในการจัดสาธารณูปโภคการเดินทาง เพื่อให้
กรุงเทพมหานครมีการเติบโตแบบกระชับ จึงพัฒนาพื้นที่
แต่ละส่วน ให้มีศูนย์กลางการให้บริการและพัฒนาเมือง
ในลักษณะเมืองเครือข่ายหรือมีศูนย์ชุมชนย่อย

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

เมืองกะทัดรัด คือการออกแบบเมือง ๔ มิติโดยใช้พื้นที่
ทางดิ่งเป็นมิติที่ ๓ และเวลาเป็นมิติที่ ๔ หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งก็คือ การใช้ประโยชน์จากที่ว่างในอากาศผสม
กับการใช้บริการสาธารณูปการ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง กรอบทฤษฎีเมืองกะทัดรัด (compact
city) จะค�ำนึงถึง
๑) การปรับปรุงการขนส่งภายในเมืองที่สนับสนุนและ
สร้างแรงจูงใจในการใช้การขนส่งมวลชน
๒) การสร้างความสมดุลระหว่างที่พักอาศัยและแหล่งงาน
(job & housing balance)
๓) การก�ำหนดขนาดเมือง (size) ความหนาแน่นในเมือง
(urban density) การใช้ที่ดินในเมือง (urban land use)
และการเชื่อมโยงในเมือง (urban linkage) ให้เกิดเป็น
สัดส่วนที่เหมาะสม (well-proportioned)

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด กทม. ได้แก่ ส�ำนักผังเมือง และ
ส�ำนักงานเขต

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๒ – กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย (Sub center) เป็นระบบตามลำ�ดับ
ความสำ�คัญและศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ
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ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. จ�ำนวนเมืองเครือข่าย
(ศูนย์ชุมชนย่อย) ที่มีศักยภาพ
และองค์ประกอบทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
อย่างครบครัน
๒. สัดส่วนประชากร
ต่อโครงสร้างพื้นฐานหลัก
และสาธารณูปการของเมือง
ที่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้น
ของประชากรในอนาคต (ร้อยละ)

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๕

๑๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

๑๕

๒๐

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
การใช้ทดี่ นิ ยังไม่มปี ระสิทธิภาพเต็มที่ การพัฒนาเมืองศูนย์กลางภูมภิ าค จะต้องเริม่ จากพืน้ ที่
ที่มีศักยภาพ และกระจายการพัฒนาสู่พื้นที่ในระดับต่าง ๆ ต่อไป โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางใน
ระดับภูมิภาค และเขตเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
๑. เมืองรวมจุดศูนย์กลางขาดการแบ่งองค์ประกอบ ๑. บริเวณพื้นที่พัฒนาเมืองศูนย์กลางยังขาด
ย่านพาณิชยกรรมระดับต่าง ๆ เพื่อกระจาย
ของเมืองโดยรอบบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน
แหล่งงานและย่านการค้า และบริการพื้นฐานไปยัง
และชั้นกลาง
พื้นที่เมืองเครือข่ายโดยรอบ
๒. โครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณูปการ
๒. พื้นที่บริเวณศูนย์กลางเมือง ซึ่งจะเป็นบริเวณ
ไม่เพียงพอ
ที่ต้องการการพัฒนายังขาดความชัดเจน
๓. บทบาทเชิงเศรษฐกิจของเมืองเครือข่าย
ยังคลุมเครือ ขาดความชัดเจน โดดเด่น

264

มหานคร
กะทัดรัด

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๒.๑ ให้มีการจัดตั้ง BRA (Bangkok Regional Authority)
เพื่อท�ำหน้าที่พัฒนาเมืองเครือข่าย
ตัวชี้วัด
๑) จ�ำนวนเมืองเครือข่าย
(ศูนย์ชุมชนย่อย) ที่มีศักยภาพ
และองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๕

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๔.๒.๑.๑ พัฒนาศูนย์ชุมชน
(Sub center) ให้กระจาย
ทั่วถึงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อย่างเป็นระบบตามล�ำดับ
ความส�ำคัญของศูนย์ฯ

๑) จ�ำนวนเมือง
เครือข่าย
(ศูนย์ชุมชนย่อย)
ที่มีศักยภาพ และ
องค์ประกอบทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการศึกษา
อย่างครบครัน

(Action)

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๑๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๑๕

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๐

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๕
๑๐
๑๕
๒๐

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๒.๒ ยกระดับ และปรับปรุงชุมชนระดับย่านและพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ทางด้านการเชื่อมโยง ที่มีองค์ประกอบครบครัน ให้เป็นเมืองเครือข่าย
ตัวชี้วัด
๑) จ�ำนวนเมืองเครือข่าย
(ศูนย์ชุมชนย่อย) ที่มีศักยภาพ
และองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๕

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๑๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๑๕

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๒ – กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย (Sub center) เป็นระบบตามลำ�ดับ
ความสำ�คัญและศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๔.๒.๒.๑ ปรับปรุงชุมชน
ระดับย่าน และพัฒนาพื้นที่ที่
มีศักยภาพทางด้านการ
เชื่อมโยง ที่มีองค์ประกอบ
ครบครัน ให้เป็น
เมืองเครือข่าย

๑) จ�ำนวนเมือง
เครือข่าย
(ศูนย์ชุมชนย่อย)
ที่มีศักยภาพ และ
องค์ประกอบทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการศึกษาอย่าง
ครบครัน

(Action)
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๕
๑๐
๑๕
๒๐

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๒.๓ จัดตั้งเมืองเครือข่ายที่มีการใช้ที่ดินอย่างหนาแน่นและผสมผสาน
ตัวชี้วัด
๑) จ�ำนวนเมืองเครือข่าย
(ศูนย์ชุมชนย่อย) ที่มีศักยภาพ
และองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน
กลยุทธ์
(Action)

๔.๒.๓.๑ ก�ำหนดมาตรการ
จัดตั้งเมืองเครือข่าย
ที่จะเกิดขึ้น

๔.๒.๓.๒ ก�ำหนดมาตรการ
การใช้ที่ดินอย่างหนาแน่น
และผสมผสานของเมือง
เครือข่ายที่จะเกิดขึ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๕

ตัวชี้วัด
๑) จ�ำนวนเมือง
เครือข่าย
(ศูนย์ชุมชนย่อย)
ที่มีศักยภาพ และ
องค์ประกอบทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการศึกษา
อย่างครบครัน
๑) จ�ำนวนเมือง
เครือข่าย
(ศูนย์ชุมชนย่อย)
ที่มีศักยภาพ และ
องค์ประกอบทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการศึกษา
อย่างครบครัน

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๑๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๑๕

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๐

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๕
๑๐
๑๕
๒๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

266

มหานคร
กะทัดรัด

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๒.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อรองรับจ�ำนวนประชากร
ที่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
๑) สัดส่วนประชากร ต่อโครงสร้าง
พื้นฐานหลัก และสาธารณูปการ
ของเมือง ที่สามารถรองรับ
การเพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคต
(ร้อยละ)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๗๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๘๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๙๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๑๐๐

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
ตัวชี้วัด
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ (Action)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๔.๒.๔.๑ ก�ำหนดมาตรการ ๑) สัดส่วนประชากร
๗๐
๘๐
๙๐
๑๐๐
ทางโครงสร้างพื้นฐาน
ต่อโครงสร้าง
เพื่อรองรับปริมาณประชากร พื้นฐานหลัก และ
ที่เพิ่มขึ้นของเมืองเครือข่าย สาธารณูปการ
ของเมือง ที่สามารถ
รองรับการเพิ่มขึ้น
ของประชากร
ในอนาคต (ร้อยละ)
กลยุทธ์

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๔.๒.๕ ส่งเสริมการเชื่อมโยงเมืองเครือข่ายกับเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง และ
กรุงเทพฯ ชั้นใน
ตัวชี้วัด
๑) สัดส่วนประชากร ต่อโครงสร้าง
พื้นฐานหลัก และสาธารณูปการ
ของเมือง ที่สามารถรองรับ
การเพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคต
(ร้อยละ)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๗๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๘๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๙๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๑๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๒ – กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย (Sub center) เป็นระบบตามลำ�ดับ
ความสำ�คัญและศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ

กลยุทธ์
(Action)

๔.๒.๕.๑ ส่งเสริม
การเชื่อมโยงเมืองเครือข่าย
กับเขตกรุงเทพชั้นกลาง
และกรุงเทพชั้นใน
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
ตัวชี้วัด
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๑) สัดส่วนประชากร
๗๐
๘๐
๙๐
๑๐๐
ต่อโครงสร้าง
พื้นฐานหลัก และ
สาธารณูปการ
ของเมือง ที่สามารถ
รองรับการเพิ่มขึ้น
ของประชากร
ในอนาคต (ร้อยละ)

โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑. โครงการจัดท�ำแผนแม่บท
(Master Plan) การพัฒนาเมือง
เครือข่าย (ศูนย์ชุมชนย่อย)
๒. โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย
(ไม่น้อยกว่า ๑๕ ศูนย์)
๓. โครงการส�ำรวจ ท�ำฐานข้อมูล
และประเมินการใช้งานโครงสร้าง
พื้นฐานด้านต่าง ๆ ของประชากร
ตามประเภทสาธารณูปการ
๔. โครงการจัดท�ำแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อรองรับ
จ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๕

๒๐

๒๕

๑๐

๑๐

๒๐

๔๐

๒๐

๘๐

๘๐

๔๐

๒๒๐

๑๐

๑๐

๒๐

๔๐

๘๐

๓๕

๑๒๐

๑๑๐

๑๐๐

๓๖๕
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มหานคร
กะทัดรัด

ข) มาตรการด�ำเนินการ / โครงการลงทุน
โครงการ

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๑. โครงการจัดท�ำแผนแม่บทการจัดตั้ง
องค์กรพัฒนาเมือง (Urban
Development Cooperation : UDC)
๒. โครงการจัดตั้งองค์กรพัฒนาเมือง
(UDC) ที่มีความเป็นอิสระของกทม.
๓. โครงการน�ำร่องการพัฒนา
ศูนย์ชุมชนย่อยตามแผนแม่บท
๔. โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศูนย์ชุมชนย่อย
๕. โครงการจัดท�ำแผนพัฒนาเมือง
เครือข่ายแบบหนาแน่นและผสมผสาน
(Mixed-Used Development)
๖. โครงการจัดท�ำแผนพัฒนา
การเชื่อมโยงเมืองเครือข่ายกับเขต
กรุงเทพฯ ชัน้ กลาง และกรุงเทพฯ ชัน้ ใน
๗. โครงการจัดท�ำแผนความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน และองค์กรที่ดูแล
เกี่ยวข้องกับระบบสัญจรหลัก
และสัญจรรองของเมือง

๑๕

รวมทั้งสิ้น

๒๓

๑๕
๒๕

๘

๒๕

๑๐

๒๐

๓๐

๒๐

๒๐

๔๐

๔

๘

๑๖

๒๘

๘

๘

๑๖

๔๐

๑๖

๒๔

๔๘

๒๐๒

๘

๗๕

๕๖

ประเด็
ประเด็นนยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์๔.๒
๔.๒–– กรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย (Sub center) เป็นระบบตามลำ�ดับ
ความสำ�คัญและศักยภาพพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ
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๐๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕

มหานคร
ประชาธิปไตย
เมืองกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองประชาธิปไตย
และมีธรรมาภิบาล ทีม่ ชี อื่ เสียงอยูใ่ นระดับแนวหน้า
ของเอเชีย มีระบบการบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มี ก ารเมื อ งที่ ส ะอาด ปลอดคอร์ รั ป ชั่ น อี ก ทั้ ง
ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาชน มีบทบาทในการขับเคลือ่ นวิสยั ทัศน์
กรุงเทพฯ อย่างเข้มแข็ง

TOGETHER
WE BUILD

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕.๑ – มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๑

มหานครกรุงเทพ
แบบบูรณาการ
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มหานคร
ประชาธิปไตย

ความหมายตามแผนวิ สั ย ทั ศ น์
ของประชาชน

มหานครกรุ ง เทพฯ มี อ งค์ ก ารบริ ห ารจั ด การระบบ
สาธารณูปโภคมหานคร (เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น
แบบพิเศษ Functional Decentralization)

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด กทม. ได้แก่ ส�ำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มหานครกรุงเทพฯ มีองค์การ
บริหารจัดระบบสาธารณูปโภค
มหานคร (ให้เป็นองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นแบบพิเศษ ลักษณะ
Functional Decentralization)

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
(ออก
กฏหมาย
จัดตั้ง)

ริเริ่ม
ริเริ่มโครงการ ริเริ่มโครงการ
ลงทุนพัฒนา พัฒนาเมือง โครงการ
พัฒนาเมือง
Clusters
ระบบท่อ
ในเขต กทม. Clusters
ร้อยสาย
ระยะที่ ๑ ในเขต กทม.
ร่วมกับ
ระยะที่ ๒
หน่วยงาน
ขยายผล
ที่เกี่ยวข้อง
โครงการ
และเอกชน
พัฒนาเมือง
ริเริ่มผังเมือง
Clusters
รวมมหานคร
นอกเขต
กรุงเทพฯ
กทม.
จัดตั้งบริษัท
พัฒนาเมือง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕.๑ – มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ
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สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
(๑) การบริหารกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ มีจุดอ่อนที่ท�ำให้การบริหารและการจัดท�ำบริการสาธารณะ การแก้ไขปัญหา
ของประชาชน และชุมชนทีเ่ พิม่ ขยายขึน้ ความสลับซับซ้อนของปัญหาทีม่ ากขึน้ และเกีย่ วข้อง
กับหน่วยงานรับผิดชอบและวิทยาการที่หลากหลาย ท�ำให้การบริหาร การจัดการ ในการ
บริการสาธารณของกรุงเทพมหานครขาดประสิทธิภาพ
(๒) พืน้ ทีท่ างกายภาพของกรุงเทพมหานคร มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนือ่ ง
เกิดการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัย ชุมชนบ้านจัดสรร ชุมชนทางธุรกิจ ควบคู่กับ
การลงทุ น การพั ฒ นาด้ า นสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ การคมนาคมขนส่ ง
ของกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน ความเจริญดังกล่าวมิได้จ�ำกัดขอบเขต
เฉพาะพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร แต่คาบเกี่ยวกับพื้นที่จังหวัดปริมณฑลคือจังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีชุมชน
ทางเศรษฐกิจ และ ชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัยคาบเกีย่ วกัน ตามแนวถนนวิภาวดีรงั สิต ถนนพหลโยธิน
ถนนสุขมุ วิท ถนนเพชรเกษม ถนนพระราม ๒ เป็นต้น ซึง่ ก่อให้เกิดปัญหาการจัดท�ำบริการ
สาธารณะ ในพื้นที่ดังกล่าวของกรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่
รอยต่อดังกล่าว ที่ขาดการลงทุนพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน
(๓) การพัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ของกรุงเทพมหานคร เป็นการลงทุน
ฝ่ายเดียวจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณในการลงทุน ยังขาด
การด�ำเนินการลงทุนการพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน
ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มีจุดอ่อนในการ
บริหารและการจัดท�ำบริการสาธารณะ

๒. พื้ น ที่ ท างกายภาพของกรุ ง เทพมหานคร
มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง
เกิดการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัย และเศรษฐกิจ
๓. การพัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ของกรุงเทพมหานคร เป็นการลงทุนฝ่ายเดียวจาก
กรุงเทพมหานคร

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
๑. กรุงเทพมหานคร มีการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนะ
การปรั บ ปรุ ง กฏหมายระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กรุ ง เทพมหานคร แต่ ยั ง ขาดแรงผลั ก ดั น ไปสู ่
การแก้ไขกฏหมายได้ และ ข้อเสนอปรับปรุงกฏหมาย
ยังไม่ครอบคลุมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดท�ำบริการสาธารณะ
๒. การเจริญเติบโตของชุมชนที่อยู่อาศัย และชุมชน
เศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการลงทุนการพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการของกรุงเทพมหานคร
ในชุมชนที่อยู่อาศัย และชุมชนทางเศรษฐกิจ
๓. การลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นาสาธารณู ป โภค และ
สาธารณูปการ ใช้งบประมาณการลงทุนสูงกรุงเทพมหานคร
มีข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณการลงทุน ในการลงทุน
ฝ่ายเดียวของกรุงเทพมหานคร
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เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๑.๑ เพื่อปรับปรุงกฏหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ให้มีบทบาท อ�ำนาจ หน้าที่ และโครงสร้างการบริหาร เพื่อรองรับการพัฒนากรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด
๑. จัดท�ำร่างกฏหมายระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(ร้อยละ)
๒. เสนอร่างกฏหมายระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ตามกระบวนการตรากฏหมายต่อ
รัฐบาล และรัฐสภา (ร้อยละ)
กลยุทธ์
(Action)

๕.๑.๑.๑ จ้างที่ปรึกษา
ศึกษาโครงสร้าง
บทบาท อ�ำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร
๕.๑.๑.๒ จัดเวทีรับฟัง
ความเห็นร่างกฏหมาย
ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๑๐๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)

ร้อยละ ๑๐๐

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
ตัวชี้วัด
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
ร่างกฏหมายระเบียบบริหาร ร้อยละ
ราชการกรุ ง เทพมหานคร ๑๐๐
(ร้อยละ)
จ�ำนวนเวทีรับฟังความคิด
เห็นทุกเขต (ครั้ง)

๕๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๑.๒ จัดตั้งบริษัทพัฒนาเมืองเพื่อด�ำเนินการโครงการลงทุนพัฒนา
ระบบท่อร้อยสาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกชน
ตัวชี้วัด
๕.๑.๒.๑ จัดตั้งบริษัทพัฒนาเมือง
(แห่ง)
๕.๑.๒.๒ จัดท�ำโครงการลงทุน
พัฒนาระบบท่อร้อยสาย ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกชน
(โครงการ)
๕.๑.๒.๓ จัดท�ำโครงการพัฒนาเมือง
Clusters ในเขต กทม.
ระยะที่ ๑ (จ�ำนวน คลัสเตอร์)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๑

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)

๒

๒

๒

๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕.๑ – มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ

ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

๕.๑.๒.๔ จัดท�ำโครงการพัฒนาเมือง
Clusters ในเขต กทม. ระยะที่ ๒
(จ�ำนวน คลัสเตอร์)
๕.๑.๒.๕ จัดท�ำโครงการพัฒนาเมือง
Clusters นอกเขต กทม.
(จ�ำนวน คลัสเตอร์)
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ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๑๐
๕

โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑. โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ
๒. ริเริ่มโครงการลงทุนพัฒนาระบบ
ท่อร้อยสาย ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเอกชน ริเริ่มผังเมือง
รวมมหานครกรุงเทพฯ จัดตั้งบริษัท
พัฒนาเมือง
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๒๐

๒๐

๒๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๓,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๓,๐๒๐

ข) โครงการลงทุนหลัก
โครงการ
๑. โครงการพัฒนาเมืองคลัสเตอร์
(C lusters) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ ๑
๒. โครงการพัฒนาเมืองคลัสเตอร์
(C lusters) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ ๒
๓. โครงการพัฒนาเมืองคลัสเตอร์
(C lusters) นอกเขตกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๒,๐๐๐

๓,๐๐๐
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๒

เมืองธรรมาภิบาล
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ความหมายตามแผนวิ สั ย ทั ศ น์
ของประชาชน

กทม. มี ส ภาประชาชนกรุ ง เทพฯ (เวที ริ เ ริ่ ม นโยบาย
และตรวจสอบการท�ำงานของ กทม.) กทม. ใช้ระบบ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กทม. ได้ แ ก่ ส� ำ นั ก ยุ ท ธศาสตร์
และประเมิ น ผล ส� ำ นั ก ปลั ด กรุ ง เทพมหานคร
ส�ำนักการคลัง ส�ำนักงบประมาณ และส�ำนักงานเขต

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)

เวทีสภา
จัดเวทีสภา
ประชาชน
ประชาชน
ปีละ ๑๐ ครัง้ ปีละ ๑๕ ครัง้
๒. สภาประชาชนระดับเขต
จัดเวทีสภา จัดเวทีสภา
ประชาชน
ประชาชน
ระดับเขตปีละ ระดับเขตปีละ
๑๒ ครัง้ / เขต ๑๒ ครัง้ / เขต
๕๐ เขต
๕๐ เขต
๓. ระบบงบประมาณแบบมีสว่ นร่วม
ใช้ระบบภาษี
เพื่อการ
พัฒนาพื้นที่ /
พัฒนา
คุณภาพชีวิต

๑. สภาประชาชนกรุงเทพฯ

เวทีสภา
ประชาชน
ปีละ ๒๐ ครั้ง
จัดเวทีสภา
ประชาชน
ระดับเขตปีละ
๑๒ ครั้ง / เขต
๕๐ เขต
ใช้ระบบงบ
ประมาณแบบ
มีส่วนร่วม
ระดับเขต

เวทีสภา
ประชาชน
ปีละ ๓๐ ครัง้
จัดเวทีสภา
ประชาชน
ระดับเขตปีละ
๑๒ ครัง้ / เขต
๕๐ เขต
ใช้ระบบงบ
ประมาณแบบ
มีส่วนร่วม
ระดับ
มหานคร
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สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
(๑) รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้สิทธิในข้อมูลข่าวสาร
และการร้องเรียนแก่ประชาชน
“มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั ข้อมูล
ค�ำชีแ้ จงและเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ก่อนการอนุญาตหรือการด�ำเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดทีอ่ าจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
ส�ำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และ
มีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ น� ำ ไปประกอบการพิ จ ารณา
เรื่องดังกล่าว
การวางแผนพั ฒ นาสั ง คม เศรษฐกิ จ
การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
การวางผังเมือง การก�ำหนดเขตการใช้ประโยชน์
ในทีด่ นิ การออกกฏทีอ่ าจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสีย
ส�ำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการ
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง
ก่อนด�ำเนินการ”
“มาตรา ๕๘ บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรือ
อาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน”
“มาตรา ๕๙ บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ เ สนอ
เรื่องราวร้องทุกข์ และได้รับแจ้งผลการพิจารณา
ภายในเวลาอันรวดเร็ว”
“มาตรา ๖๐ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะฟ้อง
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็น
นิ ติ บุ ค คล ให้ รั บ ผิ ด เนื่ อ งจากการกระท� ำ หรื อ
ละเว้นการกระท�ำของข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานนั้น”
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(๒) รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๑๔ การปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น มาตรา ๒๘๗ ให้ ป ระชาชนมี สิ ท ธิ
มี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารกิ จ การขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
“มาตรา ๒๘๗ ประชาชนในท้องถิน่ มีสทิ ธิ
มี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารกิ จ การขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยองค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งจั ด ให้ มี วิ ธี ก ารที่ ใ ห้ ป ระชาชน
มีส่วนร่วมดังกล่าวด้วย
ในกรณีที่การกระท�ำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระส�ำคัญ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้
ประชาชนทราบก่อนกระท�ำการเป็นเวลาพอสมควร
และในกรณีทเี่ ห็นสมควรหรือได้รบั การร้องขอจาก
ประชาชนผู ้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ก่อนการกระท�ำนั้น หรืออาจจัดให้ประชาชน
ออกเสี ย งประชามติ เ พื่ อ ตั ด สิ น ใจก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้
ตามที่กฏหมายบัญญัติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงาน
การด�ำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท�ำ
งบประมาณการใช้จ่าย และ ผลการด�ำเนินงาน
ในรอบปี เพือ่ ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบ
และก�ำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ในการจั ด ท� ำ งบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามวรรคสาม ให้ น� ำ
บทบัญญัติมาตรา ๑๖๘ วรรคหก มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม”
(๓) กระบวนการบริหารของกรุงเทพมหานคร
ทั้งการจัดท�ำบริการสาธารณะ และ การจัดท�ำ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของกรุงเทพมหานคร
ยังไม่มีเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
หรือ การน�ำเสนอข้อมูลการท�ำบริการสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานครต่อประชาชน
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มหานคร
ประชาธิปไตย

ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
๑. สิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ประเด็นสิทธิ ๑. ประชาชนในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร เกิดความตืน่ ตัว
ในข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนประชาชน และ ในสิ ท ธิ และต้ อ งการปกป้ อ งสิ ท ธิ แ ละมี ส ่ ว นร่ ว ม
สิ ท ธิ มี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารกิ จ การขององค์ ก ร ในการบริหารกิจการของกรุงเทพมหานครเพิม่ มากขึน้
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ขาดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการบริหารของ ๒. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อการด�ำเนินกิจการ
กรุงเทพมหานคร
ที่ เ กี่ ย วกั บ บริ ก ารสาธารณะ และการใช้ อ� ำ นาจ
ทางปกครองในการบริหารของกรุงเทพมหานคร
เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๒.๑ เพื่อจัดตั้ง “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” และ “สภาประชาชน
ระดับเขต” ให้เป็นเวทีรับฟังความเห็นของประชาชน การน�ำเสนอข้อมูลการจัดท�ำกิจการสาธารณะ
และ การจัดท�ำงบประมาณ ของกรุงเทพมหานคร และส�ำนักงานเขต
๕ ปีแรก
ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๑. การประชุ ม “สภาประชาชน ๑๐ ครั้ง / ปี ๑๕ ครัง้ / ปี ๒๐ ครัง้ / ปี ๓๐ ครั้ง / ปี
กรุงเทพมหานคร”
๒. การประชุ ม “สภาประชาชน ๑๒ ครัง้ / ปี / ๑๒ ครั้ง / ปี / ๑๒ ครั้ง / ปี / ๑๒ ครั้ง / ปี /
เขต
เขต
เขต
เขต
ระดับเขต” ๕๐ เขต
ตัวชี้วัด
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี
ตัวชี้วัด
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ (Action)
๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐)
๕.๒.๑.๑ จัดตั้ง “สภา
๑. ออกระเบียบ/ข้อบังคับ ภายในปี
ประชาชนกรุงเทพมหานคร” กรุงเทพมหานคร ว่าด้วย ๒๕๖๐
และ “สภาประชาชน
การจัดตั้งสภาประชาชน
ระดับเขต” ทั้ง ๕๐ เขต
๕.๒.๑.๒ การด�ำเนินกิจการ ๒. ร้อยละของกิจการ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
สาธารณะของ
สาธารณะที่เสนอต่อ
๕๐
๖๐
๗๐
กรุงเทพมหานครที่มี
ที่ประชุมสภาประชาชน
ผลกระทบต่อประชาชน
กรุงเทพมหานคร
ชุมชนที่อยู่อาศัย ชุมชน
ทางเศรษฐกิจ น�ำเสนอ
สู่ที่ประชุม “สภาประชาชน
กรุงเทพหานคร”
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๕.๒.๑.๓ การด�ำเนินกิจการ ๓. ร้อยละของกิจการ
สาธารณะของส�ำนักงานเขต สาธารณะที่เสนอต่อ
๖๐
๗๕
๙๐
(๕๐ เขต) ที่มีผลกระทบต่อ ที่ประชุมสภาประชาชน
ประชาชน ชุมชนที่อยู่อาศัย ระดับเขต (ทั้ง ๕๐ เขต)
ชุมชนทางเศรษฐกิจ
น�ำเสนอสู่ที่ประชุม
“สภาประชาชนระดับเขต”
กลยุทธ์
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ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๑๐๐

เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๒.๒ เพื่อให้มีการจัดท�ำ “ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม” ทั้งในระดับ
“เขต” และ ระดับ “กรุงเทพมหานคร”
ตัวชี้วัด
๑. ใช้ระบบภาษีเพือ่ การพัฒนาพืน้ ที่ /
คุณภาพชีวิต
๒. ใช้ระบบงบประมาณแบบมีสว่ นร่วม
ระดับเขต
๓. ใช้ระบบงบประมาณแบบมีสว่ นร่วม
ระดับมหานคร

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๕๐ เขต

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)

๕๐ เขต

๕๐ เขต
ทุกหน่วยงาน
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

(Action)

๕.๒.๒.๑ ศึกษา วิจัย
แนวทางการใช้ระบบภาษี
เพื่อการพัฒนา และการจัดท�ำ
ระบบงบประมาณแบบ
มีส่วนร่วม
๕.๒.๒.๒ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ระดับเขต (เจ้าหน้าที่
งบประมาณ)
๕.๒.๒.๓ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ระดับมหานคร (เจ้าหน้าที่
งบประมาณ)
๕.๒.๒.๔ ฝึกอบรมผู้บริหาร
ของมหานคร
๕.๒.๒.๕ ฝึกอบรมสมาชิก
สภาของมหานคร

๑. จ้างที่ปรึกษา
และรายงานผลการวิจัย

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
ภายในปี
๒๕๕๙

๒. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระดับเขต เขตละ ๒ คน

๑๐๐ คน

ร้อยละ
๘๐

๓. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระดับมหานคร

๑๐๐ คน

๔. ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก
ผู ้ อ� ำ นวยการเขต และ
ผูบ้ ริหารหน่วยงานในสังกัด
๕. สมาชิกสภามหานคร
ทุกคนเข้ารับการอบรม

๑๐๐ คน

ร้อยละ
๑๐๐

๑๐๐ คน

โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑. โครงการ
“สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”
๒. โครงการ “สภาประชาชนระดับเขต”
๓. โครงการรับฟังความเห็นประชาชน
ในการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ของกรุงเทพมหานคร ในระดับเขต
ทุกเขต และระดับส�ำนัก
ของกรุงเทพมหานคร
๔. โครงการ “วิจัยแนวทางการใช้ระบบ
ภาษีเพื่อการพัฒนา และการจัดท�ำ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม”

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๒๑

๖๐

๘๕

๑๑๐

๒๗๖

๓๖

๖๐
๒๘

๖๐
๒๘

๖๐
๒๘

๒๑๖
๒๘

๕

๕
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โครงการ
๕. โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบภาษี
เพื่อการพัฒนา และ การจัดท�ำ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม
๖. โครงการ “ระบบงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม”
รวมทั้งสิ้น
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๖๒

๓

๓

๓

๙

๒๘

๒๘

๒๘

๘๔

๑๗๙

๒๐๔

๒๒๙

๖๗๔

ข) มาตรการด�ำเนินการ
โครงการ
๑. จัดตั้งและจัดประชุม
“สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”
๒. จัดตั้งและจัดประชุม “สภาประชาชน
ระดับเขต” เดือนละ ๑ ครั้ง ๕๐ เขต
๓. จัดประชุมประชาชนรับฟังความเห็น
ในการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ของกรุงเทพมหานคร ในระดับเขตทุกเขต
และ ระดับส�ำนักของกรุงเทพมหานคร
ปีละ ๒ ครั้ง
๔. จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยแนวทาง
การใช้ระบบภาษีเพื่อการพัฒนา และ
การจัดท�ำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
๕. จ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ด�ำเนินการฝึกอบรม
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งบประมาณ และ
สมาชิกสภามหานคร
๖. จัดประชุมประชาชนรับฟังความเห็น
ในการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ของกรุงเทพมหานคร ในระดับเขตทุกเขต
และ ระดับส�ำนักของกรุงเทพมหานคร
ปีละ ๒ ครั้ง
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
๒๑
๖๐
๘๕
๑๑๐
๒๗๖
๓๖

๖๐

๖๐

๖๐

๒๑๖

๒๘

๒๘

๒๘

๘๔

๕

๖๒

๕
๓

๓

๓

๙

๒๘

๒๘

๒๘

๘๔

๑๗๙

๒๐๔

๒๒๙

๖๗๔
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๓
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ความหมายตามแผนวิ สั ย ทั ศ น์
ของประชาชน

มุ่งลดบทบาทของส่วนกลาง (Decentralize) ลงเหลือ
ภารกิจหลัก เท่าที่ต้องท�ำ เท่าที่จ�ำเป็น และให้ประชาชน
ได้มสี ว่ นในการบริหารงานชุมชนท้องถิน่ ตามเจตนารมณ์
ของประชาชนมากขึ้น

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

๑. กทม. จัดตัง้ องค์กรปกครองท้องถิน่ ระดับล่าง (เทศบาลนคร)
๒. กทม. ได้รบั การถ่ายโอนอ�ำนาจหน้าทีค่ รอบคลุมภารกิจ
การบริหารมหานครครบถ้วน

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด กทม. ได้แก่ ส�ำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. จัดตั้งเทศบาลนคร
ใน กทม. (ร้อยละของ
เทศบาลนครตามที่กฏหมาย
ก�ำหนด)
๒. เพิ่มอ�ำนาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
แก้ไขกฏหมาย
ระเบียบบริหาร
ราชการ
กรุงเทพมหานคร
๑. อ�ำนาจสอบสวน
คดีอาญาบาง
ประเภทเช่นเดียว
กับนายอ�ำเภอ
๒. ด้านการจราจร
(จากส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ)
๓. ด้านขนส่ง
มวลชน

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละ ๓๐

ร้อยละ ๓๐

ร้อยละ ๔๐
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สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
(๑) ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ก�ำหนดให้โครงสร้างการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครเป็น
โครงสร้างชั้นเดียว อ�ำนาจในการบริหารรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง (ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
และ ส�ำนัก) หน่วยงานบริหารระดับล่าง (ส�ำนักงานเขต) เป็นหน่วยปฏิบัติ ขาดอ�ำนาจในการก�ำหนด
นโยบาย และ ตัดสินใจ ในการจัดท�ำกิจการสาธารณะ ที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในระดับพื้นที่
(๒) อ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และภารกิจ อ�ำนาจ หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งภารกิจที่จะได้รับ
การถ่ายโอนจากส่วนราชการในส่วนกลาง ตามแผนการกระจายอ�ำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑ - ฉบับที่ ๓) และ แผนปฏิบัติการก�ำหนดขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑ - ฉบับที่ ๓) ไม่ครอบคลุมอ�ำนาจหน้าที่ในการ
จัดท�ำกิจการสาธารณะ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นในระดับมหานคร ทีเ่ ป็นนครศูนย์กลางความเจริญของภูมภิ าค
อาเซี ย น เป็ น ผลให้ ก รุ ง เทพมหานครไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาส� ำ คั ญ ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ และ
ส่งผลกระทบแก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
๑. โครงสร้างการบริหารของกรุงเทพมหานคร
เป็นระบบชั้นเดียว อ�ำนาจรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง
๒. อ�ำนาจหน้าที่ไม่ครอบคลุมการจัดท�ำกิจการ
สาธารณะที่จ�ำเป็นส�ำหรับมหานคร

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
๑. ประชาชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารกับหน่วยบริหารระดับพื้นที่
๒. การบริหารราชการกรุงเทพมหานครไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๓.๑ ปรับโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานครให้เป็นระบบสองชั้น
(Two Tiers) และมีการจัดตัง้ องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับล่าง เป็นเทศบาลนคร
ตัวชี้วัด
๑. ร่างแก้ไขกฏหมายบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร
๒. จัดตั้งเทศบาลนคร
ตามโครงสร้างกฏหมายที่แก้ไข

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๑๐๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)

ร้อยละ ๓๐

ร้อยละ ๓๐

ร้อยละ ๖๐
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กลยุทธ์
(Action)

๕.๓.๑.๑ ชี้แจง รับฟัง
ความเห็น และข้อเสนอ
โครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่
กรุงเทพมหานคร
(นักการเมืองผู้บริหาร
ข้าราชการ)
๕.๓.๑.๒ ชี้แจง รับฟัง
ความเห็น และข้อเสนอ
โครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่
กรุงเทพมหานคร
(ประชาชน กลุ่ม องค์กร
ชุมชน)

ตัวชี้วัด
๑. จัดประชุมรับฟัง
ความเห็นจ�ำนวน ครั้ง

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
๓

๒. จัดประชุมรับฟังความ ๕๐ / ๕๐
เห็นจ�ำนวน ครั้ง / เขต

เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๓.๒ เพิม่ อ�ำนาจ หน้าที่ ของกรุงเทพมหานครในการท�ำกิจการสาธารณะ
เพื่ อ “ให้ ก รุ ง เทพมหานครเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด ท� ำ บริ ก ารสาธารณะ และมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินกิจการในเขต
กรุงเทพมหานคร”
ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๑๐๐

๑. แก้ไขและปรับปรุง อ�ำนาจ
หน้าที่ ที่บัญญัติใน กฏหมาย
การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
๒ รับการถ่ายโอนภารกิจ อ�ำนาจ ร้อยละ ๑๐๐
หน้าที่ตามแผนการกระจายอ�ำนาจ

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
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กลยุทธ์
(Action)

๕.๓.๒.๑ แก้ไขพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๘๙

ตัวชี้วัด

๑. เสนอร่างแก้ไขต่อ
กระทรวงมหาดไทย
และ คณะรัฐมนตรี
๒. เสนอร่างแก้ไขต่อ
ส.ส.ในเขต กทม.
เพื่อเสนอร่างแก้ไขต่อ
พรรคการเมือง และ / หรือ
เสนอแก้ไขกฏหมายต่อ
รัฐสภา
๓. เสนอร่างแก้ไข ต่อ
คณะกรรมการกระจาย
อ�ำนาจ เพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี
๕.๓.๒.๒ กรุงเทพมหานคร ๒. ร้อยละของภารกิจที่
ยืนยันความพร้อมในการ รับการถ่ายโอนตามแผน
รับถ่ายโอนภารกิจ
กระจายอ�ำนาจฯ และ
ของหน่วยงานของรัฐ
แผนปฏิบัติการฯ
ต่อคณะกรรมการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ตามแผน
การกระจายอ�ำนาจฯ และ
แผนปฏิบตั กิ ารฯ ฉบับที่
ประกาศใช้
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
ภายในปี
๒๕๖๐

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๙๐

ร้อยละ
๑๐๐
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โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑. โครงการจัดท�ำร่างแก้ไขกฏหมาย
ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร
๒. โครงการจัดประชุม รับฟังความเห็น
และข้อเสนอโครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่
กรุงเทพมหานคร (นักการเมือง
ผู้บริหาร ข้าราชการ)
๓. โครงการจัดประชุม รับฟังความเห็น
และข้อเสนอโครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่
กรุงเทพมหานคร (ประชาชน กลุ่ม
องค์กร ชุมชน)
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๕

๕

๑

๑

๑๕

๑๕

๒๑

๒๑

ข) มาตรการด�ำเนินการ
โครงการ
๑. จ้างที่ปรึกษาจัดท�ำร่างแก้ไข
กฏหมายระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร
๒. จ้างที่ปรึกษาจัดประชุม รับฟัง
ความเห็น และข้อเสนอโครงสร้าง
อ�ำนาจหน้าที่กรุงเทพมหานคร
(นักการเมืองผู้บริหาร ข้าราชการ)
๓. จ้างที่ปรึกษาจัดประชุม รับฟัง
ความเห็น และข้อเสนอโครงสร้าง
อ�ำนาจหน้าที่กรุงเทพมหานคร
(ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชุมชน)
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๕

๕

๑

๑

๑๕

๑๕

๒๑

๒๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕.๔ – การเมืองสีขาว
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ความหมายตามแผนวิ สั ย ทั ศ น์
ของประชาชน

ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตข้าราชการ
และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองของ กทม.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด กทม. ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

....................................................................................................................................................

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อ
ความซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงาน
และข้าราชการ กทม.
(ร้อยละของประชาชนที่เชื่อมั่น)
ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อ
ความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมือง
(ร้อยละของประชาชนที่เชื่อมั่น)

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
(๑) การทุจริต คอร์รัปชั่น ในหน่วยงาน
ของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมืองทั้งระดับชาติ
และ ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย
ต่อสาธารณะอย่างมาก ประชาชนเริม่ ตระหนักถึง
ปัญหาการคอร์รัปชั่นในหน่วยงานของรัฐ และ
เรียกร้องให้การบริหารงานของรัฐทั้งระดับชาติ
ระดับท้องถิ่น ปราศจากการคอร์รัปชั่น เป็น
“การเมืองสีขาว”
(๒) ประชาชน ขาดความเชื่ อ มั่ น ต่ อ
เจ้าหน้าที่ และนักการเมืองที่มาด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองในหน่วยงานต่าง ๆ ว่ามีความซือ่ สัตย์
สุจริต ในการบริหารงานและรักษาผลประโยชน์
ของประชาชน ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือของ
ประชาชนและการบริหารงานของหน่วยงานรัฐลดลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕.๔ – การเมืองสีขาว
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
๑. การทุจริตคอร์รัปชั่นในการบริหาร
ของหน่วยงานรัฐ
๒. ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต ของหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น ข้าราชการ
และ นักการเมือง

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
๑. หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชน ได้รับความเสียหาย
จากการคอร์รัปชั่น
๒ ประชาชนขาดความไว้วางใจ ขาดการให้
ความร่วมมือในการบริหารงานของหน่วยงาน
ของรัฐ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงานและ
ข้าราชการ กทม.
ตัวชี้วัด
ร้อยละของความเชื่อมั่น
ของประชาชน
กลยุทธ์
(Action)

๕.๔.๑.๑ จ้างสถาบันการ
ศึกษาส�ำรวจความคิดเห็น
ประชาชนต่อความเชื่อมั่น
ต่อความซื่อสัตย์สุจริตของ
หน่วยงานและข้าราชการ
กทม. ระดับเขต

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๖๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๗๐

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ
ร้อยละของหน่วยงาน
ระดับเขตที่ถูกส�ำรวจ / ปี ๕๐ / ๒ ปี
ครั้ง
ตัวชี้วัด

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๗๕

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๘๐

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๑๐๐ /
๗๕ / ๒ ปี ๑๐๐ /
ทุกปี
ทุกปี
ครั้ง

เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๔.๒ ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง
ตัวชี้วัด
ร้อยละของความเชื่อมั่น
ของประชาชน

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๖๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๗๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๗๕
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี
ตัวชี้วัด
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ (Action)
๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐)
เฉพาะ
เฉพาะ
๕.๔.๒.๑ จ้างสถาบันการ ๑. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
ศึกษาส�ำรวจความคิดเห็น ทางการเมืองฝ่ายบริหาร
๑ / ปีละครัง้ ๑ และ ๒ /
ประชาชนต่อความเชื่อมั่น ของกรุงเทพมหานคร / ปี
ปีละครั้ง
ต่อความซื่อสัตย์สุจริตของ ๒. สมาชิกสภา กทม. / ปี
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ๓. สมาชิกสภาเขต / ปี
กลยุทธ์

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ตัวชี้วัด
๑ - ๓ / ปี
ละครั้ง

โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑. โครงการส�ำรวจความเชื่อมั่น
ของประชาชน ต่อความซื่อสัตย์สุจริต
ของหน่วยงานและข้าราชการ กทม.
๒. โครงการส�ำรวจความเชื่อมั่นของ
ประชาชน ต่อความซื่อสัตย์สุจริตของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๒

๒

๓

๕

๕

๑๕

๕

๕

๕

๑๕

๘

๑๐

๑๐

๓๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕.๕ – พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๕.๕

พลเมืองกรุงเทพฯ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
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ความหมายตามแผนวิ สั ย ทั ศ น์
ของประชาชน

ชาวกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเจ้าของความคิดวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๗๕ มีฉนั ทามติรว่ มกันว่า จะร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ
และผลักดันให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ
น�ำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ไปปฏิบัติให้เกิด
ผลส�ำเร็จ โดยไม่ยึดติดกับตัวบุคคลผู้มาท�ำหน้าที่บริหาร
กรุงเทพมหานคร หรือพรรคการเมืองที่จะเข้าไปเป็น
รัฐบาลแต่อย่างใด โดยชาวกรุงเทพฯ ต้องช่วยกันผลักดัน
ให้ ก รุ ง เทพมหานครมี บ ทบั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น ก� ำ หนดให้
กรุงเทพมหานคร รับ “ฉันทามติวสิ ยั ทัศน์กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๗๕” ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลส�ำเร็จจริงจัง

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

เครือข่ายพลเมืองกรุงเทพฯ ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
วิสัยทัศน์ กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด กทม. ได้แก่ ส�ำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เครือข่ายพลเมือง
กรุงเทพมหานครติดตาม
ตรวจสอบการความก้าวหน้า
วิสัยทัศน์ฯ ปีละ ๒ ครั้ง

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
รายงานผล
๑. จัดตั้ง
๒. รายงานผล ๑๐ ครั้ง
๑๐ ครั้ง

รายงานผล
๑๐ ครั้ง

รายงานผล
๑๐ ครั้ง

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
(๑) ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีสว่ นร่วมจัดท�ำ “แผนวิสยั ทัศน์ของประชาชน เพือ่ การพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)
(๒) ประชาชนมีความต้องการให้ขอ้ เสนอได้นำ� ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยมีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ น
วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕.๕ – พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
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สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
(๑) ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีสว่ นร่วมจัดท�ำ
“แผนวิ สั ย ทั ศ น์ ข องประชาชน เพื่ อ การพั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)”
กรุงเทพมหานครต้องด�ำเนินกิจการเพื่อตอบสนอง
วิสัยทัศน์ของประชาชน ภายใต้เงื่อนไขที่ข้าราชการ
และ หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ต้องให้ความส�ำคัญ
(๒) ประชาชนมีความต้องการให้ข้อเสนอได้น�ำไป
สู่การปฏิบัติ โดยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๗๕

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
แผนวิสัยทัศน์ของประชาชน หากไม่ได้น�ำไปสู่
การปฏิบัติภายใต้การจัดท�ำกิจการสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร จะส่งผลให้ประชาชนไม่ร่วมมือ
กับกรุงเทพมหานครในการร่วมท�ำกิจการสาธารณะ
หรือต่อต้าน คัดค้าน การด�ำเนินนโยบาย
สาธารณะของกรุงเทพมหานคร
การมีบทบาทร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของประชาชน
ท�ำให้ข้าราชการและหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครต้องปรับระบบและวิธีการด�ำเนิน
กิจการสาธารณะที่ค�ำนึงถึงความต้องการของ
ประชาชนมากขึ้น

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๕.๑ จัดตัง้ เครือข่ายพลเมืองกรุงเทพฯ ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
วิสัยทัศน์ กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕
๕ ปีแรก
ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๕๖ (๒๕๖๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
รายงานผล
๕.๕.๑.๑ ตั้งเครือข่ายพลเมืองระดับ ๑) จัดตั้ง
๑๐ ครัง้
กรุงเทพมหานคร (ใช้รูปแบบของ เครือข่ายฯ
“สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”) ๒) รายงานผล
๑๐ ครัง้
รายงานผล
๑) จัดตั้ง
๕.๕.๑.๒ ตั้งเครือข่ายพลเมือง
๑๐ ครัง้
เครือข่ายฯ
ระดับเขต (ใช้รูปแบบของ
๒) รายงานผล
“สภาประชาชนระดับเขต”)
๑๐ ครัง้
ตัวชี้วัด

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
รายงานผล
๑๐ ครัง้

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
รายงานผล
๑๐ ครัง้

รายงานผล
๑๐ ครัง้

รายงานผล
๑๐ ครัง้

เป้าประสงค์ (Objective) ๕.๕.๒ เครือข่ายพลเมือง (สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร และ
สภาประชาชนระดับเขต) ติดตามผลการด�ำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานต่าง ๆ
ตัวชี้วัด
การประชุมสภาประชาชน
กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตาม
ผลการด�ำเนินงานตามวิสัยทัศน์
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๗๕
ครั้ง / ปี

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๒ ครั้ง / ปี

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒ ครั้ง / ปี

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๒ ครั้ง / ปี

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒ ครั้ง / ปี

๐๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖

มหานคร
แห่งเศรษฐกิจ
และการเรียนรู้
เมืองกรุงเทพมหานครใน ๒๐ ปี ข้างหน้า
จะก้ า วเข้ า สู ่ ก ารเป็ น “เมื อ งหลวงของเอเชี ย ”
เมืองเศรษฐกิจที่มีความส�ำคัญในระดับภูมิภาคและ
นานาชาติ โดยกรุ ง เทพฯ จะเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของ
เอเชี ย รวมถึ ง การเป็ น ศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู ้
วิทยาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาค

TOGETHER
WE BUILD
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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และบริการสีเขียว
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ความหมายตามแผนวิ สั ย ทั ศ น์
ของประชาชน

กรุ ง เทพมหานคร มี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
เป็นหนึ่งในสามของภูมิภาคอาเซียน ทางด้านการเป็น
ตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร สินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร และบริการสีเขียวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ตลอดจนเป็ น เมื อ งที่ มี ก ารเกษตร
ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

๑. กรุงเทพมหานคร มีระบบฐานข้อมูลเกีย่ วกับการซือ้ ขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และ
อาหารแปรรูป
๒. กรุงเทพมหานคร มีระบบขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อการ
ขนส่งและกระจายสินค้า ให้มีประสิทธิภาพในทุกด้าน
ทั้งทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศ
๓. กรุงเทพมหานคร มีระบบการจัดการทางด้านการเงิน
การตลาด และการบรรจุภณ
ั ฑ์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าเกษตร
สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และบริการสีเขียว
๔. กรุงเทพมหานครมี เครือข่ายในภาคเอกชน ทัง้ ในระดับ
ประเทศและระดับนานาประเทศ เกี่ยวข้องกับการเป็น
ตัวกลางทางการเกษตร (Broker) การสร้างความสัมพันธ์
ทางเครือข่าย (Network) และการสร้างระดับการติดต่อ
(Connection)
๕. กรุงเทพมหานคร มีการจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและ
อาหารในระดั บ ภู มิ ภ าค และมี ส ถาบั น อบรมทางด้ า น
การประกอบอาหารให้เพียงพอ และผู้ประกอบการด้าน
อาหารให้ได้รับมาตรฐานในการผลิตอาหาร

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด กทม. ได้แก่ ส�ำนักพัฒนาสังคม และ
ส�ำนักงานเขต ส่วนราชการอื่น ๆ ได้แก่ กรมส่งเสริม
การเกษตร ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ สถาบันอาหาร กรมส่งเสริม
การส่งออก กระทรวงคมนาคม
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ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. สัดส่วนของผู้ประกอบการ
ด้านเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
ในกรุงเทพมหานครได้รับ
การลงทะเบียนในฐานข้อมูล
๒. สัดส่วนของผู้ประกอบการ
ในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมภาคี
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
ด้านเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
๓. สัดส่วนของผู้ประกอบการ
ด้านเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
ที่เข้าร่วมการจัดงานแสดงสินค้า
เกษตรและอาหารในระดับภูมิภาค

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๕๐

๑๐๐

๑๕

๒๕

๕๐

๗๐

๑๕

๒๕

๕๐

๗๐

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
เนือ่ งจากกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาของประเทศ โดยเป็นทีต่ งั้ ของหน่วยงาน
ราชการ บริษทั ธุรกิจขนาดใหญ่และบริษทั ข้ามชาติ
ต่าง ๆ จ�ำนวนมาก กรุงเทพมหานครจึงมีอัตรา
การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์
มวลรวมรายจั ง หวั ด สู ง ที่ สุ ด ในประเทศ คื อ
๒,๒๘๖,๐๘๘ ล้านบาท หรือคิดเป็น ๒๕% ของ
ผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อาชีพ
เกษตรกรรมในกรุงเทพมหานครมีพนื้ ทีเ่ พียง ๒๖ เขต
จากทั้งหมด ๕๐ เขต ซึ่งมีพื้นที่ ๑๘๐,๓๐๕.๔๙ ไร่
มีครอบครัวเกษตรกร ๑๓,๗๗๔ ครัวเรือน การท�ำ
เกษตรกรรมในกรุงเทพมหานครนัน้ จะแตกต่างกัน

ในแต่ละพืน้ ที่ โดยด้านตะวันออก คือ เขตหนองจอก
เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง และ
เขตสะพานสูง เป็นพื้นที่ท�ำนาท�ำไร่ ส่วนพื้นที่
ทางด้านตะวันตก ได้แก่ เขตทวีวฒ
ั นา เขตตลิง่ ชัน
เขตหนองแขม เขตทุ่งครุ เป็นพื้นที่แปลงผัก
ไม้ดอกไม้ประดับ สวนผลไม้ และพื้นที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น�้ำ ส�ำหรับเขตบางขุนเทียนจะเป็นบ่อปลา
และนากุ ้ ง จากความเจริ ญ และการพั ฒ นา
กรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ส่ ง ผลให้ พื้ น ที่ เ กษตรกรรมของ
กรุงเทพมหานครลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่
เกษตรทั้ ง ฝั ่ ง ตะวั น ออก และฝั ่ ง ตะวั น ตกของ
กรุ ง เทพมหานคร มี อั ต ราการเปลี่ ย นแปลง
ที่ใกล้เคียงกัน
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เนือ่ งจากปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เกิดอุทกภัย
ครัง้ ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ท�ำให้ภาคการเกษตร
เสียหายเป็นจ�ำนวนมาก และเกิดผล กระทบต่อ
พืชผักผลไม้ ประมง อย่างเช่น เกิดโรครากเน่า
โคนเน่า ท�ำให้เกิดการตายยืนต้น ส่วนเกษตรกร
ทีป่ ลูกต้นไม้ได้รบั ความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะ
แถวถนนพุทธมณฑลสาย ๒ - ๔ เขตทวีวัฒนา
หลังจากน�ำ้ ท่วม สิง่ ทีต่ ามมาคือปัญหาต้นพันธุไ์ ม่มี
เพราะน�ำ้ ท่วมหมด ซึง่ กว่าจะพัฒนาสายพันธุใ์ หม่
จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๒ ปี กว่าจะฟื้นฟู
ไม่ต�่ำกว่า ๓ ปี
ดังนัน้ การเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร
ควรที่จะต้องอนุรักษ์ไว้ มิเช่นนั้นจะสูญหายไปกับ
ความเจริญของเมืองทีค่ บื คลานมา เบียดบังอาชีพ
เกษตรกรรมที่เป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทย โดย
อุตสาหกรรมเข้ามาแทนที่ หรือไม่ก็มีการขยาย
พื้นที่การสร้างที่อยู่อาศัยมาแทนที่ จะเห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภท
เกษตรกรรมในกรุงเทพมหานครนัน้ สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาเมือง ในขณะที่พื้นที่ถือครอง
ทางการเกษตรจะผกผันตามสภาพทางเศรษฐกิจ
และมูลค่าของทีด่ นิ ในแต่ละพืน้ ที่ ดังนัน้ กรุงเทพมหานคร
จึงให้ความส�ำคัญกับพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม และได้ดำ� เนิน
การวางแผนจัดท�ำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร
ขึ้นมา
จากรายงานการศึกษาและความก้าวหน้า
ของการด�ำเนินงานตามโครงการวิจัยและพัฒนา
งานด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง (เอกนิติ
นิติทัณฑ์,ดร.) ของ กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
การเงินและการคลัง ส�ำนักการคลัง ประกาศ
กรุงเทพมหานคร ตามบันทึกที่ ๘๐๐ / ๐๕๐๓๕๔
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสรุปผลได้ว่า
โครงสร้างเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
๕ สาขาหลัก ได้แก่ ๑. สาขาการค้าปลีก ค้าส่ง

๖.๒๔% (หรือประมาณ ๑ ใน ๔) ๒. สาขา
อุตสาหกรรมผลิตเพื่อการส่งออกมีความผันแปร
ตามภาวะเศรษฐกิจโลก ๖.๒๑% ๓. สาขาขนส่ง
และการสื่อสาร ๔.๑๔% ๔. สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร ๑.๙% และ ๕. สาขาการเงิน (ธนาคาร
และสถาบันการเงิน) มีขนาด ๔.๗%
หมวดสาขาค้าปลีก ค้าส่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
เศรษฐกิ จ ของประเทศได้ ข ยายตั ว เป็ น ๓.๒%
ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ขยายตัว
๓.๑% ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ สมัยนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กระตุน้ เศรษฐกิจระดับรากหญ้า
ท�ำให้สาขาค้าปลีกและค้าส่งมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
แต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครไม่ได้รับผลจาก
นโยบายดังกล่าวและในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กรุงเทพมหานคร
มีภาวะเงินเฟ้อสูงมาก (๖% - ๗%) ค่าครองชีพสูง
การค้าส่ง ค้าปลีกชะลอตัวลง
หมวดสาขาอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร
มีอุตสาหกรรม ๒ ประเภทส�ำคัญได้แก่ การผลิต
เพื่ อ การส่ ง ออก และการผลิ ต เพื่ อ การบริ โ ภค
ภายในประเทศ แต่เกิดการผันผวนทางเศรษฐกิจ
เนือ่ งจากราคาน�ำ้ มันเพิม่ สูงขึน้ ประกอบกับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา
หมวดสาขาโรงแรมและ ภัตตาคาร ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครสาขานี้
ขยายตัวลดลงเหลือ ๔.๓% เนื่องจากจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวลดลง ท�ำให้รายได้จากการบริโภค
และเข้าพักในโรงแรมลดลง นอกจากนีย้ งั เกิดภาวะ
เงินเฟ้อท�ำให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น การบริโภค
ของประชาชนลดลง รายได้ประชาชาติกล็ ดลงด้วย
หมวดสาขาการเงิ น เศรษฐกิ จ ของ
ประเทศและของกรุงเทพมหานครในสาขานี้ดีขึ้น
เพราะดอกเบีย้ เพิม่ สูงขึน้ รายได้ของธนาคารและ
สถาบั น การเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น อั ต ราการขยายตั ว ของ
กรุงเทพมหานคร สาขานี้จึงเพิ่มเป็น ๓.๕%
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นอกจากนี้ ผลจากการศึ ก ษาวิ จั ย และ
พัฒนาเรือ่ งนโยบายเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
โดย ดร.วิศาล บุปผเวส ได้สรุปสาขาทางเศรษฐกิจ
ที่สอดคล้องกับศักยภาพ ของกรุงเทพมหานคร
แยกเป็นรายภาคได้ดังนี้ภาคการเกษตร เป็น
ภาคเศรษฐกิจทีม่ ขี นาดเล็กมากของกรุงเทพมหานคร
คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ ๑ ของ GPP
กทม. (ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ กทม.) และเป็น
ภาคการเกษตรทีอ่ าศัยเทคโนโลยีสงู เช่น การผลิต
เมล็ดพันธุ์ ส่วนภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจ
ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากมีขนาดใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๐
ของ GPP กทม. ปรับเปลีย่ นโครงสร้างอุตสาหกรรม
ไปสู่อุตสาหกรรมปลอดภาวะ หรือมลภาวะต�่ำ
ภาคบริการ ซึง่ เป็นสาขาทีม่ ลี กั ษณะสอดคล้องกับ
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของ กทม. ได้ดี
เนื่องจากเป็นสาขาที่ใช้พื้นที่น้อย มีมูลค่าเพิ่มสูง
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เกิดปัญหาน�้ำท่วมในหลายพื้นที่ปัญหาน�้ำเน่าเสีย
ในแม่นำ�้ และคูคลองต่าง ๆ ซึง่ ก่อให้เกิดกลิน่ รบกวน
และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค

๒. ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง

มลพิษทางอากาศและเสียงเป็นปัญหาใหญ่
ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนกรุงเทพมหานคร จากผลงานวิจัยของ
ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย พบว่ า
คนกรุงเทพมหานครป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ
เป็ น จ� ำ นวนมาก โดยมี ส าเหตุ ส� ำ คั ญ มาจาก
มลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ
ริมถนนสายหลัก เช่น ถนนสามเสน รามค�ำแหง
สีลม ตากสิน สุขมุ วิท เป็นต้น แม้วา่ กรุงเทพมหานคร
จะพยายามลดปริมาณฝุน่ ลงด้วยการจัดให้มหี น่วยงาน
ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ มีการตรวจวัด
ฝุ่นละออง รวมทั้งการปลูกต้นไม้ริมทางเท้าและ
เกาะกลางถนนเพื่อดูดซับมลพิษทางอากาศและ
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มของกรุ ง เทพมหานคร เสียง การท�ำความสะอาดถนนและทางเท้า การบังคับ
สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ ๔ กลุ่ม ใช้ระเบียบให้รถที่บรรทุกวัสดุและอาคารที่ก�ำลัง
ตามประเภทของมลภาวะ ดังนี้
ก่อสร้าง ต้องมีผ้าคลุมป้องกันการฟุ้งกระจาย
ซึ่งสามารถลดค่าเฉลี่ยของปริมาณฝุ่นได้

๑. ปัญหาน�้ำท่วมและน�้ำเน่าเสีย

กรุ ง เทพมหานครมี ป ั ญ หาน�้ ำ ท่ ว ม
เนือ่ งจากเป็นเมืองในเขตทีล่ มุ่ ริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา
รวมทั้งปัญหาแผ่นดินทรุดจากการสูบน�้ำใต้ดิน
ไปใช้มากเกินไป ซึง่ ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
เป็นอย่างมาก เมือ่ เกิดน�ำ้ ท่วมในบางพืน้ ทีใ่ นช่วงฤดูฝน
ถึงแม้วา่ ได้มกี ารด�ำเนินการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ก็บกักน�ำ้
ในลักษณะ “แก้มลิง” ตามแนวพระราชด�ำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ ป้องกันน�ำ้ ท่วม
ซึง่ ช่วยบรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึง่ อย่างไรก็ตาม
การที่ท่อระบายน�้ำอุดตัน และไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อการระบายน�ำ้ ยังคงเป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้

๓. ปัญหาพื้นที่สีเขียว

พื้ น ที่ สี เ ขี ย วของกรุ ง เทพมหานครในปี
พ.ศ. ๒๕๔๗ มีค่าเฉลี่ยที่ ๒.๖๙ ตารางเมตรต่อคน
ขณะทีจ่ ำ� นวนพืน้ ทีส่ เี ขียวเฉลีย่ มาตรฐานก�ำหนดทัว่ ไป
คือ ๔ ตารางเมตรต่อคน แสดงว่ากรุงเทพมหานคร
ยังมีพื้นที่สีเขียวน้อยกว่ามาตรฐานมาก ดังนั้น
กรุงเทพมหานครจึงเร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่
ด� ำ เนิ น การได้ และสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชน
มีสว่ นร่วมในการจัดพืน้ ทีส่ เี ขียว ในบริเวณส่วนตัว
อีกทางหนึ่งด้วย
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๔. ปัญหาเรื่องขยะสิ่งปฏิกูล

ให้กลับมามีชีวิตชีวา โดยการร่วมบ�ำบัดน�้ำเสีย
จัดกิจกรรม ชุมชนร่วมใจ รักษ์คูคลอง กระตุน้ ให้
ชุ ม ชนที่ อ ยู ่ อ าศั ย ริ ม คลองในกรุ ง เทพมหานคร
ลดการปล่อยน�ำ้ เสีย ไม่ทงิ้ ขยะลงคูคลอง ซึง่ มากถึง
๑,๑๖๕ สาย ความยาวประมาณ ๒,๒๘๔ กิโลเมตร
และยังร่วมกับมูลนิธชิ ยั พัฒนา จัดโครงการกังหันน�ำ้
ชัยพัฒนา ๘๐ เครื่อง ใช้ในการเติมอากาศใน
คูคลองต่าง ๆ นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร
มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบัน
สามารถบ�ำบัดน�ำ้ เสียได้สงู สุด ๑,๐๑๗,๗๐๐ ลบ.ม.
ต่อวัน
๓. ถนนสะอาด ถนนสวย การปลูกต้นไม้
ตลอดสองข้ า งทาง รวมถึ ง เกาะกลางถนน
นอกจากจะช่วยสร้างความสวยงามแล้ว ยังเป็นการ
ช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศและทางเสียง จาก
ท้องถนนไปสู่ประชาชน บ้านเรือน

ปัญหาขยะและสิง่ ปฏิกลู เป็นปัญหาส�ำคัญ
อี ก ประการหนึ่ ง ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ควบคู ่ ไ ปกั บ
การเจริญเติบโตของเมือง และการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรอันมีผลให้ ปริมาณขยะมีจ�ำนวนมาก
กรุงเทพมหานคร ได้ด�ำเนินการเพื่อให้
เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม โดยเน้นจัดการ
ด้านสวนสาธารณะ ล�ำคลอง และขยะมลพิษ
การรักษาสิง่ แวดล้อม เพือ่ เพิม่ ความสุขและอากาศ
ทีส่ ะอาดให้กบั ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนี้
๑. โครงการสวนสวย เพื่อให้ชาวเมือง
ได้ผ่อนคลายและมีความสุข เพื่อให้ประชาชน
กรุงเทพมหานครได้ “เว้นวรรค” จากความวุน่ วาย
ของสภาพแวดล้อมรอบตัว ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑
ได้ จั ด สวนสาธารณะเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ๔ แห่ ง และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเมือง ตามถนนสายหลัก
สายรอง ทั้งหมด ๕๐ เขต
๒. ฟืน้ ฟูคคู ลอง ให้ใสสะอาด เติมอากาศ
นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร ยังได้ปรับ
เติมชีวติ กรุงเทพมหานครได้เริม่ ฟืน้ ฟูคคู ลองทัว่ เมือง ยุทธศาสตร์ภายใต้วาระ “กรุงเทพฯ สีเขียว”

มี ๖ แนวทางประกอบด้วย
๑. Green Society
๒. Green Living
๓. Green Zone
๔. Green Generation
๕. Green Community
๖. Green Economy

สังคมสะดวก ประหยัด ทันสมัย
สุขภาวะสมบูรณ์ ชีวิตมั่นคง
ธรรมชาติสะอาด อากาศสดใส
สานฝันคนรุ่นใหม่ เรียนรู้ทันโลก
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนผูกพัน
เศรษฐกิจชุมชน บนความพอเพียง
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
กรุงเทพมหานครมีปจั จัยเสีย่ งด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน รัฐบาลมีแผนการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ และ
ด้านกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านกฏระเบียบต่าง ๆ ระบบขนส่งมวลชนที่รวดเร็ว การเชื่อมต่อ
กรุงเทพมหานครกับภูมิภาค ที่มีประสิทธิภาพและ
ยังไม่เป็นมาตรฐานสากล ขาดหน่วยงานที่จะ
การเชื่อมต่อในภูมิภาค การปรับแก้กฏระเบียบ
ประสานกับภาครัฐและเอกชน
ที่เป็นอุปสรรค
เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๑.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร
สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูปและบริการสีเขียว
ตัวชี้วัด
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร สินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูป
และบริการสีเขียวมีความครอบคลุม

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๕๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๑๐๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๑๐๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
ตัวชี้วัด
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ (Action)
๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
๑. พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยว บุคลากรจัดท�ำฐานข้อมูล
เขต
เขต
เขต
เขต
กับการซื้อขายแลกเปลี่ยน ของกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ละ พื้นที่ละ พื้นที่ละ พื้นที่ละ
สินค้าเกษตร สินค้า
มีความรู้ ความเข้าใจ
๑ คน
๒ คน
๒ คน
๒ คน
อุตสาหกรรมเกษตร
และความเชี่ยวชาญ
อาหารแปรรูป และบริการ ในการใช้และพัฒนาฐาน
สีเขียวโดยให้บคุ ลากรของ
ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย
กรุงเทพมหานครมีสว่ นร่วม
แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร
(Database Development)
สินค้าอุตสาหกรรม
เกษตร อาหารแปรรูป
และบริการสีเขียว
กลยุทธ์
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๒. สนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
เกษตร สินค้าอุตสาหกรรม
เกษตร อาหารแปรรูป
และบริการสีเขียวกับ
หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง (Information
and Database Sharing)

ร้อยละของฐานข้อมูล
ที่ถูกใช้และพัฒนาฐาน
ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
วางแผนระบบการจัดการ
แสวงหาแหล่งทุนและ
อาชีพที่มั่นคง

(Action)

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๕๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๑.๒ พัฒนาระบบการจัดการทางด้านการผลิต การเงิน การตลาด และ
การบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ค้ า เกษตร สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมเกษตร และบริ ก ารสี เ ขี ย ว
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
เกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร
และบริการสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร
มีความเข้าใจรวมทั้งมีความสามารถ
ในการปรับใช้เครื่องมือทางการผลิต
การเงิน การตลาด และการบรรจุภณ
ั ฑ์

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๓๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๕๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๗๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๑๐๐

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
ตัวชี้วัด
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ (Action)
๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
สัดส่วนของผู้ประกอบการ ร้อยละ
๑. สนับสนุนความรู้
๗๐
๘๐
๙๐
๑๐๐
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับ
การปรับใช้เครื่องมือ
สินค้าเกษตร สินค้า
ทางการผลิต การเงิน
อุตสาหกรรมเกษตร
การตลาด และการบรรจุภัณฑ์ และบริการสีเขียวในเขต
กรุงเทพมหานคร
ในสินค้าเกษตร สินค้า
มีความเข้าใจในเครื่องมือ
อุตสาหกรรมเกษตร
ทางการผลิต การเงิน
และบริการสีเขียวในเขต
การตลาด
กรุงเทพมหานคร
และการบรรจุภัณฑ์
กลยุทธ์
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กลยุทธ์
(Action)

ตัวชี้วัด

สัดส่วนของผู้เข้าร่วม
๒. สนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายเพิ่มขึ้น
ความร่วมมือระหว่าง
อย่างต่อเนื่อง
กรุงเทพมหานคร
ภาคเอกชน และหน่วยงาน
รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๒๐
๔๐
๖๐
๗๐

โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑. โครงการจัดการอบรมเพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ความเชี่ยวชาญในการใช้และพัฒนาฐาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร
อาหารแปรรูปและบริการสีเขียว
๒. โครงการจัดอบรมให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ด้านสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความเข้าใจ
และเพิ่มประสิทธิภาพ ขยายช่องทาง
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
เกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารแปรรูป
๓. โครงการสร้างเครือข่าย
ทางด้านเศรษฐกิจในกลุ่มผู้ประกอบการ
ด้านสินค้าเกษตรในแต่ละเขตพื้นที่
ของกรุงเทพมหานคร
๔. โครงการติดตามและประเมินผล
การจัดท�ำและการพัฒนาฐานข้อมูล
สินค้าเกษตร
๕. โครงการจัดสัมมนาเพือ่ การแลกเปลีย่ น
ฐานข้อมูลระหว่างกรุงเทพมหานคร
กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๑.๕

๑.๗

๑.๙

๒.๒

๗.๓

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕
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โครงการ
๖. โครงการสนับสนุน ประสานงาน
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูล
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับฐานข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร และฐานข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
๗. โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ที่จ�ำเป็นในการใช้เครื่องมือทางการผลิต
การเงิน การตลาด และการบรรจุภัณฑ์
อย่างแท้จริง
๘. โครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนา
วิสาหกิจโดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
และสังคมเมือง
๙. โครงการสัมมนาเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ได้แก่
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน และ
ประชาชน ตลอดจนชุมชนที่เกี่ยวข้อง
๑๐. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยี
ด้านการเกษตร
๑๑. โครงการพัฒนาศักยภาพและ
บุคลากรด้านการเกษตรภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๑๒. โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน
ในพื้นที่การเกษตรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์
๑๓. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
กรุงเทพมหานคร
๑๔. โครงการจัดอบรมตามหลักสูตร
ของโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่
๑๕. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรและเกษตร
ตามแนวพระราชด�ำริ
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๑

๑.๒๕

๑.๕

๑.๗๕

๕.๕

๑.๒

๑.๕

๑.๗

๒

๖.๔

๐.๕

๐.๗

๐.๙

๑.๒

๓.๓

๓.๕

๔

๔.๕

๕

๑๗

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๑๕.๗

๑๙.๑๕

๒๒.๕

๒๗.๑๕

๘๔.๕
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มหานคร
แห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

ความหมายตามแผนวิ สั ย ทั ศ น์
ของประชาชน

กรุงเทพมหานครก้าวขึ้นสู่อันดับ ๑ ใน ๒๐ ของตลาดทุนโลก
เพือ่ รองรับธุรกิจด้านตลาดเงินและตลาดทุน อย่างเพียงพอและ
ได้มาตรฐานระดับโลก

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

๑. กรุ ง เทพมหานครมี พื้ น ที่ แ ละสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก
ตลอดจนการจั ด หาพื้ น ที่ ส� ำ หรั บ การจั ด ตั้ ง ส� ำ นั ก งานระดั บ
ภูมิภาค ขององค์การระหว่างประเทศและธุรกิจนานาชาติ
รวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ระบบขนส่ง
สาธารณะและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำหรับการท�ำ
ธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนอย่างเป็นระบบ
๒. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขั้นสูง ในกรุงเทพมหานคร
มีการจัดหลักสูตร / ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะ
ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนทักษะทางด้านภาษา เพือ่ รองรับ
การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๓. หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร มี
การประสานงานเพื่อปรับปรุงกฏเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท� ำ ธุ ร กรรมทางการเงิ น และการลงทุ น
ให้มีความชัดเจน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกรรม
ทางการเงินระหว่างประเทศ
๔. กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงข้อบังคับการขออนุญาตเกีย่ วกับ
สถานที่จัดท�ำธุรกิจ ให้มีความสะดวกและภายใต้เกณฑ์ที่มี
ความเหมาะสม ส�ำหรับการจัดตั้งส�ำนักงานระดับภูมิภาคของ
องค์การระหว่างประเทศ และธุรกิจนานาชาติ ตลอดจน
หน่วยงานภายในก�ำกับของกรุงเทพมหานคร พัฒนากลยุทธ์
ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาเมือง ให้มีความเหมาะสมกับการจัดตั้ง
ส�ำนักงานขององค์การระหว่างประเทศและบริษัทนานาชาติ

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด กทม. ได้แก่ ส�ำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล
หน่วยงานภายนอก กทม. ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม ศูนย์บริการ
นักลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
แรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ส�ำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
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ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. ขนาดของตลาดทุนมีขนาด
ติดอันดับเมื่อเทียบกับภูมิภาคอาเซียน
๒. ขนาดของตลาดทุนมีขนาดติด
อันดับเมื่อเทียบกับโลก

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๑ ใน ๕

๑ ใน ๔

๑ ใน ๓

๑ ใน ๒

๑ ใน ๓๕

๑ ใน ๓๐

๑ ใน ๒๕

๑ ใน ๒๐

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
ปัจจุบนั การค้าและการลงทุนของประเทศไทย
มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ประเทศ
ก�ำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชีย มีบทบาท
ต่อเศรษฐกิจและการลงทุนของโลกเพิ่มมากขึ้น
อีกทัง้ การรวมกลุม่ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) ประเทศ
ในกลุ ่ ม อาเซี ย น เป็ น แหล่ ง รองรั บ การลงทุ น
ที่ ส� ำ คั ญ และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ก ารแข่ ง ขั น ใน
ภูมิภาครุนแรงขึ้น อีกทั้งรูปแบบของธุรกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากการพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ลงทุน ท�ำให้การลงทุนในภาคบริการมีสดั ส่วนเพิม่
มากขึน้ แต่ทงั้ นีส้ ถานการณ์ในประเทศไทย พบว่า
มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย พบว่า
ในช่วงไตรมาสทีส่ องของปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ภาพรวม
ของเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวร้อยละ ๔.๒ โดย
มีปัจจัยส�ำคัญจากการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม
การผลิตและการบริโภค การขยายตัวของการค้าปลีก
ค้าส่ง ตลอดจนการลงทุนของภาครัฐและเอกชน
และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว

กรุงเทพมหานคร จะมีการเติบโตเป็น
เมืองทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการค้าและการลงทุนของ
ประเทศ โดยกรุงเทพมหานคร มีลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ในท�ำเลที่เหมาะแก่การเดินทาง และ
เชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค รวมถึง
กรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นเมืองหลวงของประเทศที่
ต้องรองรับการเข้ามาอาศัยหรือท�ำงาน จากการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท�ำให้ปริมาณ
ของนักลงทุน ที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศ
เพิม่ มากขึน้ ทัง้ นีจ้ ากการเปลีย่ นแปลงของการค้า
และการลงทุน ในเศรษฐกิจของโลกตามกระแส
โลกาภิ วั ต น์ ท� ำ ให้ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยทุ น และ
แรงงานได้อย่างเสรี ท�ำให้การเข้ามาของบริษัท
ลงทุนต่างชาติเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ กรุงเทพมหานคร
จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องปรับยุทธศาสตร์ ในการ
รองรั บ การขยายตั ว ของการค้ า และการลงทุ น
ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
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ตารางที่ ๓๕ ข้อมูลประกอบการอธิบายสถานการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ (% ต่อปี)
% GDP
การลงทุนรวม
ภาคเอกชน
ภาครัฐ
มูลค่าการส่งออก
ปริมาณการส่งออก
มูลค่าการน�ำเข้า
ปริมาณการน�ำเข้า
เงินเฟ้อ (%)
อัตราการว่างงาน (%)

ปี ๒๕๕๔
๐.๑
๓.๓
๗.๒
๘.๗
๑๖.๔
๑๐.๒
๒๔.๗
๑๓.๓
๓.๘
๐.๗

ปี ๒๕๕๕
๕.๕ - ๖.๐
๑๑.๓
๑๒.๒
๘.๑
๗.๓
๖.๘
๑๓.๕
๑๑.๐
๒.๙ - ๓.๔
๐.๗

ที่มา : ส�ำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค NESDB

ตารางที่ ๓๖ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ�ำปี (กรุงเทพมหานคร)
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และ
การป่าไม้
การประมง
ภาคนอกเกษตร
การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก
การซ่อมแซมยานยนต์
จักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร

ปี ๒๕๕๑
๒,๔๑๘
๒,๐๗๘

ปี๒๕๕๒
๒,๔๔๔
๑,๙๗๑

ปี๒๕๕๓
๒,๓๙๖
๑,๙๕๖

ปี๒๕๕๔
๒,๒๘๒
๑,๘๒๘

๓๓๙
๔๗๓
๔๔๑
๔๕๔
๒,๙๒๔,๐๑๙ ๒,๙๒๔,๗๔๓ ๓,๑๐๔,๑๙๗ ๓,๓๒๘,๙๔๓
๐
๐
๐
๐
๔๒๗,๘๒๘
๔๒๒,๗๖๗
๔๓๘,๖๐๗
๔๘๙,๓๗๕
๓๘,๓๓๖
๔๓,๘๗๙
๔๖,๕๗๐
๔๒,๕๓๕
๗๖,๖๔๐
๖๙,๙๐๑
๘๑,๙๒๐
๗๘,๒๖๘
๖๕๘,๗๔๘
๖๖๘,๖๐๖
๗๒๗,๐๓๑
๗๖๙,๔๓๓

๑๗๓,๑๙๕

๑๖๗,๖๙๗

๑๗๒,๕๕๙

๑๙๖,๐๕๗

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖.๒ – ศูนย์กลางการค้า การเงินและการลงทุน

ปี ๒๕๕๑
๓๔๖,๓๙๖

ปี๒๕๕๒
๓๔๑,๑๕๗

ปี๒๕๕๓
๓๕๕,๔๖๐
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ปี๒๕๕๔
๓๖๔,๒๔๖

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
๓๑๗,๕๑๖
๓๓๔,๖๔๘
๓๔๕,๐๓๖
๓๙๕,๐๐๘
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
๓๗๓,๔๙๑
๓๔๔,๗๙๘
๓๘๖,๑๑๗
๔๑๕,๕๒๘
การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ
๒๙๒,๐๒๐
๓๑๔,๙๗๒
๓๑๘,๔๔๒
๓๓๘,๖๐๙
การบริหารราชการและ
การป้องกันประเทศ รวมทั้ง
การประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
๕๕,๕๔๐
๖๑,๙๙๖
๖๒,๖๘๔
๕๗,๔๗๓
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
๔๖,๗๑๗
๔๓,๙๒๙
๔๗,๓๕๓
๔๙,๑๗๕
การให้บริการด้านชุมชน สังคม ๑๑๓,๔๖๓
๑๐๖,๕๐๖
๑๑๘,๕๗๐
๑๒๘,๗๘๖
และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
๔,๑๒๙
๓,๘๘๘
๓,๘๕๐
๔,๔๕๑
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
๒,๙๒๖,๔๓๗ ๒,๙๒๗,๑๘๗ ๓,๑๐๖,๕๙๓ ๓,๓๓๑,๒๒๕
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน ๔๒๖,๘๖๔
๔๒๖,๓๕๗
๔๕๑,๗๕๗ ๔๘๕,๖๗๒
(บาท)
(ประชากร ๑,๐๐๐ คน)
๖,๘๕๖
๖,๘๖๖
๖,๘๗๗
๖,๘๕๙
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เมือ่ พิจารณาโอกาสของกรุงเทพมหานคร ทีจ่ ะพัฒนาเป็นศูนย์กลางของภูมภิ าคเอเชียในอนาคต
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลในระยะยาว ต่อการพัฒนาหรือเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของเมือง คือ ระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐานสาธารณูปโภค ระบบขนส่งสาธารณะและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจน
ทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะเฉพาะ โดยจากการจัดล�ำดับของ IMD Executive Opinion Survey
ใน World Competitiveness Yearbook 2006 พบว่าจุดแข็งและจุดอ่อนประการหนึง่ ของประเทศไทย
คือ โครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ พบว่าประเทศไทยมีการบ�ำรุงรักษา และพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
อยู่อันดับที่ ๗ รองจาก อันดับแรกคือ สิงคโปร์ และล�ำดับต่อมา คือ ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย ไต้หวัน
และออสเตรเลีย และเมือ่ พิจารณาการจัดล�ำดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘
รวบรวมจาก World Economic Forum ใน World Competitiveness Report 2005 - 2006
พบว่าประเทศไทย มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็น
ล�ำดับที่ ๓๗ ของโลก
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ภาพที่ ๓๖ กรอบแนวคิดการพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

ภาพที่ ๓๗ แนวโน้มของโลกทีม่ ตี อ่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ ๓๗ ร้อยละของระดับความรุนแรง ในข้อจ�ำกัด และอุปสรรคต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
ประเทศ และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปัจจัย

ประเทศไทย

ความไม่มีเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจมหภาค
ทักษะและการศึกษาของแรงงาน
นโยบายเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน
ปัญหาบริหารพลังงานกระแสไฟฟ้า
อัตราภาษี
การบริหารระบบภาษี
การปฏิบัติไม่เป็นทางการและ
การขัดขวางการแข่งขันทางธุรกิจ
กฏระเบียบ เงื่อนไขทางการค้า
และศุลกากร
การทุจริต และคอร์รัปชั่น
ต้นทุนทางการเงิน
การคมนาคมขนส่ง
การเข้าถึงเครดิตภายในประเทศ
ระบบโทรคมนาคม
กฏหมายแรงงาน
อาชญากรรม โจรกรรม และ
ปัญหาทางสังคม
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
การถือครองที่ดิน
การเข้าถึงเครดิตระหว่างประเทศ

๓๗.๔

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
๔๑.๒

๓๐.๐
๒๙.๑
๒๕.๖
๒๔.๔
๒๒.๓
๒๐.๑

๓๑.๗
๓๒.๒
๒๑.๒
๒๗.๒
๒๔.๒
๒๔.๓

๑๙.๘

๒๑.๕

๑๘.๓
๑๔.๕
๑๓.๘
๑๓.๖
๑๑.๔
๑๑.๔
๑๐.๓

๒๑.๒
๑๔.๑
๑๔.๐
๑๔.๗
๘.๓
๑๓.๑
๑๑.๖

๗.๔
๒.๕
๑.๕

๘.๒
๑.๘
๑.๑

ที่มา : มูลนิธิสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘

320

มหานคร
แห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง

กรุงเทพมหานครจะเป็นมหานครที่เป็นศูนย์กลางการการค้าและการลงทุน จัดตั้งส�ำนักงานระดับ
ภูมิภาคขององค์กรธุรกิจนานาชาติ ที่พร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ส�ำหรับการค้าและการลงทุน
(ระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ระบบขนส่งสาธารณะ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
ประสิทธิภาพ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์) และมีบุคลากรที่มีทักษะในการประกอบอาชีพด้านการค้า
และการลงทุน ทั้งนี้ จะต้องแก้ไขปัญหา / ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
รัฐบาลมีแผนการในการเสนอตัวให้ประเทศไทยเป็น
๑. กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่และสิ่งอ�ำนวย
ศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุน อย่างน้อย
ความสะดวกส�ำหรับการจัดตั้งส�ำนักงาน
ระดับภูมิภาคขององค์กรธุรกิจนานาชาติไม่เพียงพอ ในระดับ ASEAN
ส�ำหรับการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน
๒. สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการลงทุนยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการเป็นศูนย์กลาง
การลงทุนเช่นระบบ IT เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
และระบบส่งต่อข้อมูล ที่ทันต่อการตัดสินใจ
ด้านการลงทุน ตลาดทุนยังมีขนาดเล็ก
๓. ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
แรงงานฝีมือ ทั้งทักษะในการประกอบอาชีพ
และทักษะทางด้านภาษา
๔. การแข่งขันในภูมิภาค ต่อการเป็นศูนย์กลาง
ทางการเงิน การลงทุน การค้าในภูมิภาค
๕. ความมั่นคงทางการเมือง ความขัดแย้ง
ภายในประเทศ เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
แข่งขันของ กทม.
๖. นโยบายของประเทศในการผลักดันให้ประเทศ
เป็นศูนย์กลางด้านการเงิน การค้า การลงทุน
ยังขาดความชัดเจน ในการผลักดันอย่างต่อเนื่อง
อย่างเป็นรูปธรรม ในการให้ กทม. เป็นศูนย์กลาง
๗. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้นานาชาติได้รู้ว่า
กรุงเทพมหานคร ให้ความส�ำคัญกับ
การเป็นเมืองศูนย์กลางการลงทุนและการค้า
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เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๒.๑ สนับสนุนให้เกิดพื้นที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการท�ำ
ธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนอย่างเป็นระบบ
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๑. ผู้ประกอบการหรือบริษัทไทยและ ร้อยละ ๑๐
บริษัทต่อชาติขอจดทะเบียนส�ำหรับ
การท�ำธุรกรรมทางการเงินและ
การลงทุนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๖.๒.๑.๑ ดูแล พัฒนา และ
สนับสนุนทางด้านพื้นที่และ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับการท�ำธุรกรรม
ทางการเงินและการลงทุน
อย่างเป็นระบบ
๖.๒.๑.๒ สนับสนุน
ประสานงาน ให้เกิดการใช้
และพัฒนาพื้นที่และ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับการท�ำธุรกรรม
ทางการเงินและการลงทุน
อย่างเป็นรูปธรรม
๖.๒.๑.๓ ประสานงาน
และสนับสนุนให้มีปรับปรุง
กฏเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำ
ธุรกรรมทางการเงินและ
การลงทุนให้มีความชัดเจน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกใน
การท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ระหว่างประเทศ

๑. สัดส่วนของพื้นที่และ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับการท�ำธุรกรรม
ทางการเงินและ
การลงทุนเพิ่มขึ้น

(Action)

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๑๕

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๒๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๒๕

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐

๑. ร้อยละของพื้นที่และ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับการท�ำธุรกรรม
ทางการเงินและ
การลงทุนได้รับการใช้
อย่างเป็นรูปธรรม

ร้อยละ
๔๐

ร้อยละ
๕๐

ร้อยละ
๖๐

ร้อยละ
๗๐

๑. ระยะเวลาใน
การติดต่อเพื่อขอใช้พื้นที่
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ของกรุงเทพมหานคร
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาก่อนการจัด
สัมมนา

ร้อยละ
๕

ร้อยละ
๑๐

ร้อยละ
๑๕

ร้อยละ
๒๐
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เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๑.๒ สนับสนุนและพัฒนาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขั้นสูงใน
กรุงเทพมหานคร
๕ ปีแรก
ตัวชี้วัด
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๑. ผู้ประกอบการที่เข้าอบรมมีทักษะ ร้อยละ ๗๐
ในการประกอบอาชีพ ตลอดจน
ทักษะทางด้านภาษาเพื่อรองรับ
การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
ร้อยละ ๗๐
๒. แรงงานฝีมือ แรงงานขั้นสูงใน
กรุงเทพมหานครที่เข้าอบรมมีทักษะ
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการประกอบอาชีพ
ตลอดจนทักษะทางด้านภาษา
เพื่อรองรับการรวมเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๖.๑.๒.๑ สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคเอกชน และประชาชน
ตลอดจนชุมชนที่เกี่ยวข้อง

๑. สัดส่วนโครงการที่
เกิดจากความร่วมมือ
การประสาน การรวมตัว
การท�ำประชาพิจารณ์
มีการเพิ่มขึ้น

(Action)

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๘๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๘๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๒๐
๒๕
๓๐
๓๕
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เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๑.๓ สนับสนุนให้เกิดการจัดหาพื้นที่ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับการจัดตั้งส�ำนักงานระดับภูมิภาค ขององค์การระหว่างประเทศและธุรกิจนานาชาติ ได้รับ
การจัดการอย่างความเหมาะสม
ตัวชี้วัด
๑. พื้นที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับจัดตั้งส�ำนักงานระดับภูมิภาค
ขององค์การระหว่างประเทศ และ
ธุรกิจนานาชาติ ได้รับการจัดการ
อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๗

ตัวชี้วัด

(Action)

๖.๑.๓.๑ ประสานงาน และ
สนับสนุนให้มีปรับปรุง
กฏเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับจัดตั้ง
ส�ำนักงานและการจัด
ประชุมโดยมีกรุงเทพฯ
เป็นศูนย์กลาง

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕

๑. ระยะเวลาในการ
ขออนุญาตจัดตั้ง
ส�ำนักงาน และการขอ
จัดประชุม นิทรรศการ
และการจัดแสดงสินค้า
ลดลง

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๙

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน ไม่เกิน
๓๐ วัน ๒๐ วัน ๑๐ วัน
๗ วัน

โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑. โครงการส�ำรวจพื้นที่และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกของกรุงเทพมหานคร
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
๒. โครงการจัดท�ำแผนการพัฒนาพื้นที่
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
การท�ำธุรกรรมทางการเงิน
และการลงทุน

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๑.๕

๑.๗

๑.๙

๒.๒

๗.๓

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕
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โครงการ
๓. โครงจัดการสัมมนาเพื่อการประสานงาน
ให้เกิดการใช้และพัฒนาพื้นที่และ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ตลอดจน
สนับสนุนให้มปี รับปรุงกฏเกณฑ์และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำ
ธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน
ให้มีความชัดเจน
๔. โครงการจัดท�ำแผนการใช้พื้นที่
และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ของกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ส�ำหรับ
การอ�ำนวยความสะดวกในการจัดหา
พื้นที่ส�ำหรับการสนับสนุนการลงทุน
๕. โครงการจัดท�ำ Task Force
เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนเกี่ยวกับการใช้พื้นที่
เพื่อการสนับสนุนการลงทุน
๖. โครงการจัดการศึกษาและสัมมนา
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขกฏเกณฑ์และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำ
ธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนให้มี
ความชัดเจน เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ระหว่างประเทศ
๗. โครงการสนับสนุนการฝึกอบรม
พัฒนาทักษะ ที่จ�ำเป็นในการใช้
ประกอบอาชีพของแรงงานฝีมือ
แรงงานขั้นสูงในกรุงเทพมหานคร
๘. โครงการสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย
การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
ตลอดจนทักษะทางด้านภาษา
๙. โครงการส�ำรวจพื้นที่และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกของกรุงเทพมหานคร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งส�ำนักงานระดับ
ภูมิภาค
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๐.๑

๐.๓

๐.๕

๐.๘

๑.๗

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๑.๕

๑.๗

๑.๙

๒.๒

๗.๓

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๗.๙

๙.๗

๑๑.๕

๑๔.๒

๔๓.๓
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ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๓

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ระดับโลก
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ความหมายตามแผนวิ สั ย ทั ศ น์
ของประชาชน

กรุ ง เทพมหานครก้ า วขึ้ น สู ่ อั น ดั บ ๑ ใน ๒๐ ของ
ตลาดทุนโลก เพือ่ รองรับธุรกิจด้านตลาดเงินและตลาดทุน
อย่างเพียงพอและได้มาตรฐานระดับโลก

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

๑. เมืองกรุงเทพฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาสู่เมืองกรุงเทพฯ สู่จังหวัดต่าง ๆ
ของไทย และสู่เมืองอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและในเอเชีย
๒. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถท�ำรายได้ให้กับ
ชาวกรุงเทพฯ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
รวมของกรุงเทพมหานคร

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด กทม. ได้แก่ ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่วนราชการ / หน่วยงานภายนอก กทม. ได้แก่ กรมการท่องเทีย่ ว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. เมืองกรุงเทพฯ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
มาสูเ่ มืองกรุงเทพฯ สูจ่ งั หวัดต่าง ๆ
ของไทย และสูเ่ มืองอืน่ ๆ
ในภูมภิ าคอาเซียนและในเอเชีย
๒. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สามารถท�ำรายได้ให้กบั
ชาวกรุงเทพฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๑๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมของ
กรุงเทพมหานคร

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๑
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สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
จากวิสยั ทัศน์แผนวิสยั ทัศน์ของประชาชน
เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี
ชาวกรุ ง เทพฯ อยากให้ เ มื อ งกรุ ง เทพฯ เป็ น
เมืองน่าอยู่ - ชุมชนน่าเที่ยว ที่ยั่งยืนและโดดเด่น
อยู ่ ใ นระดั บ โลกต่ อ ไป กรุ ง เทพมหานครยั ง มี
ทรัพยากรเชิงพืน้ ทีแ่ ละวัฒนธรรม ทีย่ งั มิได้พฒ
ั นา
และเพิม่ มูลค่าในเชิงการท่องเทีย่ วอีกมากมายดังนัน้
กรุงเทพมหานครและชุมชนจึงควรแสวงหาช่องทาง
ขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างจริงจัง
เมืองกรุงเทพมหานครได้รบั การยอมรับว่า
เป็นเมืองทีน่ า่ ท่องเทีย่ วระดับโลก ซึง่ ถูกการันตีโดย
รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับมา ได้แก่ รางวัลจากการ
ส�ำรวจสุดยอดจุดหมายปลายทางของโลก ประจ�ำปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ (MasterCard Global Destination
Cities Index 2013) โดย มาสเตอร์การ์ด
เวิลด์วายด์ กรุงเทพมหานครได้รบั รางวัลในฐานะ
เมืองจุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่ วอันดับที่ ๑
ของโลกติดต่อกัน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)
นอกจากนีก้ รุงเทพมหานครยังเป็นเมืองในทวีปเอเชีย
ทีไ่ ด้อยูใ่ นอันดับสูงสุด ของการจัดอันดับเป็นครัง้ แรก
ด้วยรางวัลถัดมา คือ รางวัล TripAdvisor 2013
: Travellers’ Choice Destinations Awards 2013
ซึง่ กรุงเทพมหานครได้รบั การคัดเลือกจากเว็บไซต์
ทริปแอดไวเซอร์ www.TripAdvisor.com ซึ่งเป็น
เว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดในโลก ให้เป็น
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จุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับที่ ๑ จาก
๒๕ จุดหมายปลายทางยอดนิยมส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว
ทั่วโลกในทวีป และรางวัลล่าสุด คือ รางวัล
“World’s Best City Award 2013” หรือ รางวัล
เมื อ งน่ า ท่ อ งเที่ ย วที่ ดี ที่ สุ ด ในโลก ประจ� ำ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ จากนักท่องเทีย่ วและผูอ้ า่ น “เทรเวล
แอนด์เลชเชอร์” (Travel + Leisure) นิตยสาร
ท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มของสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง
กรุงเทพมหานครเคยได้รับรางวัลนี้มาแล้ว เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ติดต่อ
กันมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ เป็นแชมป์ระดับโลก
ถึง ๔ ปีด้วยกันและขณะเดียวกันก็ได้รับจัดอันดับ
เป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับ ๑ ในเอเชียทุกปี ตั้งแต่
ปี พ.ศ ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ และปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
อีกด้วย โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ๖ ข้อ ดังต่อไปนี้
คือ ๑. สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ทัศนียภาพความสวยงาม
และความร่มรื่น ๒. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
๓. อาหารการกิ น ๔. แหล่ ง จั บ จ่ า ยใช้ ส อย
๕. ความเป็นมิตรของผู้คน และ ๖. ความคุ้มค่า
ของเงินจากสถิติจ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างประเทศทีท่ อ่ งเทีย่ วในกรุงเทพฯ ระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๒ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ยกเว้น
ช่วง พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ ซึ่งเกิดปัญหาทางการ
เมืองและความไม่สงบในกรุงเทพฯ

....................................................................................................................................................
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ภาพที่ ๓๘ สถิตินักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๒
ที่มา : แผนพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘

นอกจากนีย้ า่ นต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ต่างก็มคี วามหลากหลาย สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว ที่นิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศ
เอง ซึง่ อาจจะสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วทีอ่ ยูน่ อกโปรแกรมหลัก ได้มากกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รูปแบบการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงโบราณสถาน แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
ท่องเที่ยวเพื่อท�ำบุญหรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (เช่น ทะเลบางขุนเทียน)
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและบันเทิง
ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
ท่องเที่ยวเพื่อการจับจ่ายใช้สอย
ท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาอาหารอร่อยรับประทาน
ท่องเที่ยวเพื่อการบันเทิงยามค�่ำคืน
ท่องเที่ยวเพื่อชมงานแสดงสินค้าหรือวัฒนธรรม

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘

จ�ำนวนคน
๑๘๕
๒๑๒
๑๖๑
๑๔๖
๘๖
๑๕๔
๕๒
๒๕๕
๑๘๓
๙๖
๑๑๖

ร้อยละ
๑๑.๒
๑๒.๙
๙.๘
๘.๙
๕.๒
๙.๔
๓.๒
๑๕.๕
๑๑.๑
๕.๘
๗.๐
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จุ ด ขายของกรุ ง เทพมหานคร ที่ เ ป็ น
ข้อได้เปรียบ ในการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยว ได้แก่ กรุงเทพมหานครมีแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ และวั ฒ นธรรม
สถานบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยใหม่ และ
แหล่งเรียนรูแ้ ละให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย
ทีส่ ามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วจ�ำนวนมากกว่า ๓๐๐ แห่ง
อีกทั้งยังมีโรงแรมชั้นน�ำระดับ ๔ - ๕ ดาว ที่มี
ความโดดเด่นในด้านบริการและอาหารชั้นเลิศ
จ�ำนวนมากมาย และทีส่ ำ� คัญคือ กรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศใน
ภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึง
เป็ น จุ ด แรกของประเทศไทย ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ส่วนใหญ่ได้มาสัมผัสเมื่อเดินทางมาถึง
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จากการที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามสนใจ
ในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของประเทศไทย
กรุงเทพในฐานะเมืองหลวงแห่งวัด วัง สถาปัตยกรรม
และวิถีชีวิตที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันงดงาม
ของไทย จึงเป็นทีส่ นใจของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
เป็นอย่างยิง่ จากการส�ำรวจพฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
พบว่า มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
จ�ำนวนไม่นอ้ ยทีร่ ะบุวา่ เข้ามาท่องเทีย่ วแหล่งท่องเทีย่ ว
ในกรุ ง เทพมหานครประเภทวั ฒ นธรรม และ
ประวัติศาสตร์โดยเฉพาะ แสดงให้เห็นถึงโอกาส
ของกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาให้เป็นเมือง
ที่มีชื่อเสียงด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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ตารางที่ ๓๘ แสดงข้อมูลประกอบการอธิบายสถานการณ์ปัจจุบัน
จ�ำนวน
นักท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร
(ล้านคน)
จ�ำนวนแหล่ง
ท่องเที่ยว***

๒๕๕๐
๓๕.๙

๒๕๔๙
๓๖.๒

๒๕๔๘
๓๔.๘

๒๕๔๗
๓๒.๘

๒๕๔๖
๒๙.๓

∆%
๕.๗

แหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงนิเวศ ๒๐ แห่ง (สวนธนบุรีรมย์ ชายทะเล
บางขุนเทียน คลองทวีวัฒนา ฯลฯ) แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรม
๙ แห่ง (ตลาดน�้ำตลิ่งชัน ตลาดน�้ำวัดสะพาน ถนนสายไหม ฯลฯ)
แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ ๓๑ แห่ง (พระบรมหาราชวัง
วัดอรุณ วัดพระแก้ว อนุสาวรีย์ชัยฯ พระบรมรูปทรงม้า ฯลฯ)

***จ�ำแนกตามประเภทของ ททท. เมื่อปี ๒๕๕๔ โดยกรุงเทพมหานคร

รูปแบบการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
ท่องเที่ยวเพื่อท�ำบุญหรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและบันเทิง
ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
ท่องเที่ยวเพื่อการจับจ่ายใช้สอย
ท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาอาหารอร่อยรับประทาน
ท่องเที่ยวเพื่อการบันเทิงยามค�่ำคืน
ท่องเที่ยวเพื่อชมงานแสดงสินค้าและนวัตกรรม
รวม

จ�ำนวน (คน)
๑๘๕
๒๑๒
๑๖๑
๑๔๖
๘๖
๑๕๔
๕๒
๒๕๕
๑๘๓
๙๖
๑๑๖
๑,๖๔๖

ที่มา : แผนพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘

ร้อยละ
๑๑.๒
๑๒.๙
๙.๘
๘.๙
๕.๒
๙.๔
๓.๒
๑๕.๕
๑๑.๑
๕.๘
๗.๐
๑๐๐
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ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครจะเป็นไปในทิศทางบวก แต่ศักยภาพ
ในการหารายได้จากการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครก็ยังสามารถพัฒนาได้อีก ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น
จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยกรุงเทพมหานครจะต้อง
เริม่ ต้นจาก การพิจารณาสภาพปัญหาทีอ่ าจจะเป็นอุปสรรคส�ำหรับการท่องเทีย่ ว ได้แก่ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการท่องเที่ยว ยังท�ำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกเพียงพอ เช่น การขนส่งมวลชนไม่ทั่วถึง
คุณภาพต�่ำ การจราจรติดขัด เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวไม่สะดวกไม่ทั่วถึง เป็นต้น มลพิษทางอากาศ
ในบางพื้นที่อยู่ในระดับสูง เช่น ควัน กลิ่น เสียง เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีลักษณะสกปรก
เสื่อมโทรม ขาดการบริหารจัดการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เช่น อาหารข้างทางไม่ปลอดภัย
อุบัติเหตุอาชญากรรมสูง การถูกหลอกลวง ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ฯลฯ หรือแม้สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ
แต่มผี ลกระทบต่อความสะดวกของนักท่องเทีย่ ว ได้แก่ ป้ายสือ่ สัญลักษณ์ทไี่ ม่เป็นมิตรต่อนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างประเทศ
ดังนั้น กรุงเทพมหานครจ�ำเป็นจะต้องมีแผนพัฒนาและการวางแนวทาง ในการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก และสามารถสร้างรายได้ให้แก่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเท่าตัว
ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
รายได้อันเนื่องมาจากการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มต�่ำ ๑. ขาด creative tourism
(Low Value Added)
๒. ขาดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เช่น
การขนส่งมวลชนไม่ทั่วถึง คุณภาพต�่ำ
การจราจรติดขัด เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ไม่สะดวก ไม่ทั่วถึง เป็นต้น
๓. มลพิษทางอากาศในบางพื้นที่อยู่ในระดับสูง
เช่น ควัน กลิ่น เสียง เป็นต้น
๔. แหล่งท่องเที่ยวสกปรก เสื่อมโทรม
ขาดการบริหารจัดการ
๕. นักท่องเที่ยวมีความเสี่ยงสูง เช่น อาหาร
ข้างทางไม่ปลอดภัย อุบตั เิ หตุ อาชญากรรมสูง
การถูกหลอกลวง ยาเสพติด การค้ามนุษย์
ฯลฯ
๖. ป้าย สือ่ สัญลักษณ์ ไม่เป็นมิตรต่อนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างประเทศ
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เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๓.๑ ด�ำรงรักษาการเป็นเมืองจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
อันดับต้น ๆ ของโลกไว้ให้ได้ตลอดไป
ตัวชี้วัด
เป็นจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวทั่วโลก (อันดับที่)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๑ - ๓

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๑ - ๓

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๑ - ๓

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๑ - ๓

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๓.๒ จ�ำนวนนักท่องเที่ยว (คน - วัน / ปี) สูงเป็นล�ำดับที่ ๑ - ๓ ของ
เมืองท่องเที่ยวในเอเชีย
ตัวชี้วัด
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ของเมืองกรุงเทพฯ (ล้านคน - วัน/ปี)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๒๑.๓

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๗.๖๕

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๓๘.๑๕

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๔๒.๗๕

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๓.๓ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถท�ำรายได้ให้กับชาวกรุงเทพฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของ “มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมของกรุงเทพมหานคร”
ตัวชี้วัด
รายได้จากอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของชาวกรุงเทพฯ
(ร้อยละมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของกรุงเทพมหานคร)
กลยุทธ์
(Action)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๕.๘๖

ตัวชี้วัด

๑. พัฒนาตลาดการท่องเทีย่ ว รายได้จากอุตสาหกรรม
เมืองกรุงเทพฯ
การท่องเที่ยวของ
ชาวกรุงเทพฯ
๒. ยกระดับคุณภาพบริการ รายได้จากอุตสาหกรรม
ด้านการท่องเที่ยวเมือง
การท่องเที่ยวของ
กรุงเทพฯ สู่ระดับโลก
ชาวกรุงเทพฯ

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๘

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๙

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๑๐

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
๕.๘๖
๘
๙
๑๐
๕.๘๖

๘

๙

๑๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖.๓ – ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวระดับโลก

กลยุทธ์
(Action)

ตัวชี้วัด

รายได้จากอุตสาหกรรม
๓. ส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วใหม่ ๆ การท่องเที่ยวของ
ชาวกรุงเทพฯ
๔. เพิ่มช่องทางการรับ
รายได้จากอุตสาหกรรม
ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวของ
ของนักท่องเที่ยวนานาชาติ ชาวกรุงเทพฯ
๕. เพิ่มศักยภาพของ
รายได้จากอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว กทม.
การท่องเที่ยวของ
ชาวกรุงเทพฯ
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
๙
๑๐
๕.๘๖
๘
๕.๘๖

๘

๙

๑๐

๕.๘๖

๘

๙

๑๐

โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑. โครงการ Bangkok Smile
Branding
๒. โครงการนั่งรถเมล์ เรือ รถราง
จักรยาน และเดินชมเมืองกรุงเทพฯ
๓.โครงการย้อนรอยแหล่งวัฒนธรรม
เมืองกรุงเทพมหานคร “ย้อนรอยเมือง
แห่งวัฒนธรรม”
๔. โครงการ จัดท�ำแผนที่ความรู้
เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๕๒.๕

๕๕

๖๐

๗๗

๒๔๔.๕

๗๗.๕

๘๐

๘๕

๙๐

๓๒๕

๗๕

๘๐

๙๐

๑๐๐

๓๔๕

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๔๐

๒๑๕

๒๒๕

๒๔๕

๒๗๗

๙๕๔.๕
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ข) มาตรการด�ำเนินการ
โครงการ
๑. โครงการส่งเสริมมาตรฐานบริการ
ด้านการท่องเที่ยว
๒. โครงการห้องน�้ำสะอาด ส�ำหรับ
นักท่องเที่ยว
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
Packages การท่องเที่ยว
๔. โครงการพัฒนา software
Bangkok Smile Application
๕. โครงการอาสาสมัคร Bangkok
Smile
๖. การปรับโครงสร้างและบทบาท
องค์กรด้านการท่องเที่ยว
ของกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๓๐
๒๕

๓๐
๒๕

๒๕

๒๕

๑๒

๑๐๐
๑๒

๒๕

๒๕

๒๕

๒๕

๑๐๐

๒๕

๒๕

๒๕

๒๕

๑๐๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๒๐๐

๑๖๗

๑๒๕

๑๒๕

๑๒๕

๕๔๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖.๔ – ศูนย์กลางธุรกิจตามฐานนวัตกรรม-วัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๔

ศูนย์กลางธุรกิจตามฐาน
นวัตกรรม - วัฒนธรรม
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ความหมายตามแผนวิ สั ย ทั ศ น์
ของประชาชน

กรุ ง เทพมหานครเป็ น หนึ่ ง ในสามของเมื อ งในภู มิ ภ าค
อาเซียนทีเ่ ป็นเมืองนวัตกรรม - วัฒนธรรม หรือ Bangkok
Cultural Innovation โดยอิงมรดกทางวัฒนธรรมไทย
นวัตกรรมด้านศิลปะและการแสดง และนวัตกรรมด้านการ
ออกแบบและสร้างสรรค์

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

๑. กรุงเทพมหานคร มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อรองรับ
การจัดงาน แสดงผลงานกลุ่มธุรกิจตามฐานวัฒนธรรม
นวัตกรรม นวัตกรรมวัฒนธรรม
๒. กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักที่ประสานงาน
ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย ตลอดจนให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง ในระดับ
นานาชาติ ร วมถึ ง การจั ด หาช่ อ งทางการตลาดส� ำหรั บ
อุตสาหกรรม
๓. กรุงเทพมหานคร พัฒนาตลาดแฟชัน่ และเครือ่ งประดับ
นานาชาติ และจัดหาช่องทางการตลาด เพือ่ ให้ผลงานของ
แรงงานฝีมือคนไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด กทม. ได้แก่ ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว และส�ำนักงานเขต
ส่วนราชการ / หน่วยงานนอกสังกัด กทม. ได้แก่ กระทรวง
วั ฒ นธรรม กระทรวงคมนาคม การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย ส�ำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมการส่งออก

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖.๔ – ศูนย์กลางธุรกิจตามฐานนวัตกรรม-วัฒนธรรม
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ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. กรุงเทพมหานครติดอันดับ
เมืองในภูมิภาคอาเซียนที่เป็นเมือง
นวัตกรรม - วัฒนธรรม หรือ
Bangkok Cultural Innovation
๒. กรุงเทพมหานครติดอันดับ
เมืองของโลก ที่เป็นเมือง
นวัตกรรม - วัฒนธรรม หรือ
Bangkok Cultural Innovation
๓. กรุงเทพมหานครติดอันดับ
เมืองของโลก ที่เป็นตลาดแฟชั่น
และเครื่องประดับนานาชาติ

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๑ ใน ๔

๑ ใน ๓

๑ ใน ๓

๑ ใน ๓

๑ ใน ๕๐

๑ ใน ๔๐

๑ ใน ๓๐

๑ ใน ๒๐

๑ ใน ๓๐

๑ ใน ๒๕

๑ ใน ๒๐

๑ ใน ๑๕

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
ในปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก�ำลังเปลี่ยนแปลงจากระบบที่ใช้แรงงานในการผลิต
ตลอดจนการแข่งขันด้านราคา ไปสู่ยุคของการแข่งขันด้านความคิดและนวัตกรรม๑ ซึ่งใช้เทคโนโลยี
ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต (Value Added)
ในการแข่งขันกับต่างประเทศ พบว่า การค้าและการลงทุนของต่างประเทศมีอิทธิพลต่อ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC) บทบาทส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เนือ่ งจากประเทศในกลุม่
อาเซียนมีแนวโน้มที่จะมีการแข่งขันในภูมิภาครุนแรงขึ้น ถึงแม้ว่าตามกรอบ ASEAN แล้วไม่ควร
มีการแข่งขันภายในภูมิภาคก็ตาม ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนการค้นคว้า
พัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงเป็นสิ่งที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการแข่งขันกับนานาชาติ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ได้จัดให้ประเทศไทยมี
คะแนนปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ (Innovation and Sophistication) อยู่ในอันดับที่
๕๕ ของโลก และหากพิจารณาเฉพาะปัจจัยด้านนวัตกรรม พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่
๖๘ จาก ๑๔๔

Richard Florida, M.K. (1993) . The New Age of Capitalism: Innovation-Mediated Production. Futures,
The Journal of Forecasting and Planning. July-August, p.637.

๑
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กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางที่มีความเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย ประกอบกับ มีความพร้อมด้านบุคลากร เงินทุน เทคโนโลยี และความได้เปรียบ
ของสถานที่ตั้ง ซึ่งชี้ให้เห็นว่า กรุงเทพมหานคร มีศักยภาพเพียงพอที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ภาคเอกชนสามารถใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง
ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ทั้งนี้ การส่งเสริมความรู้ในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือส�ำคัญ ในการยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศไทย ในเวทีเศรษฐกิจโลกต่อไปในอนาคต
ตารางที่ ๓๙ อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖
Factor
๑. Basic Requirements
๒. Efficiency Enhancers
Technological Readiness
๓. Innovation and
Sophistication Factors
Innovation
Global Competitiveness
(GCI)
Number of Countries

๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

๓๘
๔๓
๔๘
๓๖

๔๐
๒๙
๔๕
๓๙

๔๓
๓๖
๖๖
๔๖

๔๓
๔๐
๖๓
๔๗

๔๘
๓๙
๖๘
๔๙

๔๖
๔๓
๔๘
๕๑

๔๕
๔๗
๘๔
๕๕

๓๓
๓๕

๓๖
๒๘

๕๔
๓๔

๕๗
๓๖

๕๒
๓๘

๕๔
๓๙

๖๘
๓๘

๑๒๕

๑๓๑

๑๓๔

๑๓๓

๑๓๙

๑๔๒

๑๔๔

ที่มา : World Economic Forum

ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
กรุงเทพมหานคร จะเป็นมหานครที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจตามฐานนวัตกรรม และวัฒนธรรม
โดยจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมองค์ความรู้ การวิจัย เทคโนโลยี และระบบเครือข่าย อาทิ พัฒนา
สิง่ อ�ำนวยความสะดวก เพือ่ รองรับการจัดงานแสดงผลงานกลุม่ ธุรกิจ ตามฐานนวัตกรรม - วัฒนธรรม
พัฒนาระบบการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาตลาดแฟชั่นและเครื่องประดับ
นานาชาติ และจัดตั้งเครือข่าย Bangkok Cultural Innovation ทั้งนี้ การพัฒนากรุงเทพมหานคร
ให้ได้ตามเป้าหมาย จ�ำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาและปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖.๔ – ศูนย์กลางธุรกิจตามฐานนวัตกรรม-วัฒนธรรม

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
๑. กรุงเทพมหานครขาดการประสานและบูรณาการ
ขององค์กรที่สนับสนุนด้านนวัตกรรม
๒. ขาดบุคลากร ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ด้านนวัตกรรมเนื่องจากบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เลือกท�ำงาน
ให้กับภาคเอกชน
๓. ขาดการตระหนักถึงความส�ำคัญ ตลอดจน
ขาดเวทีในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
ด้านนวัตกรรมอย่างจริงจัง
๔. ขาดการวิจัยและลงทุนทางนวัตกรรม
โดยจะเห็นได้จากงบประมาณการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาที่ไม่เพียงพอ
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วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา

รัฐบาลมีแผนการปรับปรุงเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์
แต่ยังขาดการประสานเชื่อมโยงกับ
กรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๔.๑ สนับสนุนให้เกิดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการจัดงาน
แสดงผลงานกลุ่มธุรกิจตามฐานนวัตกรรม - วัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
๑. ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ
เข้าร่วมงานแสดงผลงานกลุ่มธุรกิจ
ตามฐานนวัตกรรม - วัฒนธรรม
๒. ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับตลาดแฟชั่นและ
เครื่องประดับนานาชาติเข้าร่วม
การจัดแสดงผลงาน

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๑๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๒๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๓๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๔๐

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๓๐

ร้อยละ ๔๐

กลยุทธ์
(Action)

ตัวชี้วัด

๑. สนับสนุน ประสานงาน
ให้เกิดการใช้และพัฒนา
สินค้าและบริการในกลุ่ม
ธุรกิจตามฐานนวัตกรรมวัฒนธรรมที่จัดแสดง

ร้อยละของผลงานในกลุ่ม
กลุ่มธุรกิจตามฐาน
นวัตกรรม - วัฒนธรรม
ที่จัดแสดงได้รับการใช้
อย่างเป็นรูปธรรม

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)

ร้อยละ
๔๐

ร้อยละ
๕๐

ร้อยละ
๖๐

ร้อยละ
๗๐
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โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑. โครงการ จั ด ท� ำ แผนการพั ฒ นา
การจัดแสดงผลงานกลุ่มธุรกิจตามฐาน
นวัตกรรม - วัฒนธรรม
๒. โครงการ ประสานงานในการจัด
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ ก ารเชื่ อ มโยงกั บ
วัฒนธรรมไทย ตลอดจนให้ความรู้แก่
ผู ้ ป ระกอบการ และสร้ า งเครื อ ข่ า ย
เชื่ อ มโยงในระดั บ นานาชาติ รวมถึ ง
การจัดหาช่องทางการตลาด ส�ำหรับ
อุตสาหกรรม
๓. โครงการ ประสานงานในการจัด
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ การพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารเชื่ อ มโยง กั บ
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม ตลอดจน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
และให้ ค วามรู ้ แ ก่ผู้ป ระกอบการ และ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงในระดั บ
นานาชาติ รวมถึงการจัดหาช่องทาง
การตลาดส�ำหรับอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๑.๕

๑.๗

๑.๙

๒.๒

๗.๓

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๓.๑

๓.๗

๔.๓

๕.๒

๑๖.๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖.๕ – ศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ
และศูนย์รวมการจัดตั้งสำ�นักงานของภูมิภาค

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๖.๕

ศูนย์กลางการจัดประชุม
นิทรรศการฯ
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ความหมายตามแผนวิ สั ย ทั ศ น์
ของประชาชน

กรุ ง เทพมหานครเป็ น เมื อ งจั ด ประชุ ม นิ ท รรศการใน
อันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน

ความหมายทางวิชาการ

๑. กรุงเทพมหานครจัดหาพืน้ ทีแ่ ละสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับจัดประชุม นิทรรศการ และการแสดงสินค้า ให้มี
ความเหมาะสม ทัง้ ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานสาธารณูปโภค
ระบบขนส่งสาธารณะ
๒. เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด กทม. ได้แก่ ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
ส่วนราชการ / หน่วยงานนอกสังกัด กทม. ได้แก่ ส�ำนักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖.๕ – ศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ
และศูนย์รวมการจัดตั้งสำ�นักงานของภูมิภาค
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ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. อันดับของกรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองจัดประชุม นิทรรศการ
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน
๒. อันดับของกรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองจัดประชุม นิทรรศการ
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในโลก

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๑ ใน ๕

๑ ใน ๔

๑ ใน ๒

อันดับแรก

๑ ใน ๔๐

๑ ใน ๓๐

๑ ใน ๒๕

๑ ใน ๒๐

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้าง
รายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย
จ�ำนวนมาก นโยบายการท่องเทีย่ วจึงมีความส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่น กรุงเทพมหานครถือได้ว่าเป็น
เมืองที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศ
นโยบายการท่องเทีย่ วกรุงเทพฯ จึงได้รบั ความส�ำคัญ
ในล�ำดับต้น ๆ เพราะนโยบายนี้ จะท�ำให้เกิด
การจ้างงาน การลงทุน และการกระจายรายได้
จากการใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ วไปยังธุรกิจต่าง ๆ
จ�ำนวนมาก อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม ร้านขายสินค้า
ธุรกิจการขนส่ง ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลของประเทศและ
เมืองต่าง ๆ ในโลกต่างให้ความส�ำคัญกับการท่องเทีย่ ว
เช่นเดียวกัน โดยพยายามด�ำเนินนโยบายเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ท�ำให้เกิด
การแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ ฉะนั้นการที่กรุงเทพฯ จะเป็น
เมืองเป้าหมายของนักท่องเทีย่ ว จ�ำเป็นต้องสร้าง
จุ ด ขายที่ แ ตกต่ า ง โดยจุ ด ขายนั้ น ต้ อ งอยู ่ บ น
จุดแข็งของกรุงเทพฯ ด้วย

กรุงเทพฯ มีจุดแข็งมากมาย มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงจ�ำนวนมาก
อาทิ วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ พระบรมมหาราชวัง
เสาชิงช้า ภูเขาทอง กรุงเทพฯ ยังมีวิถีชีวิตและ
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ที่ ห ลากหลายและมี
เอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นแหล่ง
รวมอาหารและผลไม้ของทุกภาคซึง่ หารับประทาน
ได้ทกุ ฤดูกาล นอกจากนีก้ รุงเทพฯ ยังมีสงิ่ อ�ำนวย
ความสะดวก ที่สามารถรองรับการท่องเที่ยว
ได้อย่างเพียงพอ อาทิ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า
ศูนย์ประชุม และโรงพยาบาลโดยมีความโดดเด่น
ทัง้ ในด้านบริการทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพสูง มีความหลากหลาย
ให้เลือกและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต�่ำ เมื่อพิจารณา
ถึงจุดแข็ง ดังกล่าว ช่องว่างการตลาดทางการ
ท่องเที่ยว ที่ควรได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็น
จุ ด ขาย ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ของกรุ ง เทพฯ
ควรจะมีรูปแบบดังต่อไปนี้
การท่ อ งเที่ ย วแบบ Mice (Meeting
Incentive Convention and Exhibition) หรือ
ธุรกิจการท่องเทีย่ วในลักษณะธุรกิจการจัดประชุม
การท่องเทีย่ วเพือ่ เป็นรางวัล การแสดงสินค้าและ
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นิทรรศการนานาชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
มีการใช้จา่ ยเงินประมาณ ๗,๐๐๐ บาท ต่อคน
ต่อวัน สูงกว่าการใช้จา่ ยเฉลีย่ ของนักท่องเทีย่ ว ใน
กรุงเทพฯ กว่าเท่าตัว (๓,๓๖๕.๖๐ บาท ต่อคน
ต่อวัน)
คู่แข่งส�ำคัญของกรุงเทพฯ ในด้านการ
ท่องเที่ยวแบบ Mice คือสิงค์โปร์และฮ่องกง
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาศักยภาพแบบเมืองต่อ
เมื อ งแล้ ว กรุ ง เทพฯ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะเป็ น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแบบ Mice เพราะมีพื้นที่
จัดการประชุมและแสดงสินค้ารวมกันเป็นจ�ำนวนมาก
เป็นอันดับสองในภูมิภาครองจากจีน โดยศูนย์
ประชุมระดับชาติหลายแห่ง เช่น ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติไบเทค
บางนา ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี
รวมทั้งห้องประชุมในโรงแรมชั้นน�ำอีกหลายแห่ง
เนื่องจากกรุงเทพมหานครยังคงลักษณะ
เป็ น เมื อ งเอกขนาดใหญ่ ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ความเจริญของประเทศ กล่าวคือ เป็นศูนย์กลาง
บริหารราชการ การค้า การธนาคาร และเป็น
แหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุด ทั้งมีบริการ
พื้นฐานต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ใน
มาตรฐานสูงกว่าเมืองอื่น ๆ จึงมีพลังดึงดูดทาง
เศรษฐกิจสูง มีผลให้ภาคและเมืองส่วนใหญ่ตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของกรุงเทพมหานคร และยังเป็น
แรงดึงดูดให้ประชาชนจากชนบทดิน้ รนอพยพเข้า

สูก่ รุงเทพมหานคร ซึง่ ก่อให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้
๑.๑ ความแออั ด คั บ คั่ ง และการขยายตั ว ของ
ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจาก
การอพยพเข้ามาหางานท�ำในแหล่งอุตสาหกรรม
และการใช้ทดี่ นิ อย่างไม่มรี ะเบียบ ไม่มปี ระสิทธิภาพ
เพราะขาดผังเมืองที่จะมาใช้ควบคุม จึงท�ำให้
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความแออัดคับคั่ง
จนเกิดปัญหาจราจรติดขัด สิน้ เปลืองพลังงานและ
เกิ ด ความสู ญ เสี ย ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และเกิ ด
ปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมา เช่น น�้ำท่วม และ
ระบายน�้ำไม่ทัน สภาวะแวดล้อมเป็นพิษ บริการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งไม่สามารถจัด
บริการได้เพียงพอ ตลอดจนขาดแคลนทีอ่ ยูอ่ าศัย
และเกิดแหล่งเสื่อมโทรม
๑.๒ รู ป แบบในการพั ฒ นากรุ ง เทพมหานคร
ยั ง ไม่ ชั ด เจน และเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการ
พื้นฐานในกรุงเทพมหานคร ต่างมีแผนงานและ
โครงการเป็ น เอกเทศของตนเอง ท� ำ ให้ ข าด
ความร่วมมือในการประสานงานและการปฏิบัติ
งานระหว่างงานด้วยกันเอง เพราะต่างก็มอี ำ� นาจ
หน้าที่เป็นอิสระไม่ขึ้นแก่กัน และมีงบประมาณ
ด�ำเนินโครงการได้โดยตรง ทั้งกรุงเทพมหานคร
เองก็ไม่มีอ�ำนาจที่จะประสานงาน ให้เป็นไปตาม
แผนพั ฒ นากรุ ง เทพมหานคร ที่ ก� ำ หนดไว้ ไ ด้
มีผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ท�ำงานซ�้ำซ้อนกันและ
ขาดประสิทธิภาพ นอกจากนีก้ ารแก้ไขปัญหาของ
กรุงเทพมหานครทีผ่ า่ นมาก็มงุ่ ทีก่ รุงเทพมหานคร
จุดเดียว โดยมิได้ค�ำนึงถึงบทบาทของเมืองที่อยู่
โดยรอบ ซึง่ สามารถทีจ่ ะเข้ามามีสว่ นร่วมในการช่วย
แก้ปัญหาด้วย จึงท�ำให้การควบคุมการขยายตัว
ของประชากรและความเจริญของกรุงเทพมหานครใน
รูปแบบของการพัฒนาทีจ่ ำ� กัดอยูเ่ พียงด้านเดียวไม่
ประสบผล และรั ฐต้ อ งสิ้ น เปลื อ งงบประมาณ
จ� ำ นวนมากในการแก้ ป ั ญ หาเฉพาะหน้ า ของ
กรุงเทพมหานครตลอดมา
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๑.๓ นโยบายการชะลอการขยายตั ว ของ
กรุงเทพมหานคร ยังมิได้เกิดผลในทางปฏิบัติ
เนือ่ งจากการประสานงานในระดับนโยบายของรัฐ
ยั ง ไม่ ชั ด เจนเพี ย งพอที่ จ ะชี้ น� ำ เป็ น แนวทางให้
หน่วยงานปฏิบตั ยิ ดึ เป็นหลักในการด�ำเนินงานได้
ดังนัน้ โครงการพัฒนาทีเ่ กิดขึน้ ในกรุงเทพมหานคร
ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จึงเป็นโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
แต่ละหน่วยงานเท่านั้น และเป็นการย้ายแหล่ง
ปั ญ หา จากบริ เ วณหนึ่ ง ไปสู ่ อี ก บริ เ วณหนึ่ ง
มากกว่าจะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว โดย
เฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ซึง่ จะต้องค�ำนึง
ถึงผลกระทบของการพัฒนาในทุก ๆ ด้านที่มี
ความสัมพันธ์เชือ่ มโยงกันทัง้ ระบบ เช่น โครงการ
สร้างสนามบินพาณิชย์แห่งที่สอง ซึ่งมีแหล่งที่ตั้ง
อยูใ่ กล้กบั กรุงเทพมหานครมาก ท�ำให้ยากแก่การ
ที่จะควบคุมการขยายตัวของชุมชนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา เนือ่ งจากอิทธิพลของ
กรุงเทพมหานครสามารถจะแผ่ขยายเข้าครอบคลุม
ได้ โ ดยง่ า ย และจะเป็ น การสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
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ความเจริญ แออัดคับคั่ง ในกรุงเทพมหานคร
มากยิ่งขึ้นด้วย การก�ำหนดแหล่งที่ตั้งดังกล่าวจึง
จ�ำเป็น ที่จะต้องศึกษา และวางแนวทางป้องกัน
ผล ก ระ ท บซึ่ ง จะ มี ต ่ อก า รข ย า ย ตั ว ขอ ง
กรุงเทพมหานครด้วย
๑.๔ บทบาทของเอกชนยังมิได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการช่วยแก้ปญ
ั หาอย่างจริงจัง เนือ่ งจากการขาด
การชักจูงจากรัฐ ในการที่จะสนับสนุนให้เอกชน
ซึ่งมีขุมพลังทรัพยากร เข้ามาร่วมลงทุนปรับปรุง
กรุ ง เทพมหานคร ในกิ จ การสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ ที่เอกชนสามารถลงทุนเองได้
จึ ง ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถประหยั ด การลงทุ น ใน
กรุงเทพมหานคร เพือ่ น�ำงบประมาณไปพัฒนาใน
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๑.๕ ปัญหาคนยากจนในเมือง เนื่องจากจ�ำนวน
ประชากรในกรุงเทพมหานครได้ทวีจำ� นวนมากขึน้
อย่างรวดเร็ว จนเกินขีดความสามารถ ที่จะให้
บริการในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ ประชากร
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ส่วนหนึ่งซึ่งมีฐานะยากจน ถึงขั้นขาดแคลนที่อยู่
อาศัย โดยเฉพาะผู้อพยพเข้ามาจากต่างจังหวัด
เพือ่ แสวงหางานท�ำ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝมี อื
และได้งานท�ำในลักษณะชัว่ คราว ต้องเข้าไปอาศัย
อยูใ่ นแหล่งสลัมและแหล่งเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นศูนย์
รวมของปัญหาอยู่แล้ว และเมื่อประสบกับภาวะ
ค่าครองชีพสูงในกรุงเทพมหานครเช่นนี้ จึงก่อให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ตามมา
จึ ง มี ป ระเด็นการพัฒนาที่ต้องมุ่งชะลอ
การขยายตั ว ของประชากร และลดอิ ท ธิ พ ล
ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร โดยให้มี
รู ป แบบของการพั ฒ นากรุ ง เทพมหานครเพี ย ง
รูปแบบเดียว คือ “การพัฒนาภายใต้ผังเค้าโครง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” และสนับสนุนให้
เมืองในเขตปริมณฑล มีส่วนแบ่งเบาภาระของ
กรุงเทพมหานครและการกระจายความเจริญออกไป
สู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาเมืองหลัก เมืองรอง
ในภาคต่าง ๆ และการพัฒนาบริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักแหล่ง
ใหม่ในอนาคต อันจะเป็นผลให้การพัฒนาเมือง
มีความสมดุลยิ่งขึ้น
ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
๑. กรุงเทพมหานครมีปัจจัยเสี่ยงด้านความแออัด
คับคั่งและการขยายตัวของประชากร
๒. รูปแบบในการพัฒนากรุงเทพมหานครมาจาก
หลายหน่วยงานซึ่งยังไม่ชัดเจนและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
๓. บทบาทของเอกชนยังมิได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการช่วยแก้ปัญหาอย่างจริงจัง รวมทั้งปัญหา
คนยากจนในเมือง และกรุงเทพมหานคร
ขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนี้

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
รัฐบาลมีแผนการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์
และระบบขนส่งมวลชนที่รวดเร็ว การเชื่อมต่อ
กรุงเทพมหานครกับภูมิภาค ที่มีประสิทธิภาพ
และการเชื่อมต่อในภูมิภาค การปรับแก้กฏระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรค
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เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๖.๕.๑ สนับสนุนให้เกิดการจัดหาพื้นที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
จัดประชุม นิทรรศการ และการแสดงสินค้า
ตัวชี้วัด
๑. พื้นที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับจัดตั้งส�ำนักงานระดับภูมิภาค
ขององค์การระหว่างประเทศและ
ธุรกิจนานาชาติได้รับการจัดการ
อย่างความเหมาะสม
๒. พื้นที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับจัดประชุม นิทรรศการ
และการแสดงสินค้า

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๗

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๙

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐
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แห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑. ประสานงาน และ
สนับสนุนให้มีปรับปรุง
กฏเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดประชุม
โดยมีกรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์กลาง
๒. ประสานงาน
และสนับสนุนให้
กรุงเทพมหานครเป็น
ศูนย์กลางของเมือง ในการ
จัดประชุมในระดับภูมิภาค
๓. ประสานงาน
และสนับสนุนให้
กรุงเทพมหานครเป็น
ศูนย์กลางของเมือง ในการ
จัดประชุมในระดับโลก

ระยะเวลาใน
การขออนุญาตจัดตั้ง
ส�ำนักงานและการขอจัด
ประชุม นิทรรศการ และ
การจัดแสดงสินค้า ลดลง

(Action)

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน ไม่เกิน
๓๐ วัน ๒๐ วัน ๑๐ วัน
๗ วัน

อันดับของ
๑ ใน ๔๐ ๑ ใน ๓๐ ๑ ใน ๒๕ ๑ ใน ๒๐
กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองจัดประชุม
นิทรรศการเมือ่ เปรียบเทียบ
กับประเทศในโลก
อันดับของ
๑ ใน ๔๐ ๑ ใน ๓๐ ๑ ใน ๒๕ ๑ ใน ๒๐
กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองจัดประชุม
นิทรรศการเมื่อเปรียบ
เทียบกับประเทศในโลก

โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑. โครงการส�ำรวจพื้นที่และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกของกรุงเทพมหานคร ที่
เกี่ยวข้องกับจัดประชุม นิทรรศการ
และการแสดงสินค้า
๒. โครงการจัดท�ำแผนการพัฒนาการ
จัดประชุม นิทรรศการ และการแสดง
สินค้าโดยกรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์กลางในการประชุม
ของประเทศไทย

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖.๕ – ศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ
และศูนย์รวมการจัดตั้งสำ�นักงานของภูมิภาค

โครงการ
๓. โครงการจัดการสัมมนาเพื่อ
การประสานงานให้เกิดการใช้และ
พัฒนาพื้นที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ตลอดจนสนับสนุนให้มีปรับปรุง
กฏเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับจัดประชุม นิทรรศการ
และการแสดงสินค้าให้มีความชัดเจน
๔. โครงการจัดท�ำแผนการใช้พื้นที่
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ส�ำหรับ
การอ�ำนวยความสะดวกในการจัดหา
พื้นที่ส�ำหรับการสนับสนุนจัดประชุม
นิทรรศการ และการแสดงสินค้า
รวมทั้งสิ้น
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๐.๘

๑

๑.๒

๑.๕

๔.๕

๓.๒

๔

๔.๘

๖

๑๘

๐๗

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗

การบริหารจัดการ
กรุ ง เทพมหานครมี ก ฏหมาย ที่ รั บ รอง
ความเป็นอิสระและให้อำ� นาจในการบริหารจัดการ
ตลอดจนรวมถึ ง การบริ ก ารสาธารณะตามที่
ประชาชนคาดหวัง

TOGETHER
WE BUILD

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗.๑ – กฎหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๑

กฏหมาย
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การบริหารจัดการ

ความหมายตามแผนวิ สั ย ทั ศ น์
ของประชาชน

กรุงเทพมหานครมีกฏหมายที่รับรองความเป็นอิสระและ
ให้อ�ำนาจในการบริหารจัดการ ตลอดรวมถึงการบริการ
สาธารณะตามที่ประชาชนคาดหวัง

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

๑. กฏหมายการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร มีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความเป็นอิสระ มีบทบาท
อ�ำนาจ หน้าที่ ที่ครอบคลุมการท�ำกิจการสาธารณะเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน มีการจัดโครงสร้าง
การปกครองและการบริหาร ที่สอดรับกับการบริหาร
จัดการเมืองมหานคร ที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ สังคม
ของประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และเป็นมหานครระดับโลก
๒. กรุ ง เทพมหานครได้ รั บ การถ่ า ยโอนภารกิ จ จาก
หน่วยงานของรัฐ ตามกฏหมายก�ำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ�ำนาจให้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และ แผนปฏิบัติการก�ำหนดขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ
ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ด� ำ เนิ น กิ จ การสาธารณะ ตอบสนองความต้ อ งการ
ของประชาชนมากขึ้น

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุ ง เทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗.๑ – กฎหมาย
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ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. มีกฏหมายการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร ที่ปรับปรุงแก้ไข
ใหม่ เรื่องโครงสร้าง อ�ำนาจ
หน้าที่ ที่มีความอิสระในการ
บริหาร และมีความคล่องตัว
ในการบริหารเมืองมหานคร
(ร้อยละของกระบวนการ
การตรากฏหมาย)
๒. การถ่ายโอนภารกิจของหน่วย
งานของรัฐ ให้กรุงเทพมหานคร
ตามกฏหมายก�ำหนดแผนขั้นตอน
การกระจายอ�ำนาจฯ แผนการ
กระจายอ�ำนาจฯ และแผนปฏิบัติ
การก�ำหนดขั้นตอนการกระจาย
อ�ำนาจฯ (ร้อยละ ของภารกิจที่
ถ่ายโอน)

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๔๐

๑๐๐

๘๐

๑๐๐

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับรองหลักการกระจายอ�ำนาจทาง
การปกครองไว้ในมาตรา ๒๘๑ - ๒๙๐ โดยมุ่งหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ
มีความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ทั้งในเรื่องการก�ำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหารงาน
และการเงิ น การคลั ง โดยมี ข ้ อ สั ง เกตว่ า กรุ ง เทพมหานครมี ส ถานะพิ เ ศษกว่ า จั ง หวั ด อื่ น ๆ
ในประเทศไทย เนื่องจากมีสถานะทั้งเป็นเมืองหลวงของประเทศ และเป็นหนึ่งในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งลักษณะการกระจายอ�ำนาจรูปแบบพิเศษดังกล่าว ได้รับการรับรอง
โดยมีกฏหมายหลัก ที่ให้อ�ำนาจในการเป็นอิสระและการบริหารงานแก่กรุงเทพมหานคร ได้แก่
พระราชบั ญ ญั ติ ก� ำ หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ� ำ นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
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การบริหารจัดการ

นอกจากนี้ จากระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ
สามทศวรรษ กรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโต
ในฐานะความเป็นเมืองมหานครอย่างเห็นได้ชัด
โดยสะท้อนออกมาจากจ�ำนวนประชากรที่เพิ่ม
มากขึ้นจ�ำนวนมาก (ทั้งประชากรที่มีถิ่นที่อยู่
อาศัยตามทะเบียนราษฎร ประชากรแฝงที่ย้าย
ถิน่ ฐานมาประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยมิได้มีการย้ายทะเบียนราษฎร์ ประชากรที่มี
ถิ่นที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่จังหวัดปริมณฑลรอบ
กรุงเทพมหานคร แต่ใช้ชวี ติ ประจ�ำวันโดยเดินทาง
เข้ามาในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร รวมถึงชาวต่างชาติ
ที่ ม าใช้ แ รงงานในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร)
ความหนาแน่นของชุมชนที่เป็นชุมชนที่อยู่อาศัย
(เช่น หมู่บ้านจัดสรร ที่อยู่อาศัย ที่เป็นอาคารสูง
ความหนาแน่ น ของชุ ม ชนทางธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด การ
เติบโตของชุมชนทางธุรกิจเพิม่ ขึน้ การจราจรหรือ
การขนส่งทางบก ที่หนาแน่นจากจ�ำนวนรถยนต์
ที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของ ประชากรชุมชนที่อยู่
อาศัย และชุมชนทางธุรกิจ รวมถึงการจราจรทางน�ำ้ ที่
เป็นทางเลือกใหม่ ในการเดินทางของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร ตลอดรวมถึงความเจริญ
เติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ เหล่านี้ ย่อมส่งผลให้บทบาท ภารกิจ และ
อ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในฐานะเมือง
มหานคร ที่ต้องจัดท�ำบริการสาธารณะในด้าน
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และมีความสลับซับซ้อน
ในการบริหารจัดการเมือง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ประกาศใช้มา
เป็นเวลาเกือบสี่สิบปี ยังไม่มีการปรับปรุงเชิง
โครงสร้างการปกครอง การบริหาร การจัดการ
ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการบริหารจัดการเมือง
มหานครในแนวทางใหม่ ๆ เช่น การใช้ระบบ
การปกครองท้องถิ่นแบบสองชั้น (Two Tiers)

คือมีการปกครองท้องถิน่ แบบเทศบาลนครในระดับ
ล่าง และการปกครองครองท้องถิน่ แบบมหานคร
ในระดับบน หรือ การบริหารจัดการท้องถิ่นเชิง
พื้นที่หรือองค์กรปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ คือ
Functional Decentralization ที่มีการพัฒนา
เมืองแบบ Clusters ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติ
ก�ำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจ ให้แก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒
จะมีส่วนช่วย เรื่องการเพิ่มอ�ำนาจในการบริหาร
แก่ ก รุ ง เทพมหานครทั้ ง ด้ า นบทบาท อ� ำ นาจ
หน้าที่ และ รายได้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะท�ำ
การบริหารจัดการเมืองมหานครที่เป็นศูนย์กลาง
ความเจริ ญ นอกเหนื อ จากปั ญ หากฏหมาย
การบริ ห ารราชการกรุ ง เทพมหานคร ในเชิ ง
โครงสร้างอ�ำนาจหน้าที่แล้ว กรุงเทพมหานคร
ยังมีปัญหา เกี่ยวกับอ�ำนาจในการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนอ�ำนาจหน้าที่ จาก
หน่วยงานของรัฐมาให้กรุงเทพมหานคร ทีต่ ดิ ขัด
เรื่ อ งอ� ำ นาจหน้ า ที่ ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฏหมาย
ยังไม่มีอ�ำนาจอิสระในการบริหาร หรือใช้อ�ำนาจ
หน้ า ที่ ในการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
อย่างจ�ำกัด โดยพิจารณาได้ดังต่อไปนี้

๑. มิติด้านโครงสร้างการปกครองและการ
บริหารของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เคยมีความพยายาม
พิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีการ
ศึกษาการปรับปรุงกฏหมาย และจัดท�ำเป็นร่าง
กฏหมายที่จะแก้ไข และจัดเวทีรับฟังความเห็น
แต่ก็ไม่ได้ข้อสรุปในการผลักดันแก้ไข เนื่องจาก
การแก้ไข ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาหลาย
ขั้นตอน โดยเริ่มจากการส่งร่างแก้ไข ไปยัง
กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
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หน้าที่ก�ำกับดูแลตามกฏหมาย สาระส�ำคัญของ
ร่ า งแก้ ไ ข ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
โครงสร้ า งทางการปกครองและการบริหารของ
กรุงเทพมหานครที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ คื อ ระบบ
การปกครองแบบสองชั้น (Two Tiers) ที่ให้
มีปรับปรุงการบริหารระดับเขต (ส�ำนักงานเขต)
เป็นการรวมเขตแล้วจัดตั้งเป็นการปกครองแบบ
เทศบาลนครในระดั บ ล่ า ง เพื่ อ ให้ ป ระชาชน
มีอำ� นาจการเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีนคร สมาชิก
สภาเทศบลนคร และมีอำ� นาจในการจัดท�ำกิจการ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ ในระดับเทศบาลนคร หรือ
การจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ คือ
Functional Decentralization ที่มีการพัฒนา
เมืองแบบ Clusters อย่างไรก็ตาม ในการเสนอ
แก้ ไ ข เกี่ ย วกั บ บทบาทอ� ำ นาจหน้ า ที่ ของ
กรุงเทพมหานคร มีประเด็นแก้ไขที่ส�ำคัญ และ
ควรน�ำไปพิจารณาผลักดันแก้ไขต่อไป คือ
(๑) ถ้าการปฏิบัติราชการใด มีลักษณะ
เป็ น งานการให้ บ ริ ก าร หรื อ มี ก ารให้ บ ริ ก าร
เกี่ ย วเนื่ อ งอยู ่ ด ้ ว ย และหากแยกการบริ ห าร
ออกเป็น “หน่วยการบริหารรูปแบบพิเศษ” จะบรรลุ
เป้ า หมายง่ า ยขึ้ น กรุ ง เทพมหานครจะแยก
การปฏิบตั ริ าชการในเรือ่ งนัน้ ไปจัดตัง้ เป็นหน่วย
บริ ก ารรู ป แบบพิ เ ศษ ซึ่งมิใช่เป็นส่วนราชการ
หรือวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร แต่อยู่ในก�ำกับ
ของกรุงเทพมหานครก็ได้
(๒) แก้ไขอ�ำนาจหน้าทีก่ รุงเทพมหานคร
ตามกฏหมายการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๘๙ ที่เห็นว่าล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งความคาดหวังของ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ที่เลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบกับ สภาพ
ปัญหาได้มีวิวัฒนาการมากขึ้นและมีความจ�ำเป็น
ต้องได้รับการบริการสาธารณะ และการแก้ไข
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อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขเพิม่ เติม
ให้กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท�ำบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร มี
อ�ำนาจหน้าที่เพิ่มเติม ในเรื่องการส่งเสริมและ
สนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม ของ
ราษฎร ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร การ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในการ
พัฒนาท้องถิ่น การประสาน และร่วมมือในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข ององค์ ก รปครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ฯลฯ
ร่ า งแก้ ไ ขอ� ำ นาจหน้ า ที่ ได้ เ พิ่ ม เติ ม
อ�ำนาจหน้าที่ที่ส�ำคัญ คือการส่งเสริมการลงทุน
การดู แ ลเขตอุ ต สาหกรรม และการพาณิ ช ย์
การดูแลการค้า ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
การท่องเทีย่ ว การจราจร การจัดการสิง่ แวดล้อม
และทรั พ ยากรธรรมชาติ การจั ด ให้ มี และ
ดูแลท่าอากาศยาน ท่าเรือ และระบบขนส่ง
การผั ง เมื อ ง และการจั ด ระเบี ย บการใช้ พื้ น ที่
โดยระบุ ว ่ า อ� ำ นาจหน้ า ที่ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หากเป็ น
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องราชการบริ ห ารส่ ว นกลาง
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือรัฐวิสาหกิจ ให้
โอนอ�ำนาจหน้าทีใ่ นเขตกรุงเทพมหานครดังกล่าว
มาเป็นของกรุงเทพมหานคร โดยการตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา
นอกจากอ�ำนาจหน้าทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าว
ยังมีการเสนอแก้ไข ให้กรุงเทพมหานครมีอำ� นาจ
หน้าที่ตามกฏหมาย ว่าด้วยการก�ำหนดแผนและ
ขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ�ำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
กระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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ได้ก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการก�ำหนดขั้นตอน
การกระจายอ�ำนาจฯ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อ
กรุงเทพมหานครได้แจ้งยืนยัน ความพร้อมการ
รับโอนภารกิจไปยังคณะกรรมการกระจายอ�ำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้คณะกรรมการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
มีมติ ให้มี การถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานนั้น
ให้แก่กรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดย
ให้ก�ำหนดเวลาแล้วเสร็จของการถ่ายโอนภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นไว้ให้ชัดเจน และให้เป็น
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐนัน้ ที่
จะต้ อ งด� ำ เนิ น การถ่ า ยโอนภารกิ จ ให้ แ ก่
กรุงเทพมหานคร ให้แล้วเสร็จภายในเวลาทีก่ ำ� หนด
(๓) นอกจากนั้นยังมีการเสนอแก้ไข
เพิม่ เติม การด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ ใน
ลักษณะของการปรับวิธีการบริหารจัดการ เช่น
กรุงเทพมหานคร อาจด�ำเนินกิจการนอกเขต
กรุงเทพมหานคร และหรือ อาจให้การสนับสนุน
งบประมาณ ในการด�ำเนินการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่นได้ ตามความ
เหมาะสม กรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใด
ด�ำเนินกิจการใด ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร
อันมีลกั ษณะทีจ่ ะมีผลกระทบกระเทือนต่อความสงบ
เรียบร้อย หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ผวู้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
เสนอรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย แต่งตัง้
คณะกรรมการขึ้น เพื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าว
ร่วมกัน กรุงเทพมหานครอาจท�ำกิจการร่วมกับ
บุ ค คลอื่ น โดยการก่ อ ตั้ ง เป็ น วิ ส าหกิ จ ของ
กรุงเทพมหานคร ในรูปของการก่อตั้งเป็นบริษัท
หรือถือหุน้ ในบริษทั ได้ เมือ่ บริษทั นัน้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค หรือกิจการอื่น
อั น อยู ่ ใ นอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องกรุ ง เทพมหานคร

กรุงเทพมหานครอาจด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อจัดตั้งองค์การมหาชนท้องถิ่น บริษัทจ�ำกัด
หรือองค์กรความร่วมมือรูปแบบอืน่ เมือ่ กรุงเทพมหานคร
มีแผนงาน หรือนโยบายด้านใดด้านหนึง่ โดยเฉพาะ
เพือ่ จัดท�ำบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสม
ที่จะจัดตั้ง หน่วยงานบริหารขึ้นมาใหม่ โดย
มี ค วามมุ ่ ง หมาย ให้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรั พ ยากรบุ ค คล ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
จะจัดตั้ง เป็นองค์การมหาชนกรุงเทพมหานคร
ก็ ไ ด้ การจั ด บริ ก ารสาธารณะใดเป็ น การ
ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์โดยตรง ต่อประชาชน
ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร หรื อ เป็ น เรื่ อ งของ
ประชาชนเอง กรุงเทพมหานครอาจมอบให้ชมุ ชน
องค์กรเอกชนหรือประชาชน ด�ำเนินการเองได้ โดย
กรุงเทพมหานครมีหน้าทีใ่ นการควบคุม ก�ำกับดูแล
วางมาตรฐานการด�ำเนินการ กรุงเทพมหานคร
อาจจั ด ตั้ ง บรรษั ท บริ ห ารจั ด การส� ำ หรั บ การ
พัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีอ�ำนาจหน้าที่
ในการบริหารจัดการเมือง หรือจัดท�ำบริการ
สาธารณะทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรุงเทพมหานคร

๒. มิตดิ า้ นอ�ำนาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน

(๑) มีการเสนอแก้ไข ให้ผวู้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ตั้ ง แต่ ป ลั ด
กรุงเทพมหานคร ถึง ผู้อ�ำนวยการเขต และ
รวมทั้ ง ข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ที่
ผู ้ ว ่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร แต่ ง ตั้ ง เป็ น
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ หรั บ ปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ตาม
อ� ำ น า จ ห น ้ า ที่ ใ ห ้ มี ฐ า น ะ เ ป ็ น พ นั ก ง า น
ฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจ ตามประมวลกฏหมาย
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วิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีอ�ำนาจ เข้าไปใน
อาคาร หรือบริเวณทีต่ งั้ อาคาร มีหนังสือสอบถาม
หรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือสั่งให้
แสดงเอกสาร หรือหลักฐานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท�ำ ที่มีเหตุอันควรสงสัย ว่ามีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมายหรือข้อบัญญัติ ยึด
อายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ เพื่อใช้เป็น
หลักฐาน ในการด�ำเนินคดี จับกุมผู้กระท�ำความ
ผิดตามกฏหมายหรือข้อบัญญัติ เพือ่ ด�ำเนินคดี มี
อ�ำนาจเปรียบเทียบปรับ มีอ�ำนาจการสอบสวน
และมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวน ตามประมวล
กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(๒) อ�ำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร
การผังเมือง การสาธารณูปโภค ไม่สามารถ
ท�ำการบริหาร หรือใช้อ�ำนาจตามที่บทบัญญัติ
ทางกฏหมายดั ง กล่ า ว ได้ ใ ห้ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ไ ว้
ตัวอย่างเช่น
• อ� ำ นาจหน้ า ที่ ในการรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อย ตามที่ก�ำหนดในมาตรา ๘๙ (๑)
ของพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ปัจจุบัน
อ�ำนาจหน้าที่ ในการดูแลความปลอดภัย
ยังคงเป็นของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ในขณะที่
อ�ำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ยังคงมี
ฐานะเป็นเพียง หน่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ มิได้มอี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการเข้ารักษา
ความสงบเรี ย บร้ อ ย อย่ า งแท้ จ ริ ง
การกระจายอ�ำนาจของกรุงเทพมหานคร
ซึ่ง เป็นเมืองที่มีปัญหาอาชญากรรมสูง
จึงควรทบทวนบทบาท และเพิม่ ขีดความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ
• อ� ำ นาจในการรั ก ษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
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ตามที่ก�ำหนดในมาตรา ๘๙ (๔) และ
การจัดให้มีและบ�ำรุงรักษาทางบก ทางน�้ำ
และทางระบายน�ำ้ ตามมาตรา ๘๙ (๖) ของ
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ปัจจุบัน
คุณภาพของแหล่งน�้ำในกรุงเทพมหานคร
มีความเสือ่ มโทรมเป็นอย่างมาก เนือ่ งจาก
กิ จ กรรมของประชาชน ชุ ม ชนหรื อ
อุ ต สาหกรรม ได้ เ ข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ทรัพยากรน�ำ้ อย่างหลีกเลีย่ งมิได้ กฏหมาย
เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เข้ามามีบทบาทใน
การรักษาทรัพยากรแหล่งน�้ำ ในด้านของ
การวางมาตรการ ป้ อ งกั น และลงโทษ
ต่อกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อแหล่งน�้ำ
ในเขต กรุ ง เทพมหานคร อย่ า งไรก็ ดี
การละเมิดต่อกฏหมายจะลดลงได้ ต่อเมื่อ
โทษที่ บั ง คั บ ใช้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี
ความสอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบนั
ด้วยเหตุนี้ อัตราค่าปรับในกรณีของการ
ฝ่าฝืนกฏหมาย เกี่ยวกับการดูแลรักษา
ทรั พ ยากรแหล่ ง น�้ ำ จึ ง ควรแก้ ไ ขให้
เหมาะสม
• อ�ำนาจวิศวกรรมจราจร ตามที่ก�ำหนด
ในมาตรา ๘๙ (๗) ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ อ�ำนาจการจัดการจราจร
ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ยั ง คงอยู ่ ที่
ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ เช่ น การ
จัดระเบียบการจราจร การเปรียบเทียบ
ปรับกรณีฝ่าฝืนกฏหมายจราจร หรือกรณี
การก� ำ หนดอั ต ราค่ า จอดรถในเขตพื้ น ที่
กรุ ง เทพมหานคร ที่ ไ ม่ มี ค วามทั น สมั ย
สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่ แ ท้ จ ริ ง ของความเป็ น เมื อ งมหานคร
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เนื่องจาก เพดานของอัตราค่าจอดรถใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยั ง คงอิ ง กั บ
กฏกระทรวง พ.ศ. ๒๕๐๓ ออกตามความ
ในพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บการจอด
ยานยนต์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล
พ.ศ. ๒๕๐๓ ข้อที่ ๑ เป็นต้น
จากตัวอย่างของข้อจ�ำกัดในด้านอ�ำนาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานครข้างต้น สะท้อนถึง
ปัญหาในเรือ่ งการกระจายอ�ำนาจทีย่ งั ไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ของกรุงเทพมหานคร
ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ�ำเป็นต้องปรับปรุงทบทวน
และแก้ ไ ขข้ อ จ� ำ กั ด ต่ า ง ๆ ในทางกฏหมาย
เพื่อให้กรุงเทพมหานคร สามารถด�ำเนินการ
บริหารและบริการ เพื่อส่งเสริมความเป็นเมือง
มหานคร ให้ เ ติ บ โตอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สอดคล้ อ งต่ อ ความต้ อ งการ ของประชาชน
อย่างแท้จริง

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ขาดที่ปรึกษา
ด้านกฏหมาย หรือไม่มีหน่วยงานด้านกฏหมาย
ที่ท�ำหน้าที่ คล้ายกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ที่เป็นที่ปรึกษากฏหมายของรัฐบาล
เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ�ำนาจ
หน้ า ที่ ต ามกฏหมาย บางกรณี ผู ้ บ ริ ห าร
กรุ ง เทพมหานครต้ อ งตั ด สิ น ใจทางปกครอง
ในการอนุมัติ อนุญาต หรือการด�ำเนินนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหน้าที่ตามกฏหมายที่มีอยู่
แต่ขาดหน่วยงานทางกฏหมาย ทีจ่ ะให้คำ� ปรึกษา
ข้อเสนอทางกฏหมาย บางกรณี มีปัญหาการ
ด� ำ เ นิ น ก า ร ต า ม อ� ำ น า จ ห น ้ า ที่ ร ะ ห ว ่ า ง
กรุงเทพมหานคร กับหน่วยงานของรัฐบาล หรือ
มีข้อพิพาททางปกครองกับประชาชนและเอกชน
นอกจากนั้ น นิ ติ ก รของส� ำ นั ก กฏหมายที่ มี อ ยู ่ ก็
กระจัดกระจายไปตามหน่วยงานระดับส�ำนัก และ
ส�ำนักงานเขต และขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญ
๓. มิตดิ า้ นเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านกฏหมาย ทางกฏหมาย ที่ จ ะด� ำ เนิ น การให้ ค� ำ ปรึ ก ษา
ของกรุงเทพมหานคร
ทางกฏหมายได้
กรุ ง เทพมหานคร เป็ น องค์ ก รที่ มี
ขนาดใหญ่ มีภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานระดับ
ส�ำนัก และ ส�ำนักงานเขต ที่ต้องเกี่ยวข้องกับ
กฏหมายที่ส�ำคัญ ๆ คือ กฏหมายตามอ�ำนาจ
หน้าที่ กฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ที่ผู้มีอำ� นาจทางปกครอง ทางบริหาร ใช้อำ� นาจ
ตามกฏหมายต่าง ๆ ต้องมีความระมัดระวัง
รอบคอบ มิให้มีการกระท�ำใดที่ขัดต่อกฏหมาย
จึงจ�ำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางกฏหมาย
ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ หรือตรวจตรา การด�ำเนินการ
ต่าง ๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗.๑ – กฎหมาย
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มีปัญหาด้านการจัด
โครงสร้าง และ อ�ำนาจหน้าที่
๒. อ�ำนาจหน้าที่ ของกรุงเทพมหานครทั้งตาม
กฏหมาย และ การถ่ายโอนภารกิจ มีปัญหา การ
จัดท�ำกิจการสาธารณะ และ อ�ำนาจหน้าที่ทับซ้อน
กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ด� ำ เนิ น การในเขต
กรุงเทพมหานคร
๓. ผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานครขาดหน่วยงานทีป่ รึกษา
ทางกฏหมาย ในการใช้อ�ำนาจทางปกครอง จัดท�ำ
กิจการตามอ�ำนาจหน้าที่

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
๑. ผลประโยชน์ ท างการเมื อ งระดั บ ชาติ ข อง
พรรคการเมืองในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร เป็นอุปสรรค
ต่อการแก้ไขกฏหมาย การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
๒. ความเปลี่ยนแปลง และการเจริญเติบโตของ
กรุงเทพมหานครทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิด
ให้ปญ
ั หาและความต้องการโดยรวมของพืน้ ทีม่ ากขึน้
ในขณะที่ กรุงเทพมหานครไม่สามารถด�ำเนินการ
ตอบสนองได้ทัน หน่วยงานของรัฐ ยังคงไม่ เห็ น
ความจ�ำเป็นในการกระจายอ�ำนาจหรือบางหน่วยงาน
อาจต้องการรักษาอ�ำนาจทางกฏหมายของตนไว้
๓ . ก า ร ก ร ะ ท� ำ ท า ง ป ก ค ร อ ง ข อ ง ผู ้ บ ริ ห า ร
กรุ ง เทพมหานคร เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด คดี พิ พ าท
ทางปกครอง หรื อ การปฏิ บั ติ ต ามอ� ำ นาจหน้ า ที่
อาจเกิดปัญหาข้อขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐ

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๑.๑ กรุงเทพมหานคร มีกฏหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ที่ปรับปรุงด้านโครงสร้าง อ�ำนาจ หน้าที่ใหม่
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๑.๒ ปรับปรุงโครงสร้าง หน้าที่ ของหน่วยงานด้านกฏหมาย ให้เป็น
ส�ำนักกฏหมาย ที่ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา วินิจฉัยข้อกฏหมาย ในการบริหารราชการของผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๑. จัดท�ำร่างกฏหมายระเบียบ
จัดท�ำร่าง
บริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ กฏหมายและ
จัดให้มีการ
รับฟัง
ความเห็น
๒. ปรับโครงสร้างหน่วยงาน
จัดตั้งหน่วยงาน
ด้านกฏหมายของกรุงเทพมหานคร และนิติกร
๓. นิติกรผ่านการอบรมและประเมิน มีจ�ำนวน
ศักยภาพของหลักสูตรนักกฏหมาย นิติกรผ่าน
การอบรมและ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การประเมิน
ร้อยละ ๗๕
ของผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด
ตัวชี้วัด

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
เสนอร่าง
กฏหมายสู่
กระบวนการ
พิจารณา
กฏหมาย

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)

มีจ�ำนวนนิติกร
ผ่านการอบรม
และการประเมิน
ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด

มีจ�ำนวนนิติกร
ผ่านการอบรม
และการประเมิน
ร้อยละ ๙๐
ของผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
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โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑. จัดท�ำร่างกฏหมายระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานครและการรับฟัง
ความเห็น
๒. จัดการอบรมนิติกรเพื่อให้เข้าใจ
กฏหมายปัจจุบัน
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๒๑ ล้าน

๒๑ล้าน

๑๐ ล้าน

๑๐ ล้าน

๑๐ ล้าน

๓๐ ล้าน

๓๑ ล้าน

๑๐ ล้าน

๑๐ ล้าน

๕๑ ล้าน

ข) มาตรการด�ำเนินการ
โครงการ

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๑. จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดท�ำร่าง
กฏหมาย รวมทั้งการจัดเวทีรับฟัง
ความเห็นภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ผลักดันให้ร่างกฏหมายเข้าสู่
กระบวนการนิติบัญญัติ

๒๑ ล้าน

๓. จัดตั้งหน่วยงานระดับส�ำนัก
ทางกฏหมาย

ภายในปี
๒๕๖๐
๑๐ ล้าน

๑๐ ล้าน

๑๐ ล้าน

๓๐ ล้าน

๓๑ ล้าน

๑๐ ล้าน

๑๐ ล้าน

๕๑ ล้าน

๔. จ้างสถาบันทางการศึกษา
ด้านนิติศาสตร์ หรือ ส�ำนักงาน
กฤษฎีกา หรือ ส�ำนักงานศาลปกครอง
ด�ำเนินการให้การศึกษาอบรมนิติกรของ
กรุงเทพมหานคร
รวมทั้งสิ้น

ภายในปี
๒๕๖๑
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ความหมายตามแผนวิ สั ย ทั ศ น์
ของประชาชน

การประเมินแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี
(แผนยุทธศาสตร์) มีมาตรฐาน และมีรายงานผลการปฏิบตั ิ
ราชการ รวมทั้งมีการใช้ข้อมูลจากการประเมินในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

๑. การบริหารแผน หมายถึงการน�ำแผนยุทธศาสตร์มาสู่
การปฏิบัติ โดยผ่านมาตรการและโครงการ ที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
๒. การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ เป็นขัน้ ตอน
ที่ ส� ำ คั ญ ในกระบวนการจั ด ท� ำ แผนยุ ท ธ์ ศ าสตร์ ที่ มุ ่ ง
รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ ในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
เพื่อเสนอให้ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบการด�ำเนินงาน
ในโครงการ
๓. มาตรการต่าง ๆ ได้ทราบผลกระทบของโครงการ และ
มาตรการทีม่ ตี อ่ ตัวชีว้ ดั เป็นระยะ ๆ เพือ่ ให้ทราบ และเพือ่
ให้เกิดการปรับปรุงวิธีการด�ำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยน
เป้าหมายของโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
ทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อม ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในระหว่างปี
และในระยะต่อไป ได้ด้วยการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด กทม. ได้แก่ ส�ำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. จัดท�ำรายงานการประเมินผล
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ปี (ครั้ง / ฉบับ)
๒. อัตราส่วนกลยุทธ์ที่มีการปรับ
หลังการประเมิน (ร้อยละ)

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒

๕

๕

๕

๕๐

๗๕

๙๐

๑๐๐
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ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
๑. ผู ้ บ ริ ห ารกรุ ง เทพมหานคร สมาชิ ก สภา
กรุ ง เทพมหานคร และสมาชิ ก สภาเขต ยั ง ไม่ มี
ความเข้าใจระบบแผนแบบใหม่ และแผนพัฒนา
กรุ ง เทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี รวมทั้ ง การ
ใช้ แ ผนในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร

๒. การจัดท�ำแผนของกรุงเทพมหานครในระดับต่าง ๆ
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาบางด้าน
มีปัญหารุนแรง และซับซ้อน จ�ำเป็นต้องจัดท�ำแผน
เฉพาะด้าน และบางพื้นที่มีปัญหารุนแรงเฉพาะเรื่อง
จ�ำเป็นต้องจัดท�ำแผน เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง
นั้น ๆ เช่น การจัดท�ำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม
ในพื้นที่ที่มีน�้ำท่วมซ�้ำซาก
๓. เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในส่วนของส�ำนัก
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละประเมิ น ผล และเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
หน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท�ำแผน
การเสนอมาตรการ / โครงการ และการประเมินผล
แผนแบบใหม่ ท�ำให้เป็นอุปสรรคในการน�ำแผน
พัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
และประเมินผลแผนในอนาคต

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
๑. ผู ้ บ ริ ห ารกรุ ง เทพมหานคร สมาชิ ก สภา
กรุ ง เทพมหานคร และสมาชิ ก สภาเขตยั ง ไม่ มี
ความเข้ า ใจระบบแผนแบบใหม่ ดั ง นั้ น จึ ง มี
ความจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งให้ ค วามรู ้ ถึ ง ขั้ น ตอน
การท�ำแผน การบริหารแผน และการประเมินผลเพือ่ ให้
ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร พั ฒ น า
กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ ปัจจัย
ท้ า ทายคื อ การท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ ห ารกรุ ง เทพมหานคร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต
สามารถเข้าใจ และช่วยสนับสนุน การขับเคลื่อน
การพัฒนากรุงเทพมหานครผ่านการจัดสรรงบประมาณ
โครงการยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการการ
มีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว ปัจจุบัน แผนจาก
โครงการยุทธศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในอัตราทีไ่ ม่สงู นักจึงท�ำให้การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
เป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง
๑. การท�ำแผนทีไ่ ม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละ
ระดับ และยังไม่มีการจัดท�ำแผนในระดับพื้นที่ และ
ระดับชุมชนทีเ่ ชือ่ มกันอย่างแท้จริง กรุงเทพมหานคร
จึงควรให้ เพิ่มการจัดท�ำแผนในระดับต่าง ๆ ได้แก่
แผนพัฒนาพื้นที่ / ระดับกลุ่มเขต และแผนพัฒนา
ระดับแผนชุมชน และมีคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ปรับแผนดังกล่าวให้มีการเชื่อมโยงกัน
๑. เจ้าหน้าทีข่ องกรุงเทพมหานคร ในส่วนของส�ำนัก
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละประเมิ น ผล และเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
หน่วยงาน ยังคงใช้ความรู้ที่ได้รับการส่งต่อกัน จาก
รุน่ สูร่ นุ่ การให้ความรูเ้ ป็นไปในทางทฤษฏี ทีบ่ างครัง้
ไม่เชื่อมโยงกับระบบการท�ำงานในปัจจุบัน ซึ่งมีการ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบไปมาก การให้ความรูใ้ นลักษณะ
การฝึกอบรม ควรมีรูปแบบที่เสมือนจริง มีการ
ฝึกการคิดวิเคราะห์ โดยเน้นการวิเคราะห์โครงการ
ก่อนการจัดสรรงบประมาณ
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สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของส�ำนักงานเขต
ไม่มปี ระสบการณ์ในการวางแผน เจ้าหน้าทีบ่ างส่วน
ได้รับการบรรจุใหม่ และมีการโยกย้ายบ่อย โดย
ยังไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจงานด้านแผน เพียงพอทีจ่ ะ
วางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. กรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานที่มีภารกิจด้าน
การวางแผน การจัดสรรงบประมาณ แยกส่วน
จากกัน ได้แก่ ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและ
ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบัน
ยังท�ำงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นอุปสรรค
ในการผลักดันแผนและโครงการไปสู่การปฏิบัติ

๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล ขาดความเข้มแข็งในการพิจารณา
โครงการยุทธศาสตร์ เพื่อให้แผนงานน�ำแผนเงินใน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของส�ำนักงานเขต
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ใ หม่ ไม่ มี ค วามรู ้ และ
ประสบการณ์ในการวางแผน การฝึกอบรมไม่ทั่วถึง
มีการโยกย้ายบ่อยเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการ
สนับสนุนด้านความรู้ด้านการจัดท�ำแผน จึงเห็นว่า
งานสายงานนี้เป็นงานยาก กรุงเทพมหานครควร
มีการปรับปรุงด้านการอบรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ก่อนเข้ารับต�ำแหน่ง และมีกลุ่มนักวิเคราะห์ตัวแบบ
ทีใ่ ห้การสนับสนุนการเรียนรูแ้ บบใหม่ ผ่านเครือข่าย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการให้
ความรู้ด้านการท�ำแผนและการประเมินผลแนวใหม่
คือ จ�ำนวนนักวิเคราะห์ที่มีจ�ำนวนมาก การอบรม
ในรูปแบบเดิม ๆ อาจท�ำให้ไม่สามารถท�ำได้ใน
ครั้งเดียว กรุงเทพมหานครจึงควรมีการให้ความรู้
ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้
พร้อมปฏิบัติงาน
๑. ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และส�ำนัก
งบประมาณท�ำงานแยกส่วนกัน เมือ่ ส�ำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์แล้วเสร็จ
การจัดท�ำงบประมาณโดยส�ำนักงบประมาณ ไม่ได้
ค�ำนึงถึงแผนยุทธศาสตร์เป็นหลัก ในระหว่างการ
จัดสรรงบประมาณ หากแต่ยังคงให้งบประมาณกับ
โครงการทีเ่ คยเสนอแล้วในอดีต ท�ำให้การขับเคลือ่ น
ยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น ไปอย่ า งยากล� ำบาก หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงระบบการท�ำงาน เพื่อให้ทั้งสองหน่วย
งานร่วมกันในการจัดท�ำงบประมาณ ในส่วนของ
โครงการยุทธศาสตร์ จะสามารถแก้ปญ
ั หาในส่วนนีไ้ ด้
๑. การวิ เ คราะห์ ข องนั ก วิ เ คราะห์ ข องส� ำ นั ก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล ขาดความเข้มแข็งในการ
พิจารณาโครงการ เพือ่ ให้โครงการได้รบั การจัดสรร
งบประมาณ เนือ่ งจากกระบวนการจัดท�ำงบประมาณ
ในปัจจุบนั ไม่เอือ้ ต่อการวิเคราะห์โครงการ เนือ่ งจาก
ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รับเพียงรายชื่อ
โครงการและวงเงินงบประมาณ แต่ขาดรายละเอียด
ของโครงการ ท�ำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการท�ำงาน และการเสริมสร้าง
ความรูด้ า้ นการวิเคราะห์ จะมีสว่ นส�ำคัญให้เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน ส�ำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมิ น ผล สามารถวิ เ คราะห์ และเรี ย งล� ำ ดั บ
ความส�ำคัญ เพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการจัดท�ำงบประมาณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
๗. การประเมินผลในปัจจุบัน เป็นการประเมินผล
โครงการมากกว่าที่จะเป็นการประเมินผลแผน ตาม
มาตรฐานสากล (มาตรฐานสากล : โดยเทียบเคียง
การประเมินผลการพัฒนาเมืองขององค์กรระหว่าง
ประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การ
อนามัยโลก ฯลฯ) ไม่มีการน�ำผลการประเมินไปใช้
ในการปรับปรุงกลยุทธ์ หรือโครงการ และยังไม่มี
การรายงานต่อประชาชนอย่างสม�่ำเสมอ
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วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
๑. กรุงเทพเทพมหานครจะต้องมีระบบการประเมิน
ผลแผนตามมาตรฐานสากล ซึง่ ในกระบวนการสร้าง
ระบบการประเมินนี้ จะต้องมีการจัดท�ำฐานข้อมูล
ตัวชี้วัดมาตรฐานเมืองที่มีมาตรฐาน และมีการปรับ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ การจัดท�ำฐาน
ข้ อ มู ล ในแต่ ล ะด้ า น ต้ อ งใช้ เ วลาและทรั พ ยากร
จ�ำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยท้าทายอย่างยิ่ง อีกทั้ง
กรุงเทพมหานคร ยังต้องพัฒนาบุคลากร ให้มี
ความสามารถ ในการประเมิ น ผล แผนพั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี และมีการรายงาน
ต่อประชาชน มีการประเมินโครงการขนาดใหญ่ภายใต้
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ทั้ง
ในระหว่ า งด� ำ เนิ น การและหลั ง โครงการเสร็ จ สิ้ น
เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนโครงการ ให้เป็นไปตาม
ความต้องการมากขึ้น หรืออาจหยุดโครงการเมื่อ
ทราบว่าอาจไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการ

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๒.๑ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เห็นความส�ำคัญ และน�ำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี มาใช้ในการขับเคลื่อน และ
พัฒนากรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของมาตรการโครงการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ที่ถูกบรรจุ
ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
กลยุทธ์
(Action)

๗.๒.๑.๑ เสริมสร้าง
ความเข้าใจให้ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร และ
สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และ
สมาชิกสภาเขตเกี่ยวกับการ
บริหารแผนแบบใหม่ เพื่อ
ร่วมกันผลักดันโครงการ
ในแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๕๐

ตัวชี้วัด
๑) จ�ำนวนผู้บริหาร
(ข้าราชการประจ�ำ/
ข้าราชการการเมือง)
ที่ได้รับการส่งเสริม
ความรู้/ความเข้าใจ
ในการบริหารแผน

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๗๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๘๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๘๐

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
๑๕๐
๓๐๐
๔๐๐
๕๐๐
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เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๒.๒ มีการจัดท�ำและปรับปรุงแผน กลยุทธ์ และโครงการในแต่ละระดับ
เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี
ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของกลยุทธ์ที่น�ำไปปฏิบัติ
และบรรลุเป้าหมาย (รายแผน)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๖๕

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๗๕

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๘๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๙๐

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ (Action)
๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
๗.๒.๒.๑ ให้มกี ารจัดท�ำแผน ๑) ร้อยละของแผนทีจ่ ดั ท�ำ
๕๐
๖๐
๑๐๐
๑๐๐
ในทุกระดับที่เชื่อมโยงกับ และได้รับการบูรณาการ
แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ปี และให้
หน่วยงาน จัดท�ำแผน
เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน
และระดับพื้นที่
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๒.๓ ปรับแนวทางการท�ำงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความสามารถ
ในการวางแผน ก�ำหนดกลยุทธ์และเสนอโครงการ เพือ่ ขับเคลือ่ นแผนได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
๑) สัดส่วนโครงการที่ได้รับการ
ประเมินว่าส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
กลยุทธ์
(Action)

๗.๒.๓.๑ ปรับแนวทางการ
ท�ำงานเพื่อให้การวางแผน
การจัดสรรงบประมาณ
และการหารายได้ มีการ
ท�ำงานที่สอดคล้องกัน

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๖๕

ตัวชี้วัด
๑) จ�ำนวนการประชุม
(อย่างน้อย) เพื่อการ
จัดสรรงบประมาณ
และการหารายได้มีการ
ท�ำงานที่สอดคล้องกัน

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๗๕

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๘๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๙๐

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
๑๒
๑๕
๑๕
๑๕
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
ตัวชี้วัด
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ (Action)
๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
๗.๒.๓.๒ เสริมสร้างความรู้ ๒) จ�ำนวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั
๒๐๐
๔๐๐
๒๕๐๐
๒๕๐๐
บุคลากรของ
การส่งเสริมให้มีความรู้ /
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดท�ำ ทักษะในการสร้างโครงการ
ยุทธศาสตร์เชิงรุก
แผนของหน่วยงานให้มี
ความเข้าใจและเห็น ความ
ส�ำคัญของกระบวนการจัดท�ำ
บริหารแผน และติดตาม
ประเมินผล
๗.๒.๓.๓ พัฒนาเครือข่าย ๓) จัดตั้งเครือข่าย
นักวิเคราะห์นโยบายและ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนกรุงเทพมหานคร
แผนกรุงเทพมหานคร
กลยุทธ์

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๒.๔ มาตรการและโครงการในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี
ได้รับงบประมาณประจ�ำปีในการขับเคลื่อนแผน
ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของมาตรการและ
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
กลยุทธ์
(Action)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๕๐

ตัวชี้วัด

๗.๒.๔.๑ สร้างกระบวนการ ๑) จ�ำนวนการประชุม
เพือ่ การจัดสรรงบประมาณ
การท�ำงานแนวใหม่ของ
และการหารายได้
ส�ำนักยุทธศาสตร์ฯ
มีการท�ำงาน
ที่สอดคล้องกัน

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๗๕

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๘๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๙๐

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
๑๒
๑๕
๑๕
๑๕
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เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๒.๕ มีการประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ที่มี
มาตรฐาน รายงานต่อสภากรุงเทพมหานคร และประชาชน
ตัวชี้วัด
๑) จ�ำนวนโครงการขนาดใหญ่ที่ได้
รับการประเมินผล
๒) รายงานการประเมินผล
กลยุทธ์
(Action)

๗.๒.๕.๑ สร้างระบบ
การประเมินผลของ
กรุงเทพมหานคร

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๒๐๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๐๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
๒๐๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๐๐

๑ ฉบับ / ปี

๑ ฉบับ / ปี

๑ ฉบับ / ปี

๑ ฉบับ / ปี

ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
๑๐๐

๑) ร้อยละความส�ำเร็จ
ของการสร้างระบบ
การประเมินผล
ของกรุงเทพมหานคร
๗.๒.๕.๒ สร้างฐานข้อมูล ๑) ร้อยละความส�ำเร็จใน
๒๐
๑๐๐
ตัวชี้วัดเมืองที่มีมาตรฐาน การจัดท�ำฐานข้อมูลราย
และมีการปรับปรุงข้อมูล ด้านเพื่อการประเมินผลฯ
ให้เป็นปัจจุบัน
(จ�ำนวนครั้งของการเก็บ
ข้อมูลรายด้าน)
๑ ระบบ
๗.๒.๕.๓ พัฒนาศักยภาพ ๑) จ�ำนวนเครื่องมือที่
ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ในการประเมินและ
ประสิทธิภาพในการ
รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ / พัฒนากรุงเทพฯ ติดตามและรายงานผล
๗.๒.๕.๔ พัฒนาระบบ
๑) ระบบติดตามประเมิน ๑ ระบบ
การติดตามประเมินผล
ผลระดับแผนและระดับ
ทั้งระดับแผนและโครงการ โครงการ
๗.๒.๕.๕ ประเมินผล
๑) จ�ำนวนโครงการ
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
โครงการขนาดใหญ่ทสี่ ง่
ขนาดใหญ่ที่ได้รับการ
ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ ประเมินผล
๔ ฉบับ / ปี ๔ ฉบับ / ปี ๔ ฉบับ / ปี ๔ ฉบับ / ปี
๗.๒.๕.๖ จัดท�ำรายงาน
๑) จ�ำนวนรายงานผล
การประเมินผลตามแผน
การปฏิบัติราชการ /
พัฒนากรุงเทพฯ ภาพรวม
พัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ปี เป็นประจ�ำ (แบบใหม่) ที่ได้น�ำเสนอ
ผู้บริหากรุงเทพมหานคร
และมีการรายงาน
ต่อประชาชน
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โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑. โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการบริหารแผนแบบใหม่
ส�ำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร /
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
๒. โครงการเสริมสร้างความรู้
การพัฒนาเมืองมหานครเชิงรุก
๓. โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการบริหารแผนแบบใหม่
ส�ำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร /
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร /
สมาชิกสภาเขต
๔. โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการจัดท�ำและบริหาร
แผนส�ำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน และผู้รับผิดชอบจัดท�ำแผน
ของหน่วยงาน
๕. โครงการจัดท�ำระบบประเมินผล
ของกรุงเทพมหานคร
๖. โครงการจัดท�ำและเสริมสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบ
ประเมินผลของกรุงเทพมหานคร
๗. โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลรายด้าน
เพื่อการประเมินผล
๘. โครงการสร้างยุทธศาสตร์
การปฏิบัติงานเชิงรุก
๙. โครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการติดตามและรายงานผล
๑๐. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการประเมินผล
๑๑. โครงการปรับโครงสร้าง
ส�ำนักยุทศาสตร์และประเมินผล
๑๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดท�ำรายงานการปฏิบัติราชการ
ของกรุงเทพมหานคร
๑๓. โครงการประเมินผลโครงการ
ขนาดใหญ่

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๑๕

๒๐

๒๕

๑๐

๑๐

๓๕

๒๕

๕๐

๒๕

๒๕

๕๐

๑๕

๑๕

๕๐

๕๐

๕๐
๔๐

๔๕

๒๐

๔๐
๑๕

๓

๑๐

๙๐

๑๕

๑๕

๓๐

๓๓

๖
๖

๖
๑๐

๑๐

๑๐

๓๖
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โครงการ
๑๔. โครงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ�ำปีของหน่วยงานในสังกัด
กทม. (ภาพรวม)
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๑๓๒

๑๒๕

๕๓

๓๐

๓๐

๑๓๕

๔๘๕

ข) มาตรการด�ำเนินการ
โครงการ
๑. จัดท�ำแผนระดับกรุงเทพมหานคร
๒. ส่งเสริมการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน
๓. โครงการจัดท�ำแผนเฉพาะด้าน
๔. โครงการจัดท�ำแผนพัฒนาพื้นที่ /
ระดับกลุ่มเขต
๕. โครงการวางแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะ
พื้นที่ / กลุ่มเขต
๖. โครงการจัดท�ำแผนพัฒนาระดับ
ชุมชน
๗. จัดตัง้ และมีการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อบูรณาการแผนงาน แผนเงิน
และการหารายได้ของกรุงเทพมหานคร
(คณะกรรมการประกอบด้ ว ยผู ้ บ ริ ห าร
ส�ำนักยุทธศาสตร์ฯ ส�ำนักงบประมาณฯ
และส�ำนักการคลัง เป็นอย่างน้อย)
๘. มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
พั ฒ นาการจั ด ท� ำ แผนงาน แผนเงิ น
และการหารายได้ของกรุงเทพมหานคร
๙. จัดประชุมแนวดิง่ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนของกรุงเทพมหานคร
ทุก ๓ เดือน
๑๐. จัดประชุมคณะกรรมการของส�ำนัก
ยุ ท ธศาสตร์ ฯ พิ จ ารณาจั ด ล� ำ ดั บ
ความส�ำคัญของโครงการตามแผนพัฒนา
ระยะ ๒๐ ปี เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ�ำปีและ
ขอจัดสรรงบประมาณรายปี
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๓๕
๒๗

๕๖
๓๐

๕๖
๓๐

๕๖
๓๐

๒๐๓
๑๑๗

๔๕
๒๕

๖๐
๓๐

๖๐
๓๐

๖๐
๓๐

๒๒๕
๑๑๕

๕

๑๕

๑๕

๑๕

๕๐

๓๐

๒๕

๒๕

๒๕

๑๐๕

๑

๒

๒

๒

๗

๑

๒

๒

๒

๗

๑

๒

๒

๒

๗

๑.๕

๒.๕

๒.๕

๒.๕

๙

๑๗๑.๕

๒๒๔.๕

๒๒๔.๕

๒๒๔.๕

๘๔๕
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ความหมายตามแผนวิ สั ย ทั ศ น์
ของประชาชน

กรุงเทพมหานครเป็นที่รวมของคนดี และคนเก่ง สามารถ
ปฏิบตั งิ าน ทีร่ องรับความต้องการของประชาชน ได้อย่าง
มืออาชีพ

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

๑. บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผูป้ ฏิบตั งิ านแบบมืออาชีพ
มีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจที่ท้าทายของ
กรุงเทพมหานคร ในการก้าวสูม่ หานครแห่งเอเชีย รวมทัง้
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
๒. กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ที่
เข้มแข็ง เอื้อต่อความเป็นธรรม สามารถสร้างสมดุล
ระหว่างชีวติ การท�ำงาน และชีวติ ส่วนบุคคลของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถสูง และ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด กทม. ได้แก่ ส�ำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
(ส�ำนักงาน ก.ก.)
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ส�ำนักการศึกษา
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ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)

จุดมุ่งหมายที่ ๑ : บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
ร้อยละ
ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชน ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕
๙๐ - ๙๕
ที่มีต่อการท�ำงานของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร
ร้อยละ
ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชน ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐
๙๐ - ๙๕
ที่มีต่อความซื่อสัตย์สุจริตของ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร
จุดมุ่งหมายที่ ๒ : กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็ง เอื้อต่อความเป็นธรรม
สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงาน และชีวิตส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถ
ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถสูง และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้
Top ๓๐
Top ๒๕
Top ๒๐
Top ๑๐
อันดับการเป็นหน่วยงานราชการ
ที่บัณฑิตจบใหม่ต้องการเข้ามา
ปฏิบัติงานมากที่สุด (Employers
of Choice)

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
แม้ ก รุ ง เทพมหานครจะมุ ่ ง มั่ น พั ฒ นา
และยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ดีที่สุด แก่
ประชาชน โดยเน้ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิ บั ติ ง าน ของข้ า ราชการและบุ ค ลากร
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนอง
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ การ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี ด้วยบริบทสภาพแวดล้อมที่
กระทบต่อการบริหารงาน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มิติด้าน “การพัฒนา
อ ง ค ์ ก า ร แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ” ข อ ง
กรุงเทพมหานคร เป็นประเด็นที่มีความส�ำคัญ
และท้ า ทาย ต่ อ การพั ฒ นากรุ ง เทพมหานคร
ในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง โดยถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ที่ จ ะเอื้ อ ต่ อ การน� ำ พากรุ ง เทพมหานครไปสู ่
“มหานครแห่งเอเชีย” ดังที่มุ่งหวัง
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ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์โดย
ประมวลสถานการณ์ในปัจจุบนั ของกรุงเทพมหานคร
โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ ในมิติที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาองค์การและทรัพยากรบุคคล เพื่อน�ำ
มาใช้ เ ป็ น ฐานในการก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนพั ฒ นากรุ ง เทพมหานคร ให้ บั ง เกิ ด ผล
อย่างเป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบัติ ทั้งนี้ สามารถ
ก�ำหนดประเด็นการวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้
๗.๓.๑.๑ อัตราก�ำลังคนยังไม่มีแนวโน้มลดลง
แต่ค่าใช้จ่ายด้านก�ำลังคนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จากการศึกษาพบว่า ทรัพยากรบุคคลของ
กรุ ง เทพมหานครในปั จ จุ บั น ประกอบด้ ว ย
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร ลูกจ้างประจ�ำ และลูกจ้าง

ชั่วคราว โดยมีกรอบอัตราก�ำลัง ณ วันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทัง้ สิน้ ๙๒,๓๘๐ อัตรา
ซึ่งในจ�ำนวนนี้ เป็นข้าราชการ จํานวน ๓๗,๘๕๔
อัตรา เป็นลูกจ้าง จํานวน ๕๔,๕๒๖ อัตรา และ
มี จํ า นวนข้ า ราชการและลู ก จ้ า งจริ ง จํ า นวน
๘๘,๒๒๓ คน โดยเป็ น ข้ า ราชการ จํ า นวน
๓๖,๒๓๖ คน เป็นลูกจ้าง จํานวน ๕๑,๙๘๗ คน
และอัตราว่างรวมจํานวน ๔,๑๕๗ อัตรา ทั้งนี้
เมื่ อ ท� ำ การเปรี ย บเที ย บกรอบอั ต ราก� ำ ลั ง และ
จ�ำนวนข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
โดยเฉลี่ย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ พบว่า
ยังมีแนวโน้มคงที่ แม้วา่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จะมีจำ� นวน
บุคลากรกรุงเทพมหานครลดลงเล็กน้อย จากการ
ด�ำเนินโครงการเกษียณอายุกอ่ นก�ำหนด ดังแสดง
ในแผนภาพต่อไปนี้

ภาพที่ ๓๙ กรอบอัตราก�ำลังและจ�ำนวนข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗.๓ – การบริหารทรัพยากรบุคคล

377

ภาพที่ ๔๐ กรอบอัตราก�ำลังข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๕๕

ส่วนการบรรจุเข้ารับราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่ายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีข้าราชการที่ได้รับบรรจุ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๗๕๗ คน เพิ่มจาก
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่บรรจุ ๖๒๖ คน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จ�ำนวน ๕๘๑ คน ตามล�ำดับ ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ ๔๐ แสดงจ�ำนวนข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ เปรียบเทียบตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕
หน่วยงาน

ปีที่บรรจุเป็นข้าราชการ
พ.ศ.๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๓ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ศ.๒๕๕๐
ส� ำ นั ก งาน ๒๙๗
๒๗๑
๗๖
๘๖
๑๖๖
๒๐๗
เขต
ส�ำนัก
๔๖๐
๓๕๕
๕๐๕
๔๒๒
๗๕๓
๔๗๓
รวม
๗๕๗
๖๒๖
๕๘๑
๕๐๘
๙๑๙
๖๘๐
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๕๖

รวม
๑,๑๐๔
๒,๙๖๘
๔,๐๗๒
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เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ พบว่า
กรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้สร้างความสมดุลระหว่างปริมาณ
งาน / ภารกิจ ที่เพิ่มมากขึ้น จากการได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง กับการสร้างความ
ก้าวหน้าในอาชีพแก่ขา้ ราชการทีป่ ฏิบตั งิ าน รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ก่ขา้ ราชการและลูกจ้าง
ของกรุงเทพมหานคร โดยจากการศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีคา่ ใช้จา่ ยด้านบุคคลจ�ำนวน ๑๕,๗๐๙,๗๒๒,๑๔๐.๖๑ บาท ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ จ�ำนวน ๑๖,๓๑๕,๑๙๙,๐๕๒.๖๖ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จ�ำนวน
๑๗,๕๙๐,๘๓๒,๐๙๒.๕๙ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๑๘,๔๐๘,๙๑๗,๓๕๘.๓๒ บาท
โดยเมื่อค�ำนวณเป็นร้อยละ เทียบกับงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดในแต่ละปี เปรียบเทียบตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วน
ของผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ได้แก่ ร้อยละ ๑๐.๒๐ ร้อยละ ๘.๓๕ ร้อยละ ๑๓.๒๒ และร้อยละ ๑๖.๕๔
ตามล�ำดับ ดังแสดงในแผนภาพและตารางต่อไปนี้

ภาพที่ ๔๑ ค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๕๕
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ตารางที่ ๔๑ ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของกรุงเทพมหานคร

รายการ

งบประมาณราย
จ่ายประจ�ำปี
ทั้งสิ้น
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคคล
- เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ�ำ
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ประโยชน์
ตอบแทนอื่น

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
(พันล้าน
(พันล้าน
(พันล้าน
(พันล้าน
บาท)
บาท)
บาท)
บาท)
๔๕.๐๐

๑๐๐.๐๐

๔๙.๕๐

๑๐๐.๐๐

๔๙.๐๐

๑๐๐.๐๐

๕๗.๓๓

๑๐๐.๐๐

๑๕.๗๐

๓๔.๙๑

๑๖.๓๑

๓๒.๙๖

๑๗.๕๙

๓๕.๙๐

๑๘.๔๐

๓๒.๘๗

๙.๓๙

๒๒.๐๕

๑๑.๑๒

๒๒.๔๗

๙.๘๒

๒๐.๕

๘.๓๓

๑๔.๘๘

๑.๐๔
๕.๒๗

๒.๖๔
๑๐.๒๐

๑.๐๖
๔.๑๓

๒.๑๔
๘.๓๕

๑.๒๙
๖.๔๗

๒.๖๔
๑๓.๒๒

๐.๘๑
๙.๒๖

๑.๔๕
๑๖.๕๔

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
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๗.๓.๑.๒ ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่เป็นการพัฒนาที่ยัง
ไม่สะท้อนผลในเชิงปฏิบัติ เนื่องจากการขาดประเมินความคุ้มค่า และมีแนวโน้มการพัฒนาที่
ซ�้ำซ้อน
ผลการศึกษากรุงเทพมหานคร มีการลงทุนเพือ่ พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นจ�ำนวนมากในแต่ละปี
โดยใช้จ่ายงบประมาณส�ำหรับโครงการฝึกอบรม สัมมนา การพัฒนานักบริหาร การพัฒนาตาม
สายงาน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบตั ริ าชการ การพัฒนาความรูเ้ ฉพาะทาง การศึกษา
ดูง าน ฯลฯ เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยในส่ ว นดั ง กล่ า วสู ง ถึ ง
๑๔๔,๑๖๖,๐๐๗.๗๔ บาท โดยเพิ่มสูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ กล่าวคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใช้ไป ๑๒๔,๘๘๔,๕๙๓.๓๓ บาท ส่วนปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้ไป ๑๒๒,๙๙๒.๕๖๐.๔๑ บาท ดังแสดงในแผนภาพ

ภาพที่ ๔๒ ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
เปรียบเทียบปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕

อย่างไรก็ดี เมื่อศึกษาเชิงลึกถึงจ�ำนวนผู้ที่ได้รับโอกาส ในการพัฒนาศักยภาพตนเอง ตาม
งบประมาณที่ลงทุนไป ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร พบว่ามีจ�ำนวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนามีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีจ�ำนวนผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เพียง ๑๕,๓๙๑ คน จากจ�ำนวนบุคลากรทั้งหมด ๘๘,๒๒๓ คน และโดยเฉลี่ยในรอบ ๔ ปีงบประมาณ
(พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) พบว่าสัดส่วนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา เทียบกับจ�ำนวนบุคลากรทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๑ เมื่อเทียบกับจ�ำนวนบุคลากรของกรุงเทพมหานครทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งถือเป็น
จ�ำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับสัดส่วนงบประมาณที่ลงทุนไปทั้งหมด
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ภาพที่ ๔๓ จ�ำนวนบุคลากรกรุงเทพมหานครทีไ่ ด้รบั การพัฒนาในแต่ละปี เปรียบเทียบปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕

ภาพที่ ๔๔ ร้อยละของบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เทียบกับจ�ำนวนบุคลากรทั้งหมดเปรียบเทียบปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
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โดยเมื่อเปรียบเทียบรายยุทธศาสตร์ส�ำหรับงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ
กรุงเทพมหานคร พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการลงทุนในยุทธศาสตร์พฒ
ั นาความสามารถ
ทางการบริหารจัดการ (Managerial Capability) และการพัฒนาภาวะผู้น�ำ (Leadership) มากที่สุด
คิดเป็น ๕๓,๖๐๖,๗๗๐,๘๙ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๘ เมื่อเทียบกับงบประมาณในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลทั้งหมด

ภาพที่ ๔๕ งบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร รายยุทธศาสตร์
เปรียบเทียบปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๕๕
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ข้ อ มู ล ข้ า งต้ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า
แม้กรุงเทพมหานครจะมีการลงทุนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดี
ในการด�ำเนินการจริงกลับไม่ปรากฏสัมฤทธิผล
เท่าทีค่ วร เนือ่ งจากมีบคุ ลากรจ�ำนวนหนึง่ เท่านัน้
ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม
ทั่ ว ถึ ง และเพียงพอกับบุคลากรทั้งหมด ท� ำ ให้
หลักสูตรการพัฒนา ยังไม่สามารถเสริมจุดแข็ง
หรือแก้ไขจุดอ่อนของข้าราชการได้อย่างชัดเจน
อีกทั้งยังไม่มีระบบในการค�ำนวณค่าใช้จ่ายต่อหัว
หรือค�ำนวณต้นทุนความคุ้มค่าต่อหัว ในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคคล อันเนื่องมาจากการ
ขาดการวางแผนพั ฒ นาศั ก ยภาพรายบุ ค คล
(Individual Development Plan) ท� ำ ให้ มี
ความเป็นไปได้สูงที่กรุงเทพมหานครจะสูญเสีย
งบประมาณจ�ำนวนหนึง่ โดยเปล่าประโยชน์ในเชิง
บริหาร โดยการพัฒนาศักยภาพบุคคลที่ไม่ตรง
ตามต�ำแหน่งหรือสายงานทีป่ ฏิบตั ิ และอาจมีการ
พัฒนาที่ซ�้ำซ้อนและหากยังไม่มีการควบคุมค่าใช้

383

จ่ายดังกล่าว ในอนาคตกรุงเทพมหานครอาจ
ประสบปัญหาการขาดวินัยทางการคลัง และส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพการจัดบริการสาธารณะได้
๗.๓.๑.๓ การกระท� ำ ผิ ด วิ นั ย ของบุ ค ลากร
กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดย
เฉพาะลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
แม้กรุงเทพมหานครจะตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการสร้างข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม
และจริ ย ธรรม โดยมี ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
กรุงเทพมหานครประกอบด้วยคนดี และคนเก่ง
มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่าบุคลากร
กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มกระท�ำผิดวินัย และ
ได้มีการด�ำเนินการทางวินัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะลู ก จ้ า งกรุ ง เทพมหานคร มี ก าร
กระท�ำผิดวินัยสูงมาก ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๔๒ จ�ำนวนบุคลากรทีก่ ระท�ำผิดและถูกด�ำเนินการทางวินยั เปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
จ�ำนวนบุคลากรที่กระท�ำผิด และถูกด�ำเนินการทางวินัย
ปีงบประมาณ
ข้าราชการครู
ลูกจ้าง
ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
สามัญ
สามัญ
๒๕๕๑
๑๗๗
๑๘
n/a
๒๕๕๒
๑๖
๕๐
n/a
๒๕๕๓
๖๐
๔๒
๔๔๒
๒๕๕๔
๖๖
๑๑
๔๖๖
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕

(ราย)
รวม

๑๙๕
๖๖
๕๔๔
๕๔๓
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เมือ่ พิจารณาถึงสาเหตุการกระท�ำผิดวินยั
ของข้ า ราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
โดยจ�ำแนกตามประเภทของบุคลากร พบว่า
• ข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานครสามั ญ
มีสาเหตุการกระท�ำผิดมากทีส่ ดุ ๓ อันดับ
แรก คือ การจัดซือ้ จัดจ้างและการปฏิบตั ิ
งานโดยประมาทเลินเล่อ รองลงมา คือ
การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บและแบบ
ธรรมเนี ย มของทางราชการ และ
การละทิง้ หน้าทีร่ าชการเกินกว่า ๑๕ วัน
ท�ำการ
• ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร มีสาเหตุ
การกระท�ำผิดมากที่สุด คือ การกระท�ำ
อนาจาร และการพยายามข่มขืนกระท�ำ
ช� ำ เรานั ก เรี ย นหญิ ง และการกระท� ำ
ทุจริต
• ลูกจ้างกรุงเทพมหานครสามัญ มีสาเหตุ
การกระท�ำผิดมากที่สุด คือ การละทิ้ง
หน้าที่ราชการเกินกว่า ๑๕ วันท�ำการ
รองลงมา คือ การไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบ

ของข้าราชการ และการไม่ปฏิบัติตาม
ค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชา ตามล�ำดับ
๗.๓.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มสูญเสีย
บุ ค ลากรผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ และ
ขาดระบบจูงใจคนเก่ง
ในแต่ละปี กรุงเทพมหานครต้องสูญเสีย
บุคลากรเป็นจํานวนมากด้วยสาเหตุต่าง ๆ ได้แก่
การให้โอน เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุ
ราชการก่อนกําหนด การปลดออก / ไล่ออก
การลาออก และถึงแก่กรรม สาํ หรับปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์กรสูญเสียข้าราชการ จํานวน
๒,๑๔๙ คน สํ า หรั บ สาเหตุ ที่ ทํ า ให้ สู ญ เสี ย
ข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานครมากที่ สุ ด คื อ
การเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดจํานวน ๘๐๘ คน
รองลงมา ได้แก่ การเกษียณอายุราชการ จาํ นวน
๖๕๔ คน ให้โอน จํานวน ๕๑๙ คน ลาออก
จํานวน ๑๔๑ คน ถึงแก่กรรม จํานวน ๒๖ คน
และปลดออก / ไล่ออก จ�ำนวน ๑ คน ตามล�ำดับ

ภาพที่ ๔๖ จ�ำนวนการสูญเสียข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�ำแนกตามระดับ
การศึกษา
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๕๕
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ภาพที่ ๔๗ จ�ำนวนการสูญเสียข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๕๒, ๒๕๕๓, ๒๕๕๔, ๒๕๕๕)

แม้การสูญเสียข้าราชการ จะให้ผลเชิงบวก ในแง่การลดค่าใช้จ่ายและก�ำลังคน ของ
กรุงเทพมหานครในอนาคต อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า ในจ�ำนวนข้าราชการที่
กรุงเทพมหานครสูญเสีย บางส่วนเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ ทั้งนี้ เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครยังขาดระบบการกลั่นกรองหรือจูงใจ ผู้มีความรู้ความสามารถสูงให้อยู่ท�ำงานต่อ
มากเพียงพอ อาทิ ปัญหาเรือ่ งค่าตอบแทน ปัญหาการเมืองแทรกแซงการบริหาร ปัญหาความก้าวหน้า
ในเส้นทางอาชีพ เป็นต้น เมื่อกรุงเทพมหานครใช้นโยบายการเกษียณอายุก่อนก�ำหนด และ
การถ่ายโอนระหว่างข้าราชการ จึงท�ำให้เป็นการเปิดช่องให้ผู้มีความรู้ความสามารถสูงออกจาก
กรุงเทพมหานครไปอย่างน่าเสียดาย
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นอกจากนี้ กระแสการไม่ นิ ย มเข้ า รั บ
ราชการของคนรุ่นใหม่ เนื่องจากเห็นว่าระบบ
ราชการมีผลตอบแทนน้อย เมื่อเทียบกับอัตรา
ค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน อีกทั้งวัฒนธรรม
องค์การในระบบราชการที่มีเส้นสายการบังคับ
บัญชาสูง ภาพลักษณ์ของระบบราชการทีส่ ะท้อน
ภาพการปฏิบตั งิ านล่าช้า ยึดกับกฏระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ไม่เอือ้ ให้บณ
ั ฑิตจบใหม่หรือผูม้ คี วามรู้
ความสามารถสูงต้องการเข้ารับราชการ ปัญหา
ดังกล่าวนี้ เป็นปัญหาของทุกส่วนราชการ รวมถึง
กรุงเทพมหานครทีย่ งั ไม่เป็นทีด่ งึ ดูดส�ำหรับคนเก่ง
เมือ่ พิจารณาปัจจัยในด้านสวัสดิการทีเ่ ป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการดึงดูดผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ
พบว่า ปัจจุบัน ข้าราชการกรุงเทพมหานครได้
รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ โดยแบ่งออกเป็น
๒ ส่วน ประกอบด้วย
• สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ามที่ ก ฏหมายก� ำ หนด
ประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่า
เรียนบุตร เงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เงิ น สมนาคุ ณ ค่ า
วิ ท ยากร เงิ น สอนพิ เ ศษ เงิ น รางวั ล
เกี่ยวกับการสอบ เงินค่าใช้จ่ายในการ
เดิ น ทางไปราชการ เงิ น ท� ำ ขวั ญ
เงิ น บ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ
ค่ า ท� ำ ศพ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ครองชี พ
ข้าราชการบ�ำนาญ สิทธิการลา การขอ
พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
ก า ร ป ร ะ ก า ศ เ กี ย ร ติ คุ ณ แ ล ะ
การพระราชทานเพลิงศพ
• สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น ์ แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร ที่
กรุงเทพมหานครจัดให้มี ประกอบด้วย
สวั ส ดิ ก ารข้ า ราชก ารและลู ก จ้ า ง
กรุงเทพมหานคร การฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ กทม. (จ� ำ กั ด )

รถบริการรับ - ส่ง โครงการเงินกู้เพื่อ
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย โครงการทุ น การศึ ก ษา
ข้าราชการและลูกจ้าง กทม. กองทุน
สงเคราะห์ ข ้ า ราชการและลู ก จ้ า ง
เ งิ น ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ า แ ก ่ บุ ต ร
ข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำ การพัก
อาศัยในอาคารสงเคราะห์ การตรวจ
สุ ข ภ า พ แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล
การสั น ทนาการ เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ
ชั่วคราว (ตามมติ ครม. คนละ ๑,๕๐๐
บาท) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (คนละ
๒,๐๐๐ บาท) และเงินรางวัลประจ�ำปี
(Bonus)
เมื่ อ พิ จ ารณาเชิ ง ลึ ก จะเห็ น ได้ ว ่ า
การจัดสรรสวัสดิการดังกล่าวยังคงเป็นสวัสดิการ
แบบดั้งเดิมที่มีรูปแบบตายตัว กล่าวคือ ไม่ได้
จัดสรรโดยพิจารณาถึงความหลากหลาย และ
ความแตกต่างของผูป้ ฏิบตั งิ านแต่ละบุคคล ซึง่ อาจ
เสียสิทธิประโยชน์จากการไม่ใช้สวัสดิการบางอย่าง
ทีไ่ ม่สอดคล้องกับสถานะของตนเอง จึงยังคงเป็น
ส วั ส ดิ ก า ร ที่ ไ ม ่ ดึ ง ดู ด ส� ำ ห รั บ ผู ้ มี ค ว า ม รู ้
ความสามารถสูง ในขณะที่ ในอนาคตภาครัฐ
มีแนวโน้มทีจ่ ะพัฒนาการจัดสวัสดิการโดยค�ำนึงถึง
ความแตกต่างของบุคลากร ซึง่ เป็นแนวคิดการจัด
สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefits)
มากขึน้
สวัสดิการทีย่ ดื หยุน่ เป็นการจัดสวัสดิการ
มากมายหลากหลายประเภท ให้เหมาะสมกับ
บุคลากรแต่ละกลุม่ แล้วให้บคุ ลากรแต่ละคนเลือก
เองว่าตัวเขาจะรับสวัสดิการใดบ้าง ตามวงเงิน
หรือหน่วยวัดอื่น ๆ ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า อาทิ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถซื้อวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี
หรื อ ขายวั น หยุ ด พั ก ผ่ อ นประจ� ำ ปี ที่ ไ ด้ รั บ ได้
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ผู ้ ปฏิ บั ติง านที่สูงอายุ อาจได้รับสิทธิ พิ เ ศษใน (ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร,
การได้ รั บ เครื่ อ งช่ ว ยในการฟั ง ค่ า สมาชิ ก ๒๕๕๖)
ศูนย์ดูแลสุขภาพ ประกันชีวิตเพิ่มเติม เป็นต้น
๗.๓.๑.๕.๑ ความรูค้ วามสามารถของข้าราชการ
๗.๓.๑.๕ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ กรุงเทพมหานคร
สมรรถนะของข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
ความรู้ความสามารถ หมายถึง องค์
ไม่สอดรับกับภารกิจทีท่ า้ ทายของกรุงเทพมหานคร ความรู้ต่าง ๆ ที่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
จ�ำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในต�ำแหน่ง โดย
ในอนาคต
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นเชิ ง การบริ ห ารและ จ�ำแนกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
การประเมินสัมฤทธิผลของข้าราชการกรุงเทพมหานคร • ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
กรุ ง เทพมหานคร ก� ำ หนดความรู ้
ในปัจจุบันได้มีการก�ำหนดความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน ความสามารถที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ของข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ดั ง ต่ อ ไปนี้ ในกรุงเทพมหานคร ไว้ ๖ ประเภท ได้แก่
ตารางที่ ๔๓ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๑) ด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร

๒) ด้านการบริหารงบประมาณ

นิยาม
ความสามารถในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร
โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่
ตามกฏหมายของกรุงเทพมหานครและภารกิจงานที่
นอกเหนื อ จากอ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามกฏหมาย ของ
กรุ ง เทพมหานครและองค์ ก รอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
ความเข้าใจประเพณีปฏิบัติ ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร เข้าใจข้อจ�ำกัดขององค์กร พฤติกรรมองค์กร
เข้ า ใจถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง ความสามารถในการ
คาดการณ์นโยบายภาครัฐ แนวโน้มทางการเมือง
เศรษฐกิ จ สั ง คม เทคโนโลยี และเหตุ ก ารณ์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ จ ะมี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
กรุงเทพมหานคร
ความรู้ความสามารถในการประเมินความส�ำคัญ
วางแผนจัดสรรควบคุม และติดตามงบประมาณทีไ่ ด้
รับการจัดสรรจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ และ
ความรูเ้ กีย่ วกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบตั ริ าชการ
งบรายจ่าย ผลผลิต และการจัดสรร / ถ่ายโอน
งบประมาณ
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ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๓) ด้านการจัดการการเงินการคลังการพัสดุ

๔) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

๕) ด้านการบริหารแผนงาน / โครงการ

๖) ด้านสถานการณ์แวดล้อมองค์กร

นิยาม
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ด ้ า น
การเงิน การคลัง การพัสดุ และมีความเข้าใจในการ
เบิ ก จ่ า ยเงิ น การจั ด ซื้ อ - จั ด จ้ า ง การบริ ห าร
การเงินการคลังและการพัสดุของกรุงเทพมหานคร
ความรู ้ ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรบุ ค คลในบทบาทของการบริ ห าร
“ทุนมนุษย์” ทั้งในการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล
การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การอ�ำนวยความรู้
การพัฒนาบุคลากร การสร้างและพัฒนาทีมงาน
ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ ก� ำ กั บ ดู แ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม / จริยธรรม และ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการในการด�ำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะพิเศษไม่ซำ�้ ซ้อนกับ
ภารกิจประจ�ำวัน โดยสามารถวางแผนด�ำเนินการ
ควบคุมประเมินผลส�ำเร็จและรายงานผลแผนงาน /
โครงการได้
ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมทั้งในและนอกประเทศรวมถึง
ความรูเ้ กีย่ วกับความเคลือ่ นไหวของกรุงเทพมหานคร
และความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๕๖

• ความรู้เรื่องกฏหมายและกฏ ระเบียบราชการ
หมายถึง ความรู้เรื่องกฏหมายตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กฏหมายและกฏ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับงานกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นความรูท้ ขี่ า้ ราชการกรุงเทพมหานคร
จ�ำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ
๗.๓.๑.๕.๒ ทักษะของบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ทักษะ หมายถึง การน�ำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความช�ำนาญ และคล่องแคล่ว
โดยกรุงเทพมหานครมีการก�ำหนดทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติราชการ ดังนี้
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ตารางที่ ๔๔ ทักษะของบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
การใช้คอมพิวเตอร์
การใช้ภาษาอังกฤษ
การจัดการข้อมูล
การบริหารจัดการทรัพยากร

นิยาม
ความสามารถในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการน�ำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
ทักษะในการบริหารจัดการฐานข้อมูล ตลอดจน
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในงาน
ความตระหนักและทักษะในการค�ำนวณความคุ้มค่า
ระหว่างทรัพยากร (งบประมาณ เวลา ก�ำลังคน
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ฯลฯ) ที่ ล งทุ น ไปหรื อ ที่ ใ ช้
การปฏิบัติภารกิจ (Input) กับผลลัพธ์ที่ได้ (Output)
อาจหมายรวมถึงทักษะในการจัดความส�ำคัญในการ
ใช้เวลา ทรัพยากร และข้อมูลอย่างเหมาะสม และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๕๖

ทัง้ นี้ ในด้านความรูค้ วามสามารถและทักษะในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ ปัจจุบันมีการก�ำหนดออกเป็น ๕ ประเภท และแบ่งตามสายงาน ได้แก่ ๑) ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบตั กิ าร - ช�ำนาญพิเศษ ๒) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั กิ าร - เชีย่ วชาญ ๓) ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ ๔) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ช�ำนาญงาน ๕) ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน - อาวุโส จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๐๕ สายงาน
๗.๓.๑.๕.๓ สมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดท�ำสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยสังเคราะห์จากนโยบาย วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายและแนวทางการปฏิรูปของกรุงเทพมหานคร
รวมถึงจากการส�ำรวจความคิดเห็นข้าราชการระดับผู้บริหาร ความคิดเห็นข้าราชการทั่วไป และ
ความคิดเห็นจากประชาชน จึงได้ก�ำหนดสมรรถนะหลักข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้
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ตารางที่ ๔๕ สมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
คุณธรรมและจริยธรรม

การบริการที่ดี
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ท�ำงานเป็นทีม

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

นิยาม
การครองตนและการประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตาม
หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมมี ค วามส� ำ นึ ก และ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองตลอดจนวิ ช าชี พ ของตน
เพื่อธ�ำรงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ
พฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง ความตั้ ง ใจ ความพยายาม
ความพร้อมในการให้บริการประชาชนและอุทศิ เวลา
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานและคุณภาพงานทีก่ ำ� หนด และหรือให้
เกินจากมาตรฐานที่ก�ำหนด
การท�ำงานโดยมีพฤติกรรมทีส่ ามารถท�ำงานร่วมกับ
ผูอ้ นื่ ได้ สามารถรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม
เต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น และมีความสามารถในการ
สร้างและรักษาความสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ความขวนขวาย สนใจใฝ่ รู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ
ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้พัฒนาตนเองอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ ง ยั ง รู ้ จั ก พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ประยุ ก ต์
ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับ
การปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร, พ.ศ. ๒๕๕๖

๕.๔ สมรรถนะประจ�ำกลุ่มงาน
ปั จ จุ บั น กรุ ง เทพมหานคร ก� ำ หนดสมรรถนะประจ� ำ กลุ ่ ม งานของข้ า ราชการสามั ญ
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๓๔ กลุ่มงาน ประกอบด้วย
• กลุ่มงานสนับสนุนทั่วไป
• กลุ่มงานวิทยาศาสตร์
• กลุ่มงานสถิติ
• กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
• กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
• กลุ่มงานนิติการ
• กลุ่มงานเภสัชกรรม
• กลุ่มงานบุคคล
• กลุ่มงานจิตวิทยา
• กลุ่มงานปกครองและทะเบียน
• กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
• กลุ่มงานเทศกิจ
• กลุ่มงานการพยาบาล
• กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน • กลุ่มงานการบ�ำบัด และฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานการท่องเที่ยว
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงานเศรษฐกิจและการพาณิชย์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานโสตทัศนศึกษา
กลุ่มงานสถาปัตยกรรม
กลุ่มงานเกษตรกรรม

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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กลุ่มงานสัตวแพทย์
กลุ่มงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มงานสาธารณสุข
กลุ่มงานการศึกษา
กลุ่มงานวิศวกรรม
กลุ่มงานผังเมือง
กลุ่มงานศิลปะ สังคม และวัฒนธรรม
กลุ่มงานช่างเทคนิค
กลุ่มงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แม้จะมีความพยายามอย่างยิง่ ในการก�ำหนดความรูค้ วามสามารถ
ทักษะและสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อวางแผนในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดี จากจุดมุ่งหมายในการน�ำเมืองกรุงเทพฯ ก้าวสู่ “มหานครแห่ง
เอเชีย” ก่อให้เกิดความท้าทายต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเดิมที่มีอยู่ของ
กรุงเทพมหานคร โดยแนวโน้มในอนาคตเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว กรุงเทพมหานครจ�ำเป็นต้องมี
ภารกิจใหม่ ๆ ที่รองรับการเป็นมหานคร อาทิ ภารกิจด้านการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของ
เมืองกรุงเทพฯ ภารกิจด้านการสร้างความปลอดภัยแก่ชาวกรุงเทพฯ ภารกิจด้านการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน (Public-Private Partnership) เป็นต้น ท�ำให้ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มีอยู่และยึดตายตัวตาม
กลุ่มงานเดิม จึงไม่สอดคล้องกับภารกิจและความท้าทายของกรุงเทพมหานครในอนาคตอีกต่อไป
ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
๗.๓.๒.๑ ปัจจัยท้าทายจากสังคมผู้สูงวัย
เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ แนวโน้มของการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของประชากรโลกมีความน่าสนใจ
เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ โลกจะมีประชากรวัยเด็กอยู่เพียงร้อยละ ๒๐.๘๗ แต่ใน
ทางตรงกันข้ามจะมีประชากรวัยสูงอายุถึงร้อยละ ๒๒.๒๓ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นการเปลี่ยน
โครงสร้างของประชากรโลกครั้งส�ำคัญ เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่โครงสร้างประชากรโลกจะมีจ�ำนวน
ของประชากรผูส้ งู อายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก จากผลดังกล่าวจะท�ำให้กลุม่ ผูส้ งู วัยกลายเป็นประชากร
ทีม่ กี ลุม่ ใหญ่ในสังคม ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อสังคมทัง้ ในเรือ่ งแนวโน้มของการบริโภค วิถชี วี ติ ความเป็น
อยู่ของคนในสังคมทั้งระดับโลกและในประเทศต่างๆ
ส� ำ หรั บ ประเทศไทย หลั ก ฐานรายงานการส� ำ รวจแนวโน้ ม ประชากรไทยขององค์ ก าร
สหประชาชาติ (ค.ศ. ๒๐๑๑) พบว่าประชากรของไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี
ค.ศ. ๑๙๕๐ - ๒๐๕๐ โดยในปี ค.ศ. ๑๙๕๐ ไทยมีจำ� นวนประชากรรวมทัง้ สิน้ ประมาณ ๒๐,๖๐๗,๐๐๐ คน
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และเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นจนถึงปี ค.ศ. ๒๐๕๐ คาดว่าประเทศไทยจะมีจ�ำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น
ประมาณ ๗๑,๐๓๗,๐๐๐ คน ภายใต้ฐานภาวะการเจริญพันธุ์ระดับปานกลาง หลังจากนั้นจ�ำนวน
ประชากรของไทยจึงจะเริ่มลดลงโดยในปี ค.ศ. ๒๑๐๐ คาดว่าประเทศไทยจะมีจ�ำนวนประชากรรวม
ทั้งสิ้นประมาณ ๕๘,๑๖๖,๐๐๐ คน และมีแนวโน้มที่จ�ำนวนประชากรของไทยจะลดลงอย่างต่อเนื่อง
เมือ่ พิจารณาถึงองค์ประกอบทางด้านอายุของประชากรของประเทศไทยในอนาคตเปรียบเทียบ
ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๕๐ ถึง ค.ศ. ๒๑๐๐ พบว่า ประชากรในกลุม่ อายุนอ้ ย (๐ - ๑๔ ปี) จะมีแนวโน้ม
ลดลง ในขณะที่ประชากรในกลุ่มอายุสูง (มากกว่า ๖๕ ปีขึ้นไป) จะมีจ�ำนวนที่เพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจะมีประชากรวัยสูงอายุมากขึ้น ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
ของประชากรในวัยต่าง ๆ โดยเฉพาะประชากรวัยแรงงานของประเทศไทยจะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ไปจนถึง
ปี ค.ศ. ๒๐๒๐ และจะค่อย ๆ ลดลง ส่วนประชากรในวัยเด็กจะลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะทีป่ ระชากร
สูงวัยจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ (U.S. Census Bureau, ๒๐๑๒)
ตารางที่ ๔๖ อัตราส่วนประชากรในช่วงวัยต่าง ๆ ของไทยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๙๓
ช่วงอายุ

๒๕๕๕
จ�ำนวน ร้อยละ

๐ - ๑๔ ๑๓,๐๘๔,๐๐๕
๑๕ - ๖๔ ๔๗,๖๔๗,๖๐๙
มากกว่า ๖,๓๕๙,๔๗๕
๖๕ ปีขนึ้ ไป

๒๕๖๓
จ�ำนวน ร้อยละ

๑๙.๕ ๑๒,๕๗๙,๘๓๙
๗๑.๐ ๔๘,๓๑๘,๒๙๘
๙.๕ ๘,๖๕๙,๕๖๔

๒๕๗๓
จ�ำนวน ร้อยละ

๑๘.๑ ๑๑,๘๙๑,๘๒๔
๖๙.๕ ๔๖,๙๘๔,๖๔๕
๑๒.๔ ๑๒,๔๑๓,๑๐๐

๒๕๙๓
จ�ำนวน ร้อยละ

๑๖.๗ ๑๐,๒๒๕,๓๙๒ ๑๔.๗
๖๕.๙ ๔๑,๒๙๕,๙๖๙ ๕๙.๓
๑๗.๔ ๑๘,๐๘๙,๘๙๕ ๒๖.๐

*ร้อยละของจ�ำนวนประชากรไทยที่มีอายุอยู่ในช่วงดังกล่าวเปรียบเทียบกับจ�ำนวนประชากรไทยทั้งหมด
ที่มา : U.S. Census Bureau, International Data Base, ๒๐๑๒

ภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท�ำให้ภาพอนาคตของสังคมไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ในเวลาอันสั้น โดยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวในปี
พ.ศ. ๒๕๗๓ ส่งผลให้มีเวลาเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในห้วงระยะเวลาอันสั้น ซึ่ง
การก้าวไปสู่สังคมแห่งผู้สูงวัยดังกล่าว ส่งผลท้าทายต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานครเป็น
อย่ า งยิ่ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ “การเกษี ย ณอายุ ” ของข้ า ราชการ
กรุงเทพมหานครทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ โดยผลจากการศึกษาพบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
มีขา้ ราชการทีจ่ ะเกษียณอายุราชการจ�ำนวนมาก รวม ๑,๓๓๑ คน โดยแบ่งเป็นข้าราชการทีจ่ ะเกษียณฯ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๖๕๔ คนและข้าราชการทีจ่ ะเกษียณฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๖๗๕ คน
ซึ่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นอกจากจะเป็นปีที่มีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการมากที่สุดแล้ว ยังเป็นปี
ที่ข้าราชการระดับบริหาร (ระดับ ๘ - ๑๑ ตามระบบ PC เดิม) เกษียณอายุราชการ ถึง ๑๔๐ คน
ท�ำให้กรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับภาวะขาดผูน้ ำ� และขาดข้าราชการทีส่ งั่ สมความเชีย่ วชาญในวิชาชีพ
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ครัง้ ใหญ่ เนือ่ งจากข้าราชการกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเกษียณอายุมากขึน้ ในแต่ละปี ในขณะเดียวกัน
การจ�ำกัดงบประมาณ โดยรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานน้อยลง อาจท�ำให้กรุงเทพมหานครมีช่องว่าง
ระหว่างอายุของผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น มีความเสี่ยงในเรื่องการถ่ายโอนความรู้ภายในระบบราชการ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในองค์การราชการเพือ่ ถ่ายเทความรูร้ ะหว่างคนรุน่ เก่า
ที่สูงวัย ให้แก่คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในระบบ ซึ่งหากไม่เร่งด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะท�ำให้
ความรู้ดั้งเดิมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การ สูญหายไปพร้อมกับการเกษียณอายุ ของ
ผู้มีประสบการณ์สูง

ผลพวงจากสภาพแวดล้ อ มดั ง กล่ า ว
ส่งผลให้นโยบายในการด�ำเนินงานของกรุงเทพ
ในทศวรรษหน้ า ที่ ค วรน� ำ มาพิ จ ารณาในการ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เปลี่ยนไป ในมิติด้านการพัฒนาองค์การและ
ทรัพยากรบุคคล ควรจะประกอบด้วยประเด็น
ส�ำคัญเบื้องต้น ดังนี้ (สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะสิริ
วิท อิสโร และคณะ, พ.ศ. ๒๕๕๒)
๑. การพัฒนาผลิตภาพ (Productivity)
ในการให้บริการของระบบราชการ โดยการน�ำ
เอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัยเข้ามาใช้
ในระบบราชการ เพือ่ สร้างให้เกิดผลิตภาพในการ
บริการแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุค
ของสังคมสูงวัย ที่ประเทศจะมีก�ำลังแรงงาน
น้อยลง แต่กลับมีจ�ำนวนผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
การเพิ่มผลิตภาพจะกลายเป็นปัญหาที่ส�ำคัญของ
ภาครัฐ
๒. การถ่ายโอนความรูภ้ ายในระบบราชการ
และการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
เพื่อถ่ายเทความรู้ระหว่างคนรุ่นเก่าที่สูงวัยให้แก่
คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในระบบ จะเป็นสิ่งที่ท�ำให้

ระบบเกิดความคล่องตัว ไม่ติดขัดหรือสูญเสีย
ความรู้ทั้งหมด ไปกับข้าราชการที่จะเกษียณอายุ
ในอนาคต
๓. มีระบบการวางแผนอาชีพ (Career
Path) ในระบบราชการที่ยืดหยุ่นมากขึ้น มีการ
วางแผนทดแทนต�ำแหน่งงานต่าง ๆ (Succession
Planning) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มงานที่มี
ความส�ำคัญ และในกลุ่มของราชการที่ก�ำลังจะ
เกษียณอายุ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
การขาดช่วงของแรงงาน ในขณะที่โครงสร้าง
ประชากรของประเทศเปลี่ยนแปลง
๔. การปรั บ เปลี่ ย นภาพลั ก ษณ์ ข อง
ข้าราชการ (Re-Image) เพื่อดึงดูดก�ำลังแรงงาน
ในอนาคตทัง้ ในส่วนของก�ำลังแรงงานทีม่ นี อ้ ยลง
และในส่วนของแรงงานความรูใ้ ห้เข้ามาท�ำงานใน
ระบบราชการมากขึ้น
๕. การพิจารณาปรับอายุเกษียณข้าราชการ
เพื่อให้กลุ่มข้าราชการที่อายุสูงวัย แต่ยังสามารถ
ท�ำงานได้ดี ยังคงเป็นแรงงานที่ส�ำคัญ และเพื่อ
ให้ผู้สูงอายุนั้น ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์
ที่สั่งสมมาในการท�ำประโยชน์ต่อไป
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๗.๓.๒.๒ ความท้าทายจากแนวโน้มการขยายตัว
ของความเป็นเมือง และการย้ายถิ่นข้ามชาติ
จากการศึกษา พบว่าประเทศต่าง ๆ
ทั่ ว โลกก� ำ ลั ง ประสบกั บ ภาวะความเป็ น เมื อ ง
เพิม่ มากขึน้ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
ที่ก�ำลังพัฒนา ก่อให้เกิดเป็นเมืองอุตสาหกรรม
สร้างกระแสการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมือง
เป็ น จ� ำ นวนมาก จากการส� ำ รวจถึ ง แนวโน้ ม
ของเมืองจากองค์การสหประชาชาติ (United
Nations, ๒๐๑๒) ได้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ในอนาคต
เขตเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกจะมีการขยายตัว และ
จะมีจ�ำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น
ในประเทศไทยจากทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ประเทศตามแนวทางของตะวันตก และแนวทาง
สากลที่มุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ท�ำให้ในปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงจาก

สังคมเกษตรกรรม เป็นสังคมอุตสาหกรรมหรือ
สั ง คมเมื อ งมากยิ่ ง ขึ้ น โดยสั ด ส่ ว นจ� ำ นวน
ของประชากรในเขตเมื อ งในประเทศไทย
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐
ประเทศไทยมี จ� ำ นวนประชากรในเขตเมื อ ง
๒๓,๓๑๕,๐๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๓ และ
เพิ่มจ�ำนวนขึ้นเป็น ๒๗,๓๗๕,๐๐๐ คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๗ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ และ
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยคาดการณ์ว่า
ในปี พ.ศ. ๒๐๓๐ ประเทศไทยจะมี จ� ำ นวน
ประชากรที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในเขตเมื อ งเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น
๓๒,๐๓๙,๐๐๐ คน
เมื่อพิจารณาเชิงลึกเฉพาะประเด็นเรื่อง
การย้ า ยถิ่ น พบว่ า มี แ นวโน้ ม เป็ น การย้ า ยถิ่ น
ข้ามชาติเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากโลกยุคโลกาภิวัต
น์ท�ำให้การขนส่ง สื่อสารและระบบโทรคมนาคม
มี ค วามสะดวกและประหยั ด มากขึ้ น ท� ำ ให้
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ประชากรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเดินทางข้าม
ประเทศได้งา่ ยขึน้ ขณะเดียวกัน ระเบียบกฏเกณฑ์
ด้านการเข้าเมืองของประเทศต่าง ๆ ก็มีความ
เป็นสากลและยืดหยุ่นมากขึ้น ท�ำให้การย้ายถิ่น
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะการเคลือ่ นย้ายแรงงาน
ข้ามชาติกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ และก�ำลังเป็น
ประเด็ น ด้ า นการเมื อ งและเศรษฐกิ จ ระหว่ า ง
ประเทศที่ส�ำคัญในโลกยุคปัจจุบัน
ทั้งนี้ การขยายตัวของสังคมเมือง มิใช่
เป็นภาวะแห่งความศิวิไลซ์ที่บ่งชี้ถึงความเจริญ
ก้าวหน้า และสภาพกินดีอยู่ดีของคนในประเทศ
ผลจากการศึกษาจากการส�ำรวจของส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ (๒๕๔๙)
พบว่าครัวเรือนในเขตเทศบาลทัง้ หมดจ�ำนวน ๕.๗
ล้านครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่อยู่อย่างแออัด
มากกว่า ๓ คน ต่อหนึ่งห้องนอนอยู่ร้อยละ ๗.๗
เป็นครัวเรือนที่ไม่มีแหล่งน�้ำสะอาด ร้อยละ ๒.๓
และไม่มีการก�ำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัยอยู่
ร้อยละ ๐.๒ คาดว่าในจ�ำนวนครัวเรือนทีอ่ ยูอ่ ย่าง
แออัด ได้รวมครัวเรือนที่มีเด็กเป็นสมาชิกอยู่ไม่
น้อยกว่า ๓ แสนครัวเรือน ส่งผลให้เด็กจ�ำนวน
หนึ่งเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงของชุมชน
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แออัด เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด การใช้
ความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงความเสี่ยงที่จะ
เป็นเหยือ่ ของความรุนแรงและการละเมิดทางเพศ
ได้ นอกจากนี้ รายงานการส�ำรวจของส�ำนักงาน
โครงการพั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ ป ระจ� ำ
ประเทศไทย (UNDP, ๒๐๑๐) ผลส�ำรวจพบว่า
ในเขตเมื อ ง ประชากรที่ ถู ก จั ด ว่ า เป็ น คนจน
มีจ�ำนวนค่อนข้างน้อย แต่คนจนในเมืองจ�ำนวน
มากก็พบปัญหาการเข้าถึงอาหารเป็นครั้งคราว
เนื่องจากความไม่มั่นคงในชีวิตหลายด้าน จาก
ข้ อ มู ล ของสถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชนใน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีประชากร ๘.๒๕ ล้านคน อาศัย
อยูใ่ นชุมชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย ๕,๕๐๐ แห่ง ส่วนใหญ่
เป็นแรงงานนอกระบบ โดยเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในสัดส่วนสูง ผลการส�ำรวจคนจนในเขตเมือง
พบว่าร้อยละ ๓ ของครัวเรือนคิดว่าตนเองขาด
ความมั่ น คงทางอาหาร และมี โ อกาสจะพบ
ความหิวโหย และอีกร้อยละ ๑๔ ขาดอาหาร
ในบางช่วงเวลา ร้อยละ ๑๐ บอกว่าบางครั้ง
มีอาหารไม่เพียงพอส�ำหรับครัวเรือน และเกือบ
ทั้งหมดให้เหตุผลว่าเป็นเพราะไม่มีเงินซื้ออาหาร

ผลพวงจากการขยายตัวของความเป็นเมือง การย้ายถิ่นข้ามชาติ และคุณภาพชีวิตของ
คนเมือง ท�ำให้ในแง่การบริหารทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานครต้องจัดสรรข้าราชการให้สอดคล้อง
กับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการใหม่ โดยให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า ใน
กลุ่มใหม่ที่หลากหลายมากขึ้น ในขณะเดียวกันอาจต้องมีการขยายภารกิจของกรุงเทพมหานคร ให้
สอดรับการการดูแลประชาชนชาวกรุงเทพฯ ตามความต้องการทีห่ ลากหลายมากขึน้ โดยจะต้องจัดหา
บริการและสวัสดิการสังคมที่มีความเหมาะสม ให้แก่บุคคลในแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ ในมิติของการ
พัฒนาองค์การ จะต้องมีการวิเคราะห์ “ลูกค้า” หรือผู้รับบริการใหม่ ที่ไม่ได้รองรับเพียงแค่คน
กรุงเทพมหานคร แต่ต้องมุ่งขยายให้ครอบคลุมถึง “แรงงานต่างชาติ” และกลุ่มอื่น ๆ ที่จะเข้ามา
แสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นคนกลุ่มใหม่ท่ีเข้ามามีบทบาทในสังคม
กรุงเทพฯ และสังคมไทยในอนาคต ดังนั้น กรุงเทพมหานครจะต้องมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครรุ่นใหม่ ในการรองรับปัญหาทางสังคมที่หลากหลาย ให้มีคุณลักษณะ
ที่เหมาะสม และมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
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การบริหารจัดการ

๗.๓.๒.๓ สั ง คมต้ อ งการข้ า ราชการ
กรุงเทพมหานครที่มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่
การบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล
องค์ ก รเพื่ อ ความโปร่ ง ใสนานาชาติ
(Transparency International) ได้จัดอันดับ
ดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption
Perceptions Index : CPI) ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
พบว่า ประเทศไทยได้ ๓.๔ คะแนน จากคะแนน
เต็ม ๑๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๐ จากการจัด
อันดับทั้งหมด ๑๘๓ ประเทศทั่วโลกหลังจาก
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ อยูอ่ นั ดับ ๗๘ จากจ�ำนวนประเทศ
ทั้งหมด ๑๗๘ ประเทศ
ขณะที่นิวซีแลนด์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์
และสวีเดน เป็นกลุม่ ประเทศทีค่ รองต�ำแหน่งสาม
อันดับแรก ได้แก่ ๙.๕, ๙.๔, ๙.๔ และ ๙.๓
คะแนน (ตามล�ำดับ) ส่วนประเทศที่ได้อันดับ
สุดท้าย ได้แก่ ประเทศโซมาเลีย (๑.๐ คะแนน)
และเกาหลีเหนือ (๑.๐ คะแนน) ซึ่งประเทศที่มี
คะแนนน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ก�ำลัง
อยู่ในภาวะสงครามหรือมีความขัดแย้งภายใน
ประเทศเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเป็นสภาพ
การเมื อ งการปกครองที่ มี ค วามเปราะบาง
เมือ่ พิจารณาเฉพาะการจัดอันดับของกลุม่ ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย พบว่าประเทศที่มีคะแนนเป็น
อันดับที่ ๑ คือ สิงคโปร์ (๙.๒ คะแนน) ส่วน
ประเทศที่มีคะแนนต�่ำที่สุดคือ เกาหลีเหนือ (๑.๐
คะแนน) และพม่า (๑.๕ คะแนน) ซึง่ การจัดอันดับ

เช่นนี้ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงตกอยู่
ภายใต้วงั วนของการทุจริตคอร์รปั ชัน ซึง่ จากสถิติ
เปรียบเทียบตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๕ พบว่า
คะแนนความโปร่งใสของไทยมีแนวโน้มลดน้อยลง
เรื่อย ๆ (Transparency International, ๒๐๑๒)
ส่ ว นผลการจั ด อั น ดั บ ดั ช นี ภ าพลั ก ษณ์
คอร์รัปชันของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ง
ได้มีการปรับให้คะแนนใหม่ พบว่า ประเทศไทย
ได้ ๓๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
อยู ่ อั น ดั บ ที่ ๘๘ จากการจั ด อั น ดั บ ทั้ ง หมด
๑๘๓ ประเทศทั่วโลก ร่วมกับประเทศอื่น ๆ อีก
๔ ประเทศคือ มาลาวี โมร็อกโก ซูรินาเม
สวาซิแลนด์ และแซมเบีย
โดยประเทศในภูมภิ าคส่วนใหญ่มคี ะแนน
ใกล้เคียงกับประเทศไทย ยกเว้นสิงคโปร์ ที่มี
คะแนนและผลการจั ด อั น ดั บ สู ง ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าค
ได้ ๘๗ คะแนน อันดับที่ ๕ ของโลก ส่วนประเทศ
เพือ่ นบ้านไทย มีคะแนนไล่เลีย่ กัน ได้แก่ มาเลเซีย
๔๙ คะแนน ที่ ๕๔ ของโลก, จีน ๓๙ คะแนน
ที่ ๘๐ ของโลก, ฟิลิปปินส์ ๓๔ คะแนน ที่ ๑๐๕
ของโลก, อินโดนีเซีย ๓๒ คะแนน ที่๑๑๘ ของ
โลก, เวียดนาม ๓๑ คะแนน ที่ ๑๒๓ ของโลก,
กัมพูชา ๒๒ คะแนน ที่ ๑๕๗ ของโลก, ลาว ๒๑
คะแนน ที่ ๑๖๐ ของโลก และพม่า ๑๕ คะแนน
ที่ ๑๗๒ ของโลก (Transparency International,
๒๐๑๓)

ผลกระทบต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร จากการที่สังคมต้องการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครทีม่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม มุง่ สูก่ ารบริหารงานทีม่ ธี รรมาภิบาล ท�ำให้กรุงเทพมหานคร
จะต้องส่งเสริมค่านิยมคุณธรรม ความรักชาติและค่านิยมแห่งการพอเพียงให้แก่ข้าราชการ โดย
ข้าราชการกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า จะต้องเป็นรากฐานทางคุณธรรมให้แก่คนในสังคมใน
ภาวะวิกฤต โดยต้องมุ่งสู่เส้นทางการบริหารที่เน้นหลักธรรมาภิบาล สะท้อนความโปร่งใส และการ
ตรวจสอบได้ของระบบราชการมากยิ่งขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗.๓ – การบริหารทรัพยากรบุคคล

๗.๓.๒.๔ ความท้าทายจากสังคมฐานความรู้
จากรายงานของ UNESCO พบว่าแนว
โน้ ม ทางด้ า นการศึ ก ษาของประชากรโลก
มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นเช่นกัน กล่าวคือ อัตราผู้รู้
หนังสือของประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งใน
ส่วนของผู้ใหญ่และวัยรุ่น ย้อนอดีตไปในช่วงปี
ค.ศ. ๑๙๘๕ - ๑๙๙๔ ประชากรโลกมีอตั ราผูใ้ หญ่
(อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป) ที่รู้หนังสือร้อยละ ๗๖ และ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นร้อยละ ๘๒ ในช่วงปี
ค.ศ. ๑๙๙๕ - ๒๐๐๔ และคาดว่าในปี ค.ศ. ๒๐๑๕
ทั่วโลกจะมีผู้ใหญ่ที่รู้หนังสือร้อยละ ๘๖ ส�ำหรับ
ประชากรวัยรุ่นที่รู้หนังสือก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องเช่นกัน สอดคล้องกับรายงานของ
องค์การสหประชาชาติ (๒๐๑๒) ที่พบว่าแนวโน้ม
ด้านการศึกษาของประชากรโลกมีเพิม่ สูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ในรายงาน The Millennium
Development Goals Report (United Nations,
๒๐๑๒b) ขององค์ ก ารสหประชาชาติ พ บว่ า
เทคโนโลยีสารสนเทศในโลกมีการพัฒนาขึ้นเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเจริญเติบโตของ
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ และการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต
ทัง้ ภูมภิ าคทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว และภูมภิ าคทีก่ ำ� ลังพัฒนา
โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ เกือบหนึ่งในสามของโลก
สามารถออนไลน์อินเทอร์เน็ตได้ โดยคิดเป็น
ร้อยละ ๓๕ เพิ่มจากเดิมในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ที่มี
ผู ้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต เพี ย งร้ อ ยละ ๑๘ เท่ า นั้ น
การพัฒนาเช่นนี้เอื้ออย่างมากต่อการสร้างสังคม
ฐานความรู้ในสังคมโลก เนื่องจากอินเทอร์เน็ต
และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นเครื่องมื อ ที่ ส� ำ คั ญ
ในการกระจาย และสั่ ง สมองค์ ค วามรู ้ โดย
แนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วใน
ปัจจุบันท�ำให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคต
โลกจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกยิ่งขึ้น

397

ส�ำหรับประเทศไทย จากการส�ำรวจ Human
Development Index ๒๐๐๖ ขององค์การ
สหประชาชาติ ไ ด้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ประเทศไทย
ประสบความส�ำเร็จอย่างมากในแง่ของการมีอตั รา
ผู้ที่รู้หนังสือในระดับที่สูง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๓
ประเทศไทยมีอตั ราผูร้ หู้ นังสือในกลุม่ ผูใ้ หญ่ (อายุ
๑๕ ปีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔ และใน
กลุม่ วัยรุน่ (อายุ ๑๕ - ๒๔ ปี) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑
และอัตราดังกล่าวได้เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ ๙๒.๖ ใน
กลุ่มผู้ใหญ่ และร้อยละ ๙๘ ส�ำหรับกลุ่มวัยรุ่นใน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นอัตราที่ที่อยู่ในระดับสูง
เมือ่ พิจารณาปีทไี่ ด้รบั การศึกษาโดยเฉลีย่
ของคนไทยในกลุ่มอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป พบว่าเพิ่ม
ขึ้นจาก ๖.๘ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น ๘.๑ ปี
ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ ท�ำให้แรงงานไทยใน พ.ศ. ๒๕๕๒
มีระดับการศึกษาประถมศึกษาลดลงเหลือร้อยละ
๕๖.๒ และคาดว่าในอนาคตอีก ๒๐ ปีข้างหน้า
จะมี ร ะดั บ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเหลื อ เพี ย ง
ร้อยละ ๓๙.๙ ขณะที่ระดับอุดมศึกษาจะเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ ๑๕.๔ ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นร้อยละ
๒๒.๕ ในพ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การอ่ า นออกเขี ย นได้
ในยุคของโลกาภิวัตน์ที่โลกมีการเชื่อมโยงติดต่อ
เข้าด้วยกัน ทักษะในเรือ่ งของภาษาซึง่ เป็นหนึง่ ใน
องค์ ป ระกอบที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ในเรื่ อ งของ
การศึ ก ษาและการพั ฒ นาประเทศชาติ ก็ เ ป็ น
สิ่งส�ำคัญ จากการศึกษาเพื่อพิจารณาศักยภาพ
ทางด้านภาษาอังกฤษของแรงงานไทย พบว่า
แรงงานไทยมีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษต�่ำว่า
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งผลจากการจัดอันดับทักษะ
ภาษาอังกฤษของ Education First ปี พ.ศ.
๒๕๕๕ จากจ�ำนวน ๕๔ ประเทศ (ทีค่ นในประเทศ
ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก) ประเทศไทยอยู่
อันดับที่ ๕๓ (รองจากลิเบีย (๕๔) ซึ่งสอดคล้อง
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กับข้อมูลการส�ำรวจความสามารถการใช้ภาษา
อั ง กฤษของบั ณ ฑิ ต ไทยจากคะแนนสอบภาษา
อังกฤษ TOEFL ในกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า
ประเทศไทยมี ค ะแนนเฉลี่ ย ต�่ ำ กว่ า ๕๐๐ ใน
ขณะที่ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมาร์
เวียดนาม กัมพูชา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ๕๐๐
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๖ : ๑๐๖ - ๑๐๗)
ส่ ว นด้ า นการสื่ อ สารผลการศึ ก ษา
พบว่าการขยายตัวทางการสือ่ สารของไทยเป็นไป
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีโทรศัพท์ประเภทใช้สาย
ทั้งประเทศ ๖,๕๘๒,๕๔๘ หมายเลข โทรศัพท์
เคลื่อนที่ ๖๓,๖๑๐,๓๗๖ หมายเลข คิดเป็น
๑๐๔.๑ เครื่องต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน และ
๑,๐๐๖.๓ เครื่องต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน และ
มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นจาก ๓๐ คน ใน
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น ๑๐.๙๖ ล้านคนใน พ.ศ. ๒๕๕๑
คิดเป็นอัตราการใช้งานร้อยละ ๑๗.๓ หรือคิดเป็น
๑๘,๑๖๙.๒ ต่อแสนคน
สอดคล้ อ งกั บ รายงานผลการสํ า รวจ
พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมของ
ประชากรไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีจ่ ดั ทําโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พบ
ว่า ทั่วประเทศมีการใช้ระบบ 3G ร้อยละ ๗.๔
และมีปริมาณการใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ
๔,๕๒๓ นาที โดยผู้ใช้ในกรุงเทพมหานครนั้นจะ
มีการใช้งานระบบ 3G มากกว่าภาคอื่น ๆ คิด
เป็นร้อยละ ๑๕.๑ ของผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลือ่ นที่ โดย
มีปริมาณการใช้งานต่อเดือนสูงถึง ๕,๙๑๙ นาที
(รายงานผลโครงการสํ า รวจพฤติ ก รรมการใช้
บริ ก ารโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ.
๒๕๕๔ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ อ้างถึงในศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์
ภาครัฐ ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ, พ.ศ. ๒๕๕๔) ใน
ขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบสมาร์ทโฟน (เครื่องโทรศัพท์ที่มีระบบปฏิบัติ
การ UIQ, Bad, Android, IOS, RIM และ
Window Mobile) ก็มีอัตราการเติบโตในตลาด
สือ่ สารมากขึน้ ท�ำให้โอกาสในการเชือ่ มต่อสือ่ สาร
สู่คนจ�ำนวนมาก สามารถกระท�ำได้รวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น โดยผ่าน Application ต่าง ๆ เช่น
Facebook, Twitter, Line หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ที่ให้ความรู้ เช่น Youtube, Blogpage เป็นต้น

ผลจากการก้าวเข้าสู่สังคมฐานความรู้ ท�ำให้กรุงเทพมหานครต้องมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้
ความสามารถของข้าราชการ ให้สามารถรู้เท่าทันโลกและสังคมในยุคสังคมฐานความรู้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทักษะในด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งถือว่ามีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยต้องเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมทีม่ แี นวโน้มจะเกิดมากขึน้ จากช่วงวัยทีแ่ ตกต่าง และ
ความท้าทายจากวัฒนธรรมข้ามชาติ ท�ำให้การบริหารกรุงเทพมหานครในอนาคตจะต้องรองรับ
ความแตกต่างหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้กรุงเทพมหานครอาจใช้โอกาสจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มศักยภาพเชิงรุกในการปฏิบัติงาน การจัดการ
ความรู้ภายในหน่วยงาน และการให้บริการที่เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗.๓ – การบริหารทรัพยากรบุคคล

๗ . ๓ . ๒ . ๕ สั ง ค ม ต ้ อ ง ก า ร ข ้ า ร า ช ก า ร
กรุงเทพมหานครที่วางตัวเป็นกลาง คลี่คลาย
ความขัดแย้งในสังคม และมุ่งสนองต่อการ
ด�ำเนินงานตามระบอบประชาธิปไตยมากขึน้
สถานการณ์ดา้ นการเมืองภายในประเทศ
ในระยะที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยยึดมั่นในการ
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น พระประมุ ข แม้ ว ่ า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐
จะเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทีก่ อ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ที่ ส� ำ คั ญ ในสั ง คมไทย แต่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ท�ำให้เกิด
ความเป็ น ธรรมในการปฏิ รู ป การเมื อ งตามวิ ถี
ประชาธิปไตย มีการกระจายอ�ำนาจและให้โอกาส
ภาคประชาชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบ
การบริหารงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น
ส�ำหรับแนวโน้มสถานการณ์ทางการเมือง
ในอนาคต พบว่าอาจไม่มเี สถียรภาพมัน่ คงนัก โดย
เฉพาะจากกรณีการเคลือ่ นไหวของกลุม่ พลังต่าง ๆ
ทีใ่ ช้เงือ่ นไขทางการเมือง เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม
และความไม่เป็นธรรมทางสังคม เป็นสาเหตุในการ
เคลือ่ นไหวเพือ่ กดดันรัฐบาลให้ทำ� ตามข้อเรียกร้อง
ขณะทีใ่ นปัจจุบนั ยังปรากฏการเคลือ่ นไหวของบุคคล
และกลุ่มบุคคลที่มีการกระท�ำอันเป็นการหมิ่น
สถาบันเบือ้ งสูงอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารในทางลบและเป็นเท็จ มุง่ ขยายแนวร่วม
การต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงมีการ
ปล่ อ ยข่ า วลื อ สร้ า งกระแสในทางลบเพื่ อ
ลดความเชือ่ ถือ ความเคารพศรัทธาของประชาชน
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (สุรชาติ บ�ำรุงสุข, พ.ศ.
๒๕๕๐)
อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีการสือ่ สารทีไ่ ร้ขอ้
จ�ำกัดด้านเวลา ระยะทาง และประสิทธิภาพ
การตอบโต้ เ ป็ น เสมื อ นคลื่ น ลู ก ใหญ่ ที่ โ ถมทั บ
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สิ่งต่าง ๆ ที่มันซัดสาดไปถึงการสื่อสารย่อม
น� ำ มาซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงแทบทุ ก เรื่ อ งที่ อ ยู ่
ในสังคมโลกนี้ การเมืองไทยก็เช่นเดียวกันย่อมได้
รับผลกระทบจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก�ำลัง
พัฒนาขึน้ ไม่วา่ จะเป็นความก้าวหน้าของเครือข่าย
สารสนเทศ (อิ น เทอร์ เ น็ ต ) การสื่ อ สารผ่ า น
ดาวเทียม การสื่อสารผ่านเคเบิลทีวีการสื่อสารที่
สามารถตอบโต้ระหว่างผู้รับและผู้ส่งสารหรือ
การสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ ที่จะมีมาในอนาคตอัน
ท� ำ ให้ ก ารสื่ อ สารถึ ง กั น ท� ำ ได้ อ ย่ า งทั น ที แ ละ
มีประสิทธิภาพเทคโนโลยี การสื่อสารที่ก�ำลัง
ถาโถมเข้ามานัน้ เมือ่ น�ำมาวิเคราะห์แนวโน้มว่าจะ
ท่วมทับหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเมืองไทย
ไปในทิศทางใดบ้างภายในขอบเขตเวลา ๒๐ ปี
ข้างหน้านี้ สามารถกล่าวได้ว่าแนวโน้มที่ออกมา
มีความน่าสนใจมาก อาทิ
๑) ประชาชนจะมี ส ่ ว นร่ ว มในประชาธิ ป ไตย
ทางตรงมากขึ้น
๒) โอกาสการมีสว่ นร่วมทางการเมืองเปิดกว้างขึน้
๓) รูปแบบการหาเสียงจะเปลีย่ นไปใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น
๔) นักการเมืองคือสาธารณบุคคลที่แท้จริง
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, พ.ศ. ๒๕๔๓)
ปัจจัยต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในยุคโลกาภิวตั น์นี้
เมื่อได้มาปฏิสัมพันธ์กับการเมืองไทยจะท�ำให้ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ลักษณะทางการเมืองไทยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไป ดังต่อไปนี้
• ประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตยสูง
• การเมืองไทยโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
• การเมื อ งไทยที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง อิ ท ธิ พ ลของกลุ ่ ม
มหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ
• การด�ำเนินนโยบายทางการเมืองเป็นไปใน
ลักษณะเป็นพลวัต
• การเมืองไทยที่มีอ�ำนาจทางเศรษฐกิจเป็น
แกนน�ำในการด�ำเนินนโยบาย
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เมื่อแนวโน้มการเมืองโลกเคลื่อนที่ไปในทิศทางนี้ ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประชาคมโลก
จ�ำเป็นต้องปรับตัวตามให้ทนั การปรับตัวทีด่ จี ะส่งผลให้การเมืองไทยสามารถยืนหยัดอยูใ่ นโลกอนาคต
ได้อย่างสง่างาม ประเทศไทยจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบอบการเมืองให้มีความเป็น
ประชาธิปไตยเพิม่ มากยิง่ ขึน้ ทัง้ ในด้านนักการเมืองและระบบการเมือง ภายใต้เอกลักษณ์เด่นทางการ
ปกครองของประเทศ คือ มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีอุดมการณ์ชาติ
ด้านการเมืองเพื่อน�ำไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ด้านการเมืองในแนวทางที่จะสามารถพาประเทศไปสู่
ความมั่นคงและความส�ำเร็จดังที่คนไทยปรารถนา
จากแนวโน้มสถานการณ์ทางการเมือง
ในทศวรรษหน้าจะส่งผลกระทบต่อการบริหาร
งานของกรุ ง เทพมหานคร กล่ า วคื อ ท� ำ ให้
การบริหารกรุงเทพมหานครกลายเป็นการบริหาร
ในระบบเปิดมากขึน้ โดยนอกจากจะต้องค�ำนึงถึง
เป้ า หมายและภารกิ จ เกี่ ย วกั บ การบั ง คั บ ใช้
กฏหมายทางด้านความมัน่ คง ความสงบเรียบร้อย
และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของพลเมื อ งชาว
กรุงเทพฯ แล้ว ในขณะเดียวกันการบริหารงาน
ต้องค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคล ชุมชน สังคม
ที่พร้อมจะกลายมาเป็นผู้ตรวจสอบ มีส่วนร่วมใน

การก�ำหนดนโยบายและตรวจสอบการบริหารงาน
ภาครัฐ การวางแผนงานของหน่วยงานจะต้องให้
ความส�ำคัญกับความรู้สึกและความคิดเห็นและ
ความพึ ง พอใจของประชาชนด้ ว ย นอกจากนี้
ควรต้องมีการกระจายอ�ำนาจแก่สำ� นักงานเขตมาก
ขึ้นในการบริหารจัดการ รวมถึงมุ่งแก้ไขความ
ขัดแย้งทางด้านขั้วอ�ำนาจทางการเมือง เป็น
ผลให้ข้าราชการจะต้องวางตนเป็นกลาง และ
มีบทบาทในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งและ
สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจแก่ ป ระชาชนในเรื่ อ ง
การสร้างจิตส�ำนึกในทางการเมือง

๗.๓.๒.๖ แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บนระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศจะมี บ ทบาท
มากขึ้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะคลื่นลูก
ที่สามได้ถูกบูรณาการเข้ากับชีวิตประจ�ำวันตั้งแต่
ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ทุกวันนี้ประชากร
ในโลกสามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น ได้ อ ย่ า ง
ไร้พรมแดน ผูค้ นจ�ำนวนมากกว่าพันล้านสามารถ
เข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล จ� ำ นวนมหาศาลได้ ใ นเวลา
อันรวดเร็ว แม้ว่าจะอยู่ต่างที่ต่างเวลากันก็ตาม
ไม่ ว ่ า ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น จะอยู ่ ใ นรู ป สื่ อ ข้ อ ความ
รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือทุกรูปแบบ

ในเวลาเดียวกัน โดยใช้อปุ กรณ์การสือ่ สารต่าง ๆ
อาทิเช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรศัพท์
ซึง่ ในปัจจุบนั อุปกรณ์การสือ่ สารเหล่านีไ้ ด้รบั การ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลสูงขึ้น
ส�ำหรับประเทศไทย ความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท�ำให้การ
เคลือ่ นไหวของกระแสวัฒนธรรมโลกในยุคโลกาภิวตั น์
ผ่ า นพั ฒ นาการของสื่ อ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว
ก่อให้เกิดการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิน่
ซึ่ ง ส่ ง ผลทั้ ง ในเชิ ง ลบและเชิ ง บวกต่ อ การ
ปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ของผู ้ ค นในแง่ มุ ม ต่ า ง ๆ
เกี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย ม ระบบคุ ณ ค่ า ในสั ง คม และ
พฤติกรรมการบริโภค

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗.๓ – การบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลกระทบเชิงลบ ประเทศไทยซึ่งเป็น
ประเทศเปิด สามารถรับกระแสทางเศรษฐกิจ
สั ง คม วั ฒ นธรรม และเทคโนโลยี ข องโลก
อย่างเต็มที่ โดยขาดการจัดการ ขาดการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ขณะเดียวกันก็ละเลย ขาดการดูแล
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม คุ ณ ค่ า ทางสั ง คม คุ ณ ค่ า
ทางวัฒนธรรม และคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดัง้ เดิม ท�ำให้คณ
ุ ค่าเหล่านีก้ ำ� ลังค่อย ๆ เลือนหาย
ไปจากชุมชนท้องถิ่น
ในทศวรรษหน้า เมื่อเทคโนโลยีมีความ
ก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ ย่อมต้องส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารระบบราชการ ไม่เพียงแค่เป็นการ
ปรั บ ระบบราชการเข้ า สู ่ ก ารท� ำ งานด้ ว ยระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ท่ า นั้ น แต่ ก รุ ง เทพมหานคร
ยังต้องมีการปรับตัวในอีกหลายประการ เพือ่ ก้าว
ให้ทนั กระแสเทคโนโลยีและน�ำสิง่ เหล่านัน้ มาปรับ
ใช้ทั้งในเชิงรับ และเชิงรุก และพัฒนาระบบ
บริ ห ารให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และน� ำ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจ
เชิงนโยบายต่าง ๆ ดังนี้ (ปรับปรุงจาก สมบูรณ์
กุลวิเศษชนะ สิรวิ ทิ อิสโร และคณะ, พ.ศ. ๒๕๕๒)
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ผลกระทบเชิงบวก มีพัฒนาการด้านการบริการ
ประชาชนให้ ไ ด้ รั บ ความสะดวกรวดเร็ ว จาก
การด�ำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการเชือ่ ม
โยงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการนั้น ๆ
ทั้ ง ข้ อ มู ล จากภายในหน่ ว ยหรื อ จากต่ า งหน่ ว ย
มาบู ร ณาการ ประมวลผล และแสดงผล /
รายงานผลได้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล อีกทั้งยังท�ำให้ประหยัดเวลาและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย

ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ สนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
น�ำนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
รวดเร็วและเป็นข้อมูลส�ำคัญในระบบสารสนเทศ
ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห าร (Executive Information
Systems: EIS) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support Systems: DSS) ในการ
ก�ำหนดยุทธศาสตร์ ด�ำเนินนโยบาย และสร้าง
การมีสว่ นร่วมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ ระบบต่าง ๆ ทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำหนด
และปฏิบัติตามนโยบายดังที่กล่าวมาแล้ว จะมี
บทบาทและมีอทิ ธิพลส�ำคัญอย่างยิง่ ในการบริหาร
ต่ อ ไปในอนาคต ดั ง นั้ น กรุ ง เทพมหานครจึ ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องพัฒนาสนับสนุนและเตรียม
๑. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยีให้
งานในเชิงนโยบาย เพื่อให้การจัดการโครงการ สามารถตอบสนองเทคโนโลยีดังกล่าวได้
ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ประสบผลส�ำเร็จ
จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ
๒. ระบบราชการสะดวก รวดเร็ว ทุกที่
(Management Information Systems: MIS) และ ทุ ก เวลาเทคโนโลยี ส ารสนเทศสร้ า งการ
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (Geographic เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงอย่างหนึ่งภายใน
Information Systems: GIS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ระบบราชการนั่นคือการท�ำให้เกิดระบบรัฐบาล
สารสนเทศระบบหนึ่งที่จะมีประโยชน์มากในการ อิเล็กทรอนิกส์ (e - Government) จากผลการ
ใช้จัดการทรัพยากรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ ศึกษาข้างต้นจะเห็นได้วา่ ทัว่ โลกก�ำลังถอยห่างจาก
ความต้องการของประชาชนและสภาพปัญหาของ การท�ำงานระบบราชการแบบดั้งเดิม แล้วมุ่งเข้า
แต่ละพื้นที่ และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมี สู ่ ร ะบบราชการยุ ค ใหม่ ที่ พึ่ ง พาเทคโนโลยี
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การบริหารจัดการ

สารสนเทศ ระบบรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มี คุ ณ สมบั ติ ต อบสนองความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล
ในสั ง คมสู ง ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากประชาชนหรื อ
หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ที่ ต ้ อ งการ
ใช้บริการจากหน่วยงานราชการ สามารถติดต่อ
ด�ำเนินการผ่านจอคอมพิวเตอร์ของตนเองได้ทกุ ที่
ทุกเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการโดย
อาจจะไม่ต้องติดต่อกับบุคคลใด ๆ หรือติดต่อ
เพี ย งแค่ ค นเดี ย วในหน่ ว ยงานนั้ น ๆ ซึ่ ง ใน
ทศวรรษหน้า เมื่อระบบเช่นนั้นถูกน�ำมาใช้อย่าง
สมบูรณ์ กรุงเทพมหานครจะต้องมีนโยบายด้าน
ก�ำลังคน การพัฒนาบุคลากร และนโยบายอื่น ๆ
เพื่ อ สนั บ สนุ น ระบบดังกล่าว ในขณะเดียวกั น
ข้าราชการเอง ก็ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธี
การท�ำงานไปโดยสิ้นเชิง
๓. ระบบอิเล็กทรอนิกส์การเงินการคลัง
ภาครัฐ ในปัจจุบนั ภาครัฐปรับเปลีย่ นการปฏิบตั งิ าน
ด้านการเงินการคลัง ให้มุ่งสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร
การเงินการคลังภาครัฐ (Government Financial
Management Information System : GFMIS)
โดยน�ำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
เพือ่ ปรับกระบวนการด�ำเนินงานด้านงบประมาณ
การบั ญ ชี การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่
ให้ระบบราชการมีข้อมูลสภาพการคลังของรัฐที่
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อการตัดสินใจ ในแต่ละ
ช่วงเวลา ระบบดังกล่าวในอนาคตย่อมต้องมี
บทบาทมากขึน้ เนือ่ งจากช่วยให้กรุงเทพมหานคร
ลดความซ�ำ้ ซ้อนในการจัดท�ำรายงานงบประมาณ
บัญชี การเงิน การคลัง และพัสดุประเภทต่าง ๆ
เนื่องจากส่วนกลางจะสามารถเรียกข้อมูลดูได้
ทั น ที ทั้ ง นี้ ยั ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสในกรณี

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม
การน� ำ GFMIS มาใช้ ต ้ อ งระมั ด ระวั ง เรื่ อ ง
ความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ภายในระบบเป็น
ส�ำคัญด้วย
๔. การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ด้วย
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศจะ
ถู ก น� ำ มาใช้ ใ นการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Management) ในภาครัฐให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเต็ ม รู ป แบบไม่ ว ่ า จะเป็ น ก� ำ หนด
เป้าหมายงาน การติดตามประเมินผล การให้
ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ การปรั บ เงิ น เดื อ น การเลื่ อ น
ต�ำแหน่ง ทุกกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติ
งานจะถู ก บั น ทึ ก และประมวลผลด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และ
เป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นการส่งเสริมให้
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๔ บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยผลการปฏิบัติงาน
๕. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
ด้ ว ยการเรี ย นรู ้ ผ ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จาก
แนวโน้ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
การศึ ก ษาในข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า รู ป แบบการ
เรียนรู้เสมือนจริง ได้มีอิทธิพลและแพร่ขยาย
ออกไปมากขึ้น เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์
ความรูใ้ หม่ ๆ ได้โดยไม่จำ� กัดเวลาและสถานที่ ซึง่
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร ประหยัด
งบประมาณ สร้างศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยี
และส่งเสริมการหมัน่ ศึกษาเรียนรูต้ ลอดชีวติ ให้แก่
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗.๓ – การบริหารทรัพยากรบุคคล

๖. ท�ำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ ลดจ�ำนวน
ข้าราชการ สืบเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยี
อัจฉริยะ ท�ำให้คอมพิวเตอร์พัฒนาศักยภาพเพิ่ม
มากขึ้น สามารถคิดค�ำนวณ ออกแบบ ผลิตงาน
ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์เพียงเครือ่ งเดียว ด้วยระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับการปรับก�ำลัง
คนในภาครั ฐ คาดว่ า จ� ำ นวนคนท� ำ งานใน
กรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มจะลดจ�ำนวนลงไป
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การน� ำ ระบบสารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ห าร
ผลการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น นอกจากนี้ จากการ
ศึกษาข้างต้นพบว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สนั บ สนุ น การใช้ ชี วิ ต แบบปั จ เจกชน จึ ง ท�ำ ให้
ความแตกต่างหลากหลายระหว่างบุคคลปรากฏ
ออกมามากขึ้ น ดั ง นั้ น กรุ ง เทพมหานครจึ ง มี
แนวโน้มจะต้องปรับโครงสร้างทุกระดับ ไม่ว่าจะ
เป็ น โครงสร้ า งส่ ว นราชการ โครงสร้ า งการ
ท�ำงาน ฯลฯ ให้สอดคล้องกับความหลากหลาย
๗. ปรั บ เปลี่ ย นนโยบายการบริ ห าร ของคนท�ำงาน
ทรั พ ยากรบุ ค คล ในทศวรรษหน้ า สั ง คมมี
แนวโน้มว่าประชากรสูงอายุจะมีมากขึ้น ผู้คน
๘. กรุ ง เทพมหานครต้ อ งโปร่ ง ใส
มีอายุยืนยาวมากขึ้น ถ้าหากกรุงเทพมหานคร เมือ่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทใน
ยังรักษาคนจ�ำนวนมากไว้เช่นในปัจจุบันย่อมไม่ สั ง คมมากขึ้ น วั ฒ นธรรมการท� ำ งานของ
เป็นผลดี ยิ่งเมื่อมีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพมหานครจึงต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
เข้ามาใช้ จ�ำนวนคนมาก ๆ ก็ไม่จ�ำเป็นอีกต่อไป ความเป็นสังคมอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกระบวนการ
ดั ง นั้ น นโยบายด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล ใน ท� ำ งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวดเร็ ว โปร่ ง ใส
กรุงเทพมหานครจึงต้องตอบสนองลักษณะคนใน ตรวจสอบได้ การท� ำ งานในสั ง คมที่ มี ข ้ อ มู ล
ภาคราชการที่ จ ะมี อ ายุ เ ฉลี่ ย มากขึ้ น จ� ำ นวน สารสนเทศเชื่ อ มต่ อ ถึ ง กั น อย่ า งรวดเร็ ว ย่ อ ม
ข้ า ราชการไม่ ม าก แต่ มี ค วามสามารถในเชิ ง ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ ประชาชนและ
เทคโนโลยีสูง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการรับคนเข้า หน่วยงานภายนอกสามารถตรวจสอบการท�ำงาน
ท�ำงาน การพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้า ของกรุงเทพมหานครโดยการสอดส่องดูแลกันเอง
ในงาน การจ่ายค่าตอบแทน การดูแลสวัสดิการ ซึ่ ง ย่ อ มเป็ น ผลดี เ มื่ อ ได้ รั บ ผลสะท้ อ นกลั บ ที่
และอื่น ๆ จึงจะต้องเปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่น ส า ม า ร ถ น� ำ ม า ป รั บ ป รุ ง ก า ร ท� ำ ง า น ไ ด ้
บุ ค ลากรอายุ เ ฉลี่ ย มากเกิ น ไป อาจต้ อ งการ ในขณะเดี ย วกั น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
สวั ส ดิ ก ารด้ า นการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพสู ง กว่ า เนื่องจากผู้คนถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ส่งถึงกันได้
ด้ า นอื่ น มี ค วามก้ า วหน้ า ในอาชี พ ที่ ดี ส� ำ หรั บ ในพริบตา หรือในสถานการณ์จริง (Real Time)
คนยุคใหม่ที่เปลี่ยนงานบ่อย ปรับยืดอายุเกษียณ ย่อมท�ำให้กรุงเทพมหานครต้องมีการตรวจสอบ
ของข้าราชการ ข้าราชการสามารถท�ำงานทีบ่ า้ นได้ ตนเอง เพิ่มความรอบคอบในการท�ำงานมากขึ้น
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๗.๓.๒.๗ สรุปปัจจัยท้าทาย / ความเสี่ยง ผลกระทบ และทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร ที่ควรจะเป็นในอนาคต
ข้อมูลในส่วนนีจ้ ะเป็นส่วนสรุปสถานการณ์ ปัจจัยท้าทาย / ความเสีย่ ง ผลกระทบ และทิศทาง
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ที่ควรจะเป็นในอนาคต เพื่อเป็นฐานส�ำหรับ
การก�ำหนดกลยุทธ์และมาตรการทีเ่ หมาะสม ในการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปีตอ่ ไป
ตารางที่ ๔๗ สรุปสถานการณ์ ปัจจัยท้าทาย / ความเสีย่ ง ผลกระทบ และทิศทางการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานครที่ควรจะเป็นในอนาคต
สถานการณ์ ปัจจัยท้าทาย / ความเสี่ยง
ผลกระทบต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร
- ก�ำลังคนยังไม่มีแนวโน้มลดลง และมีค�ำขออัตราใหม่ - ค่าใช้จ่ายด้านก�ำลังคนมีมากขึ้น
เพิ่มขึ้นทุกปี
- กรุ ง เทพมหานครอาจประสบปั ญ หาการขาดวิ นั ย
ทางการคลัง
- ไม่มีงบประมาณส�ำหรับจ่ายค่าบ�ำนาญในอนาคต
- ขีดความสามารถของบุคลากรกรุงเทพมหานครยัง - กรุงเทพมหานคร จะไม่สามารถด�ำเนินงานได้ตาม
ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ท้าทายในอนาคต โดยเฉพาะ ความต้องการของประชาชน และไม่มีก�ำลังคนที่รองรับ
การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ใน การท�ำงาน ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
บางภารกิจ อาทิ การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในเชิงบริหารได้อย่างเต็มศักยภาพ
ของเมืองกรุงเทพฯ การสร้างความปลอดภัย ให้แก่ - ภาระงานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในอนาคต ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
คนกรุงเทพมหานคร
- ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีแนวโน้ม - กระทบต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
เพิ่มมากขึ้น แต่เป็นการพัฒนาที่ไม่เกิดผลในเชิงปฏิบัติ - เกิดความสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากร
ขาดการประเมินความคุ้มค่าและมีการพัฒนาที่ซ�้ำซ้อน บุคคล โดยใช้ไปอย่างไม่คุ้มค่า
- บุ ค ลากรกรุ ง เทพมหานคร ถู ก พั ฒ นาศั ก ยภาพ
โดยไม่มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
- กรุงเทพมหานครเป็นองค์การที่ยังไม่น่าดึงดูดส�ำหรับ - คนเก่งในองค์การถูกดึงไปหน่วยงานอื่น จากการ
คนเก่งและมีศักยภาพสูง
เกษียณก่อนอายุ / การให้โอน
- กรุงเทพมหานครขาดระบบการกลัน่ กรอง / ธ�ำรงรักษา
คนเก่ ง ท� ำ ให้ มี ค วามเสี่ ย งที่ ค นเก่ ง จะถู ก ดึ ง ออกไป
หน่วยงานอื่นมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญและ
ก�ำลังใจ
- แนวโน้มการกระท�ำผิดวินัยของบุคลากรเพิ่มสูงขึ้น - กระทบต่อภาพลักษณ์และความไว้วางใจของประชาชน
ที่มีต่อบุคลากรกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗.๓ – การบริหารทรัพยากรบุคคล

สถานการณ์ ปัจจัยท้าทาย / ความเสี่ยง
- แรงงานผู้สูงอายุ (Aging Workforce)

- ความท้าทายจากแนวโน้มการขยายตัวของความเป็น
เมืองและการย้ายถิ่นข้ามชาติ

- สังคมต้องการข้าราชการที่มีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่
การบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล
- ความท้ า ทายจากสั ง คมฐานความรู ้ (ความรู ้ ข อง
ประชาชนสูงขึ้น, สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย,
การพัฒนาด้านโครงข่ายเทคโนโลยีไร้สาย, โทรศัพท์
มือถือระบบ SMART PHONE)
- สังคมต้องการข้าราชการกรุงเทพมหานครที่วางตัว
เป็นกลางคลี่คลายความขัดแย้งในสังคม และมุ่งสนอง
ต่อการด�ำเนินงานตามระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น

- แนวโน้ ม การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ บ นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทมากขึ้นในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
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ผลกระทบต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร
- ขาดผลิตภาพจากการขาดก�ำลังคนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
และความรู้ความสามารถ ที่สั่งสมความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพครั้งใหญ่
- ก�ำลังคนขาดช่วงเพราะคนรุน่ ใหม่โตไม่ทนั / คนไม่นยิ ม
เข้าระบบราชการ
- ความเสี่ยงในเรื่องการถ่ายโอนความรู้ภายในระบบ
ราชการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ในองค์การราชการ เพือ่ ถ่ายเทความรูร้ ะหว่างคนรุน่ เก่า
ที่สูงวัย ให้แก่คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในระบบ
- เผชิญกับการบริหารท่ามกลางความหลากหลายของ
ช่วงวัย (Multiple Generations) ในที่ท�ำงาน
- ภารกิ จ ของกรุ ง เทพมหานครต้ อ งดู แ ลประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานคร ตามความต้องการที่หลากหลาย
มากขึ้น
- ประชาชนต้องการข้าราชการทีส่ นองต่อการให้บริการ
ที่ ห ล า ก ห ล า ย ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ เ ป ็ น ธ ร ร ม ซึ่ ง
กรุงเทพมหานครต้องด�ำเนินการ ที่ตอบสนองความ
ต้องการดังกล่าว
- สั ง คมที่ มุ ่ ง สู ่ ก ารตรวจสอบการท� ำ งาน ท� ำ ให้
กรุงเทพมหานครต้องวางระบบการบริหารจัดการ และ
สร้ า งส� ำ นึ ก แก่ ข ้ า ราชการ ที่ ส นองต่ อ แนวทางการ
ตรวจสอบของประชาชน
- ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วขึน้ / ค่าใช้จา่ ย
ด้านการสือ่ สารด้วยรูปแบบเดิมทีส่ นิ้ เปลืองค่าใช้จา่ ยและ
ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควรลดลง
- ทักษะด้านภาษามีความจ�ำเป็นในการบริหารมหานคร
- กรุ ง เทพมหานครต้ อ งเผชิ ญ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
- บุ ค ลากรกรุ ง เทพมหานครต้ อ งวางตั ว เป็ น กลาง
ไม่แสดงออกถึงความนิยมทางการเมือง
- บุคลากรกรุงเทพมหานครต้องมีบทบาทในการเป็น
ผูค้ ลีค่ ลายความขัดแย้งและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ส่ ง เสริ ม การท� ำ งานที่ ส อดคล้ อ งตามระบอบ
ประชาธิปไตย
- การฝึ ก อบรมพั ฒ นาคนรู ป แบบเดิ ม (Formal
Education) เปลี่ยนไปสู่การพัฒนาคนรูปแบบใหม่ที่ไม่
เป็นทางการมากขึ้น
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เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๓.๑ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและ
คุณภาพการให้บริการ ในแต่ละสายงาน ให้สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละความส�ำเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ�ำปี
๒. ร้อยละความส�ำเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามแผนวิสัยทัศน์ ๒๐ ปี
ของกรุงเทพมหานคร
๓. ร้อยละของบุคลากรที่สอบผ่าน
การวัดระดับความรู้ความสามารถ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ในสายงาน หรือมาตรฐานสากล
กลยุทธ์
(Action)

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ตัวชี้วัด

ร้อยละความส�ำเร็จของ
การเพิ่มสมรรถนะของ
บุคลากรมุ่งสู่ความเป็น
มืออาชีพ
๗.๓.๓.๑.๒ พัฒนาศักยภาพ - ร้อยละความส�ำเร็จใน
ของผู้บริหารทุกระดับให้มุ่ง การพัฒนาศักยภาพผู้น�ำ
ทุกระดับสู่มหานครแห่ง
สู่มหานครแห่งเอเชีย
เอเชีย
- ร้อยละความส�ำเร็จของ
๗.๓.๓.๑.๓ พัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพในแต่ละ การพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพในแต่ละสายงาน
สายงานให้สอดคล้องกับ
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพใน
สายงาน หรือมาตรฐาน
มาตรฐานวิชาชีพในสายงาน
สากล
หรือมาตรฐานสากล
๗.๓.๓.๑.๑ เพิ่มสมรรถนะ
ของบุคลากรให้มุ่งสู่ความ
เป็นมืออาชีพ

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ (๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๘๐

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๓๐
๔๐
๘๐
๙๐ - ๙๕
ร้อยละ
๓๐

ร้อยละ
๔๐

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๙๐ - ๙๕

ร้อยละ
๔๐

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๙๐ - ๙๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗.๓ – การบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

(Action)

๗.๓.๓.๑.๔ พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการด้วย
ความอบอุ่นเป็นมิตรแก่
คนทุกชาติ ทุกภาษา
ทุกวัฒนธรรม
๗.๓.๓.๑.๕ สนับสนุนการใช้
คลังความรู้ที่เอื้อต่อ
การพัฒนาขีดสมรรถนะ
ของบุคลากร

- ร้อยละความส�ำเร็จ
ของพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ
- ร้อยละความส�ำเร็จของ
การสนับสนุนการใช้คลัง
ความรู้ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของบุคลากร
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๓๐
๔๐
๘๐
๙๐ - ๙๕

ร้อยละ
๒๐

ร้อยละ
๕๐

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๙๐ - ๙๕

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๓.๒ ยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของกรุงเทพมหานคร
๒. จ�ำนวนบุคลากรที่กระท�ำผิดและ
ถูกด�ำเนินการทางวินัย

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๖๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๗๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๘๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๘๕

ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปีเมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ (Action)
๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละความส�ำเร็จในการ ร้อยละ
๗.๓.๓.๒.๑ พัฒนาและ
๓๐
๘๐
๙๐ - ๙๕
พัฒนาและขับเคลื่อน
ขับเคลื่อนมาตรฐาน
มาตรฐานจริยธรรม
จริยธรรม ข้อบังคับ
จรรยา และวินัยข้าราชการ ข้อบังคับ จรรยา
และวินัยข้าราชการอย่าง
อย่างเป็นรูปธรรม
เป็นรูปธรรม
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์
(Action)

ตัวชี้วัด

- ร้อยละความส�ำเร็จใน
การลดปัจจัยเสี่ยงในการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นและ
การกระท�ำผิดวินัยของ
บุคลากร
- ร้อยละความส�ำเร็จของ
๗.๓.๓.๒.๓ ปลูกฝัง
อุดมการณ์และปรัชญาการ การปลูกฝังอุดมการณ์
เป็นข้าราชการที่มีเกียรติและ และปรัชญาการเป็น
ศักดิ์ศรี และเชิดชูยกย่อง ข้าราชการที่มีเกียรติและ
ผู้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม ศักดิ์ศรีและเชิดชูยกย่อง
ผู้เป็นต้นแบบด้าน
จริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรม
๗.๓.๓.๒.๔ ส่งเสริมการใช้ - ร้อยละความส�ำเร็จของ
การใช้หลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและขับเคลือ่ น ในการบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
ยุทธศาสตร์ของ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
๗.๓.๓.๒.๒ ลดปัจจัยเสี่ยง
ในการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
การกระท�ำผิดวินัยของ
บุคลากร

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
๕๐
๘๐

ร้อยละ
๓๐

ร้อยละ
๔๐

ร้อยละ
๙๐ - ๙๕

ร้อยละ
๓๐

ร้อยละ
๔๐

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๙๐ - ๙๕

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๓.๓ พัฒนากลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลทีร่ องรับการเปลีย่ นแปลง
และดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๑. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ ๗๐
ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. ร้อยละของความผูกพันของ
ร้อยละ ๗๐
บุคลากรที่มีต่อกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๗๕

ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ (๒๕๗๑ ๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๘๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗.๓ – การบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์
(Action)

๗.๓.๓.๓.๑ จัดสรรก�ำลังคน
ให้สอดคล้องตามความ
จ�ำเป็น และภารกิจเชิงพื้นที่
ของกรุงเทพมหานคร

๗.๓.๓.๓.๒ ส่งเสริม
การสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของบุคลากร
๗.๓.๓.๓.๓ ส่งเสริมการ
ด�ำเนินการตามกรอบ
มาตรฐานความส�ำเร็จด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecard) ** และ
สนับสนุนการเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๓.๓.๔ สรรหา
คัดเลือก และพัฒนา
บุคลากรผู้มีศักยภาพสูง
(Talent Management)
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
ตัวชี้วัด
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
ร้อยละ
- ร้อยละความสําเร็จของ ร้อยละ
๕๐
๑๐๐
การวางแผน ติดตาม
ตรวจสอบการบริหาร
ก�ำลังคนให้สอดคล้องกับ
ความจ�ำเป็นและภารกิจ
เชิงพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
- ร้อยละความส�ำเร็จของ ร้อยละ
๓๐
๔๐
๗๐
๘๐
ส่งเสริมการสร้าง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของบุคลากร
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
- ร้อยละของการด�ำเนิน ร้อยละ
๓๐
๔๐
๖๐
๘๐
การตามกรอบมาตรฐาน
ความส�ำเร็จด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecard)

- ระดับความส�ำเร็จ
ในการสรรหา คัดเลือก
และพัฒนาบุคลากร
ผู้มีศักยภาพสูง (Talent
Management)
- ร้อยละของความส�ำเร็จ
๗.๓.๓.๓.๕ พัฒนาระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาระบบ
ที่เอื้อต่อความเป็นธรรมและ บริหารผลการปฏิบัติงาน
แรงจูงใจของบุคลากร
- ร้อยละของความส�ำเร็จ
๗.๓.๓.๓.๖ สร้างความ
ในการสร้างความร่วมมือ
ร่วมมือด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระหว่าง ด้านการบริหาร
องค์กรภายในและระหว่าง ทรัพยากรบุคคลระหว่าง
ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน องค์กรภายในและ
องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมใหม่ ระหว่างประเทศ
ในการบริหารทรัพยากร
บุคคล

ร้อยละ
๔๐

ร้อยละ
๖๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ
๔๐

ร้อยละ
๖๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐
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** กรอบมาตรฐานความส�ำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย มิติที่ ๑) มิติด้าน
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานครมีกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ทีส่ อดคล้องเชือ่ มโยง
กับพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ โดยกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ มิติที่ ๒) มิติ
ด้านประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
กรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัว เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และการใช้
งบประมาณในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างคุ้มค่า มิติที่ ๓) มิติ
ด้านประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร เป็นไป
เพื่อการรักษาไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน ที่จ�ำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ และเสริมสร้างการเรียนรู้และ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการใช้ระบบการบริหารผลงาน เพื่อเชื่อมโยงผลงานระดับบุคคลกับระดับ
องค์กร มิตทิ ี่ ๔) มิตดิ า้ นความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานครมีกระบวนการ
ตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่โปร่งใส ด�ำเนินการบนหลักความสามารถ หลักคุณธรรม
หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน มิติที่ ๕) มิติด้านคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท�ำงาน กรุงเทพมมหานครมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงาน และบรรยากาศให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความสุข และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (ปรับปรุงข้อมูลจากส�ำนักงาน ก.พ., พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๓.๓.๔ ส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะ และสร้างความผาสุกของบุคลากร
ตัวชี้วัด
๑.ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุข
ในการท�ำงานตามเกณฑ์องค์กรสุข
ภาวะ (Happy Workplace Index)
**

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๗๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๗๕

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๘๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๘๕

** องค์กรแห่งความสุขตามแนวทางของ ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.เสนอไว้ ๘ ประการ ดังนี้
๑) Happy Body (สุขภาพดี) ๒) Happy Heart (น�้ำใจงาม) ๓) Happy Relax (การผ่อนคลาย)
๔) Happy Brain (หาความรู้) ๕) Happy Soul (การมีคุณธรรม หิริ โอตัปปะ) ๖) Happy Money
(ใช้เงินเป็น) ๗) Happy Family (ครอบครัวที่ดี) ๘) Happy Society (สังคมดี) ทั้งนี้ สสส. ได้พัฒนา
เครื่องมือในการวัดองค์กรสุขภาวะ แบ่งออกเป็น ๕ มิติ ประกอบด้วยมิติที่ ๑ สุขด้วยการจัดการ
(M: Management) มิตทิ ี่ ๒ สุขด้วยบรรยากาศในทีท่ ำ� งาน (A: Atmosphere) มิตทิ ี่ ๓ สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข
(P: Process) มิติที่ ๔ สุขด้วยสุขภาพกายใจ (H: Health) และมิติที่ ๕ สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร (R: Result)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗.๓ – การบริหารทรัพยากรบุคคล

411

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
ตัวชี้วัด
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ (Action)
๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
ร้อยละ
- ร้อยละความสําเร็จของ ร้อยละ
๗.๓.๓.๓.๑ พัฒนา
๕๐
๑๐๐
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่เอื้อต่อ
ที่เอื้อต่อการสร้าง
การสร้างบรรยากาศ
บรรยากาศการท�ำงาน
การท�ำงานที่มีความสุข
ที่มีความสุข
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
- ร้อยละความส�ำเร็จของ ร้อยละ
๗.๓.๓.๓.๒ เสริมสร้าง
๓๐
๔๐
๗๐
๘๐
การขับเคลือ่ นตามแนวคิด
ความสมดุลในชีวิตตาม
องค์กรสุขภาวะ (Happy
แนวคิดองค์กรสุขภาวะ
Workplace)
(Happy Workplace)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๗.๓.๓.๓.๓ สนับสนุนการให้ - ร้อยละความส�ำเร็จของ ร้อยละ
๓๐
๔๐
๖๐
๘๐
การพัฒนาสิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลที่
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน เกื้อกูลที่สอดคล้องกับ
และความหลากหลายของ ตลาดแรงงาน และความ
หลากหลายของบุคลากร
บุคลากร
กลยุทธ์

โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑. โครงการศึกษาทบทวนและปรับปรุง
สมรรถนะหลัก
๒. โครงการศึกษาทบทวนและปรับปรุง
สมรรถนะประจ� ำ สายงาน (ครบทุ ก
สายงาน)
๓. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ต า ม
สมรรถนะหลั ก และสมรรถนะประจ� ำ
กลุ่มงานตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
๔. โครงการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ก� ำ หนด
สมรรถนะประจ�ำต�ำแหน่ง
๕. โครงการจัดท�ำคูม่ อื สมรรถนะประจ�ำ
ต�ำแหน่ง
๖. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ผูน้ ำ� ทุกระดับเกีย่ วกับแผนวิสยั ทัศน์ ๒๐ ปี
ของกรุงเทพมหานคร

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๒

๒

๑๗

๑๗

๒๕๐

๐.๒

๒๐๐

๒๐๐

๑๐๐

๗๕๐

๑๒

๑๒

๐.๒

๐.๒
๐.๒
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โครงการ
๗. โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงสู่มหานครแห่งเอเชีย
๘. โครงการจั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
น�ำร่องเพื่อพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลง
สู่มหานครแห่งเอเชีย
๙. โครงการขยายการจั ด ฝึ ก อบรม
หลักสูตรเพือ่ พัฒนาผูน้ าํ การเปลีย่ นแปลง
สู่มหานครแห่งเอเชียแก่ผู้น�ำทุกระดับ
๑๐. โครงการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพ
ใ น แ ต ่ ล ะ ส า ย ง า น โ ด ย เ ที ย บ เ คี ย ง
กับมาตรฐานสากลให้ครบทุกสายงาน
๑๑. โครงการจั ด ท� ำ คู ่ มื อ มาตรฐาน
วิชาชีพประจ�ำสายงาน
๑๒. โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรตาม
มาตรฐานวิ ช าชี พ ที่ จ� ำ เป็ น ในแต่ ล ะ
สายงาน
๑๓. โครงการทดสอบความรู ้ ค วาม
สามารถของบุ ค ลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพในแต่ละสายงาน (ให้ได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๗๐ ของแต่ละสายงาน)
๑๔. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
บุ ค ลากรในด้ า นภาษาและวั ฒ นธรรม
ต่างประเทศ
๑๕. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ (แก่บุคลากรใน
สายงานที่ ต ้ อ งให้ บ ริ ก ารประชาชน
โดยตรง)
๑๖. โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้มี
ทั ก ษะด้ า นการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพการปฏิบัติงาน / การให้บริการ
๑๗. โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห ์
ความต้ อ งการในการรั บ บริ ก ารจาก
ผู้รับบริการที่มีความหลากหลาย
๑๘. โครงการจั ด ท� ำสื่ อ สารสนเทศใน
การให้บริการเป็นภาษาต่างประเทศ

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๐.๒

๐.๒

๒๐

๒๐
๔๐

๑๐

๕๐

๕๐

๕๐

๐.๒

๐.๒

๑๐๐

๒๕๐

๒๕๐

๖๐๐

๕

๕

๑๐

๓๐

๓๐

๒๐

๒๐

๕

๕

๒

๒

๓๐

๓๐
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โครงการ
๑๙. โครงการจั ด ท� ำ ผลงานวิ จั ย ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน
หรื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
(ไม่น้อยกว่าส�ำนัก / หน่วยงานละ ๑ เล่ม
ต่อปี)
๒๐. โครงการจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราว
ชาวต่างประเทศ เพือ่ เพิม่ ช่องทางการให้
บริการที่หลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
๒๑. โครงการเชือ่ มโยงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ สร้ า งคลั ง ความรู ้ ข อง
บุ ค ลากรกรุ ง เทพมหานครให้ ค รบ
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
๒๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
รวบรวมและจั ด ท� ำ คลั ง ความรู ้ ป ระจ� ำ
หน่วยงานน�ำร่อง
๒๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
รวบรวมและจั ด ท� ำ คลั ง ความรู ้ ป ระจ� ำ
หน่วยงานทุกหน่วยงาน
๒๔. โครงการจัดท�ำมาตรฐานจริยธรรม
ข้อบังคับ จรรยา และวินยั ข้าราชการของ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร
๒๕. โครงการจัดท�ำหลักเกณฑ์แนวทาง
การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณในแต่ละวิชาชีพ
๒๖. โครงการศึกษาวิจัยจัดท�ำตัวชี้วัด
พฤติ ก รรมตามมาตรฐานจริ ย ธรรม
ข้อบังคับ จรรยา และวินยั ข้าราชการของ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร
๒๗. โ ค ร ง ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ท บ ท ว น
กฏระเบียบเพื่อลดช่องโหว่ในการกระท�ำ
ผิดกฏหมาย
๒๘. จัดท�ำแผนความเสีย่ งและมาตรการ
ควบคุ ม ภายในเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน
๒๙. โครงการศึกษาวิจยั แนวทางการลด
การกระท�ำผิดวินัยของบุคลากร
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๕

๑๕

๑๕

๒๐

๕๕

๑๐

๑๐

๑๐

๓๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐
๑๐

๑๐

๑๐

๓๐

๒

๒

๗

๗

๓

๓

๐.๒

๐.๒
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โครงการ
๓๐. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง บุ ค ล า ก ร
กรุงเทพมหานคร
๓๑. โครงการมหกรรมยกย่ อ งเชิ ด ชู
ผู ้ เ ป็ น ต้ น แบบด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
และถ่ า ยทอดประสบการณ์ ก ารเป็ น
ข้าราชการ / บุคลากรที่ดี (ทั้งในระดับ
ส�ำนัก และส�ำนักงานเขต)
๓๒. โครงการจัดท�ำคูม่ อื การบริหารงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของกรุงเทพมหานคร
๓๓. โครงการแลกเปลีย่ นแนวปฏิบตั ดิ า้ น
การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย
๓๔. โครงการวิเคราะห์อัตราก�ำลังคน
ในระยะ ๒๐ ปี
๓๕. โครงการทบทวนวิเคราะห์กระบวน
งานทุกกระบวนงาน เพื่อพิจารณาปรับ
ลดกระบวนงานหรือลดคนในกระบวนงาน
ที่ไม่จ�ำเป็น
๓๖. โครงการวิเคราะห์จัดท�ำแผนอัตรา
ก� ำ ลั ง คนที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และ
ทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ
๒๐ ปี (โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างเชิง
ภารกิ จ ของแต่ ล ะส� ำ นั ก และความ
แตกต่างเชิงพื้นที่ในแต่ละส�ำนักงานเขต)
๓๗. โครงการจั ด ท� ำ เส้ น ทางความ
ก้าวหน้าในอาชีพของสายงานหลัก
๓๘. โครงการจั ด ท� ำ เส้ น ทางความ
ก้าวหน้าในอาชีพของทุกสายงาน
๓๙. โครงการจัดท�ำแผนพัฒนาศักยภาพ
รายบุคคล (Individual Development
Plan)
๔๐. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๖๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๓๖๐

๓

๕๐

๕๕

๖๐

๑๖๘

๕

๕
๑๕

๑๕

๓๐

-

๑๐

๑๐

๑๐
๒๐

๑๐
๓๐
๑๐

๕๐
๒๐
๕๐

๓๐
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โครงการ
๔๑. โครงการจั ด ท� ำ กรอบมาตรฐาน
ความส�ำเร็จด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานคร (BMA-HRScorecard)
๔๒. โครงการจัดท�ำคูม่ อื กรอบมาตรฐาน
ความส�ำเร็จด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
๔๓. โครงการวิเคราะห์ต�ำแหน่งส�ำคัญ
ทีม่ แี นวโน้มขาดแคลนบุคลากรในอนาคต
๔๔. โครงการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
แนวทางการขยายอายุ เ กษี ย ณ และ
การวางแผนทดแทนต�ำแหน่ง (Succession
Plan)
๔๕. โครงการขยายอายุเกษียณบุคลากร
ในต�ำแหน่งส�ำคัญและขาดแคลน
๔๖. โครงการวางระบบติ ด ตามและ
ประเมิ น ความคุ ้ ม ค่ า ในการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล (Return on Investment:
ROI)
๔๗. โครงการเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล (Human Resource Information
System) กับทุกส�ำนัก / หน่วยงานใน
กรุงเทพมหานคร
๔๘. โครงการวางระบบการน�ำเข้าข้อมูล
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๔๙. โครงการจั ด ท� ำ มาตรฐานวิ ช าชี พ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน HR
๕๐. โครงการพัฒนาระบบ e - Training /
e - Learning
๕๑. ก� ำ หนดแนวทางการสรรหาและ
คัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง
๕๒. โครงการพัฒนาระบบ e - Recruitment
๕๓. โครงการศึกษาวิจัยจัดท�ำช่องทาง
ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ส� ำ หรั บ ผู ้ มี
ศักยภาพสูง
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
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โครงการ
๕๔. โครงการปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บการ
ประเมินค่างานและผลการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ที่สอดคล้อง
ตามหลักการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน :
สมรรถนะประจ�ำต�ำแหน่ง)
๕๕. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
e-JobEvaluation
๕๖. โครงการจัดท�ำคู่มือการบริหารผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร
กรุงเทพมหานคร
๕๗. โครงการจั ด ท� ำ MOU ในการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน
ภายในประเทศ
๕๘. โครงการจั ด ท� ำ MOU ในการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศ
๕๙. โครงการร่วมเพือ่ พัฒนานวัตกรรม
ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลกั บ
ต่างประเทศ
๖๐. โ ค ร ง ก า ร ก� ำ ห น ด ม า ต ร ฐ า น
สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพในการ
ท�ำงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น ขนาด
พื้ น ที่ ค่ า ของแสงสว่ า ง เสี ย ง และ
คุณภาพอากาศ)
๖๑. โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ จั ด
สภาพแวดล้อมการทํางานให้เหมาะสม
และสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทํางาน
๖๒. โครงการวิ เ คราะห์ ค วามจ� ำ เป็ น
ในการใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการท� ำ งาน
(Hardware, Software และอุปกรณ์
อื่น ๆ) และจัดสรรวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้
๖๓. โครงการจั ด ท� ำ แผนการพั ฒ นา
องค์กรตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ
๖๔. โครงการจัดท�ำคูม่ อื กทม. : องค์กร
สุขภาวะ
๖๕. โครงการหน่วยงานต้นแบบองค์กร
สุขภาวะ (ระดับส�ำนัก และส�ำนักงานเขต)

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
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๒๐
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๑๐๐

๔๐๐

๒๖.๓
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โครงการ
๖๖. โครงการศึ ก ษารู ป แบบการเวลา
การท�ำงานแบบยืดหยุ่น
๖๗. โครงการปรับปรุงเวลาการท�ำงาน
ให้ ยื ด หยุ ่ น เหมาะสมกั บ ประเภทของ
สายงานต่าง ๆ
๖๘. โ ค ร ง ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ท บ ท ว น
เส้นทางการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อ
ปรับปรุงให้เกิดความรวดเร็วและสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
๖๙. โครงการจัดตัง้ ศูนย์สง่ เสริมองค์กร
สุขภาวะกรุงเทพมหานคร (BMA Happy
WorkplaceCenter) (ศูนย์ให้ค�ำปรึกษา
ทั้งเรื่องภาระงานและเรื่องส่วนบุคคล)
๗๐. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเทียบเคียง
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกือ้ กูลของ
บุคลากรกรุงเทพมหานครกับองค์การ
ชั้นน�ำ และตลาดแรงงาน
๗๑. โครงการจั ด หาสวั ส ดิ ก ารแบบ
ยืดหยุ่นที่สนองต่อความหลากหลายของ
บุ ค ล า ก ร ( ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร ใ ห ้
มีความหลากหลายและยืดหยุน่ เช่น ห้อง
เลี้ยงเด็กในที่ท�ำงาน ห้องออกก�ำลังกาย
การประกันชีวิต เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย
การติ ด ตามสุ ข ภาพของข้ า ราชการ
ร้านค้าสวัสดิการ ฯลฯ โดยให้หน่วยงาน
(ส�ำนัก และส�ำนักงานเขต) ได้มีส่วนร่วม
ในการจัดสวัสดิการของตนเอง)
๗๒. โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบให้
ค่าตอบแทนตามผลงานและสมรรถนะ
ของบุคคล
รวมทั้งสิ้น

417

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
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ความหมายตามแผนวิสัยทัศน์
ของประชาชน

กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
และการงบประมาณ ที่มีความเป็นเลิศและเกื้อหนุนต่อ
การพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

๑. การด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาวเกิดความต่อเนื่องยั่งยืน ไม่มีการ
ใช้จ่ายหรือการใช้มาตรการลดหย่อนทางภาษี ที่สุ่มเสี่ยง
ต่อการใช้จ่ายหรือการมีภาระหนี้สินเกินตัว
๒. การจั ด สรรงบประมาณรายรั บ - รายจ่ า ยของ
กรุงเทพมหานครเกิดขึ้นอย่างมีเอกภาพ สะท้อนทิศทางที่
ชัดเจน และเกื้อหนุนต่อการบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ดังนัน้ จึงควรรวบรวมข้อมูล
ทางด้านรายรับและรายจ่ายทัง้ หมด และน�ำเข้ามาบริหาร
ผ่านระบบงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิด
การจั ด สรรงบประมาณแบบมี เ อกภาพ และสนั บ สนุ น
ต่อการตรวจสอบควบคุมทางงบประมาณได้ต่อไป
๓. ระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง และการบั ญ ชี ข อง
กรุงเทพมหานครมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้
ข้อมูลทางการเงินการคลังทีส่ ำ� คัญ ส�ำหรับการตัดสินใจใน
ระดับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ได้อย่างถูกต้องและ
เชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล จึงควรปรับปรุงมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติทางการเงินการบัญชี และการควบคุม
ตรวจสอบด้านการเงินการคลังและงบประมาณ เพื่อให้
เกิดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร อย่าง
โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ต่อไป
๔. ระบบบริหารการเงินการคลัง สนับสนุนและสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่อง
ตามแผนวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนด จ�ำเป็นต้องวางแผนการเงิน
การคลั ง ในระยะยาวที่ จ� ำ เป็ น ให้ เ พี ย งพอและทั น ต่ อ
การด�ำเนินภารกิจหลัก และโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ
ของกรุงเทพมหานคร

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด กทม. ได้แก่ ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ส�ำนักการคลัง ส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และ
ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
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ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. สัดส่วนรายได้จากภาษีท้องถิ่น
ที่ กทม. จัดเก็บเองต่อรายได้รวม
๒. อัตราการขยายตัวของรายได้
ท้องถิ่นที่จัดเก็บเองต่ออัตรา
การขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในกรุงเทพมหานคร (ค่าความ
ยืดหยุ่นของภาษีท้องถิ่นต่อ
GPPของกรุงเทพมหานคร)
๓. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
เปรียบเทียบกับการประมาณ
การรายจ่ายภายในปีงบประมาณ
๔. ร้อยละของโครงการลงทุน /
การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ด�ำเนินการได้
ตามแผนที่ก�ำหนด (จ�ำนวน
โครงการ - รายการและมูลค่า)
๕. สัดส่วนภาระหนี้ระยะยาวต่อ
รายได้รวมของกรุงเทพมหานคร
๖. สัดส่วนรายจ่ายเพื่อการช�ำระ
หนี้ต่อรายจ่ายรวม (Debt
Service Ratio)
๗. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
(Current Ratio)
ของกรุงเทพมหานคร
๘. ระดับเงินสะสมต่อรายจ่าย
ประจ�ำปีของกรุงเทพมหานคร

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
น้อยกว่า
น้อยกว่า
น้อยกว่า
น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๐
น้อยกว่า ๑.๐ น้อยกว่า ๑.๐ น้อยกว่า ๑.๐ น้อยกว่า ๑.๐

น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

มากกว่า
ร้อยละ ๕๐
มากกว่า
ร้อยละ ๑๕

มากกว่า
ร้อยละ ๗๕
มากกว่า
ร้อยละ ๑๕

มากกว่า
มากกว่า
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๒๕
มากกว่า
มากกว่า
ร้อยละ ๑๕ ร้อยละ ๑๕

๒ - ๓ เท่า

๓ - ๕ เท่า

น้อยกว่า ๕
เท่า

น้อยกว่า ๕
เท่า

น้อยกว่า
ร้อยละ ๕

น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐

น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐

น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐
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สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
เนือ่ งจากกรุงเทพมหานครจะมีภาระรายจ่ายมากขึน้ ในการพัฒนาเมืองและในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายวิสยั ทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ด้วยเหตุนี้ กรุงเทพมหานคร
มีความจ�ำเป็นจะต้องปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลัง โดยเฉพาะการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ การพัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลังเพื่อการลงทุน
ขนาดใหญ่ การพัฒนามาตรฐานทางการเงินการบัญชีให้เป็นสากล การพัฒนาระบบข้อมูลทาง
การเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Financial Management Information System: FMIS)
และรวมถึงการพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับความจ�ำเป็นในการพัฒนาเมือง
และเป็นระบบการจัดเก็บภาษีที่มีความเป็นธรรมมากขึ้นต่อไป
ตารางที่ ๔๘ รายได้จริงเปรียบเทียบรายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ

รายได้จริง

รายจ่ายจริง
(รวมเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี)

ดุลงบประมาณ

% ดุลงบ
ประมาณ
ต่อรายได้จริง

๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๕**
๒๕๕๖**

๒๓,๐๗๓,๒๙๓,๙๘๙.๒๒
๒๑,๔๕๗,๖๐๐,๕๐๕.๔๔
๒๓,๔๖๒,๑๐๓,๒๖๒.๖๘
๒๓,๖๖๘,๙๙๓,๙๓๐.๘๕
๓๒,๗๕๗,๘๑๘,๙๖๓.๘๘
๓๖,๗๔๔,๕๓๐,๕๖๖.๘๘
๔๓,๖๖๑,๘๘๖,๒๓๒.๒๐
๔๓,๖๔๔,๐๐๓,๕๒๔.๒๙
๔๕,๔๗๐,๖๓๓,๓๕๑.๖๐
๓๘,๕๐๒,๒๖๔,๑๒๒.๕๐
๔๖,๑๗๙,๔๘๘,๘๗๗.๖๓
๕๗,๓๓๖,๓๙๘,๖๗๒.๐๑
๕๔,๙๕๓,๔๑๑,๔๓๐.๔๕
๕๗,๖๐๙,๖๙๓,๖๐๘.๗๒

๒๒,๒๔๖,๒๑๙,๖๓๑.๖๓
๒๐,๙๖๗,๗๔๙,๐๖๗.๓๐
๒๒,๕๙๙,๘๒๔,๕๖๓.๔๔
๒๒,๖๙๕,๙๗๔,๘๘๓.๓๖
๒๖,๕๒๒,๘๐๗,๘๒๐.๗๙
๒๘,๕๘๐,๘๓๗,๕๒๔.๙๐
๓๐,๖๒๒,๔๒๘,๐๙๙.๕๙
๓๔,๑๘๖,๙๐๓,๐๕๘.๓๐
๓๗,๘๙๘,๘๘๖,๔๖๒.๕๑
๔๓,๙๗๓,๖๕๔,๒๖๔.๕๔
๓๗,๖๒๗,๒๔๖,๒๕๓.๕๕
๔๐,๔๘๗,๘๔๓,๒๒๖.๑๒
๔๔,๑๒๕,๑๔๔,๕๙๗.๐๓
๔๕,๙๗๖,๔๑๒,๖๓๒.๙๖
เฉลี่ยดุลงบประมาณ

๘๒๗,๐๗๔,๓๕๗.๕๙
๔๘๙,๘๕๑,๔๓๘.๑๔
๘๖๒,๒๗๘,๖๙๙.๒๔
๙๗๓,๐๑๙,๐๔๗.๔๙
๖,๒๓๕,๐๑๑,๑๔๓.๐๙
๘,๑๖๓,๖๙๓,๐๔๑.๙๘
๑๓,๐๓๙,๔๕๘,๑๓๒.๖๑
๙,๔๕๗,๑๐๐,๔๖๕.๙๙
๗,๕๗๑,๗๔๖,๘๘๙.๐๙
-๕,๔๗๑,๓๙๐,๑๔๒.๐๔
๘,๕๕๒,๒๔๒,๖๒๔.๐๘
๑๖,๘๔๘,๕๕๕,๔๔๕.๘๙
๑๐,๘๒๘,๒๖๖,๘๓๓.๔๒
๑๑,๖๓๓,๒๘๐,๙๗๕.๗๖
๖,๔๒๙,๒๙๙,๒๑๐.๘๘

๓.๖%
๒.๓%
๓.๗%
๔.๑%
๑๙.๐%
๒๒.๒%
๒๙.๙%
๒๑.๗%
๑๖.๗%
-๑๔.๒%
๑๘.๕%
๒๙.๔%
๑๙.๗%
๒๐.๒%
๑๔.๐%

หมายเหตุ ** ตัวเลขประมาณการ, ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่สมบูรณ์เนื่องจากรายจ่ายยังมิได้รวม
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ที่มา: สถิติการคลังกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗.๔ – การคลังและงบประมาณ

ในด้านแรก เมื่อพิจารณาข้อมูลรายได้
จริง - รายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานครตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปัจจุบัน (ดูตาราง
ที่ ๔๘ ประกอบ) จะเห็นได้ว่ามีส่วนต่างระหว่าง
รายรับจริงและรายได้จริงค่อนข้างสูง โดยเฉลีย่ หรือ
เรียกว่ามีสัดส่วนดุลงบประมาณเกินดุลประมาณ
๖.๔ พั น ล้ า นบาท ในระหว่ า งปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือ
ราวร้อยละ ๑๔.๐ ของรายได้จริงโดยเฉลีย่ แม้วา่
กรุ ง เทพมหานครจะเป็ น องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (อปท.) ทีม่ ขี นาดงบประมาณสูงทีส่ ดุ
ในประเทศ และมี ขี ด ความสามารถทางด้ า น
การเงินการคลังสูงกว่า อปท. แห่งอื่น ๆ ก็ตาม
แต่ข้อมูลดังกล่าว บ่งชี้ถึงโอกาสในการพัฒนา
โครงการลงทุนและ / หรือการขยายขอบเขตการจัด
บริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถ
ด�ำเนินการได้ โดยใช้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และการพัฒนา
โครงการต่าง ๆ และคาดว่าการใช้มาตรการ
ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ตามปกติของกรุงเทพมหานครแต่ประการใด
ในประเด็นต่อมาเป็นด้านการพัฒนารายได้
ของกรุงเทพมหานคร (ดูตารางที่ ๔๙ ประกอบ)
กล่าวคือเมือ่ พิจารณาข้อมูลการจัดเก็บรายได้ภาษี
ท้ อ งถิ่ น และรายได้ อื่ น ๆ ที่ จั ด เก็ บ เองของ
กรุงเทพมหานครตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑
จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังแสดงใน
ตารางที่ ๔๙ ด้านล่าง จะเห็นได้วา่ กรุงเทพมหานคร
มีรายได้ที่จัดเก็บเองในลักษณะต่าง ๆ รวมกัน
ประมาณ ๘.๐๘ ถึง ๑๓.๘๗ พันล้านบาทต่อปี
(ราคาตลาดหรือ Nominal Price) หรือประมาณ
ร้อยละ ๒๗.๖ ของรายได้รวมทั้งหมด ของ
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กรุ ง เทพมหานครโดยเฉลี่ ย ในช่ ว งระยะเวลา
ดังกล่าว (ข้อ ๑๕ ของตารางที่ ๔๙) อย่างไร
ก็ดี แม้ว่ารายได้ดังกล่าวจะเป็นจ�ำนวนเม็ดเงิน
ทีส่ งู ก็ตาม (ระหว่าง ๑๑,๘๒๓.๘ - ๑๓,๘๖๘.๒ ล้านบาท
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) แต่ทว่า
สั ด ส่ ว นการจั ด เก็ บ รายได้ ข องกรุ ง เทพมหานคร
(หรือในทางวิชาการคลังเรียกว่าระดับการพึ่งพา
ตนเองทางการคลัง) กลับไม่สูงมากนัก ทั้ง ๆ ที่
พื้นที่กรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งของหน่วยกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจส�ำหรับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น เป็น
จ�ำนวนมาก และที่ส�ำคัญก็คือสัดส่วนการพึ่งพา
ตนเองทางการคลังดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะลดลง
เรื่ อ ย ๆ โดยเฉพาะตั้ ง แต่ ช ่ ว งปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา (ดูข้อ ๑๕ ของตารางที่
๔๙ ประกอบ) ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่า ระดับความ
พยายามในการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร
เองยั ง ไม่ สู ง เท่ า ที่ ค วร ดั ง นั้ น หากปล่ อ ยให้
สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป กรุงเทพมหานคร
ย่อมเสียโอกาสในการจัดเก็บรายได้ ไปอย่าง
น่าเสียดาย
ข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็น
ถึงความเป็นไปได้ ที่ระบบบริหารจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและส�ำนักงานเขต
ต่ า ง ๆ จะด้ อ ยประสิ ท ธิ ภ าพลง เนื่ อ งจาก
ไม่สามารถพัฒนาให้รายได้ท้องถิ่นขยายตัวเป็น
สั ด ส่ ว นเดี ย วกั น กั บ อั ต ราการขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจของเมืองกรุงเทพมหานคร และสะท้อน
ถึงโอกาสและความจ�ำเป็นในการพัฒนารายได้
ใหม่ ๆ ให้ กั บ กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ให้ มี ขี ด
ความสามารถทางการเงิ น การคลั ง เพิ่ ม ขึ้ น
เพี ย งพอส� ำ หรั บ การพั ฒ นาเมื อ งกรุ ง เทพฯ
ตามประเด็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ
๒๐ ปีต่อไป

....................................................................................................................................................
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สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
นอกจากข้ อ จ� ำ กั ด ด้ า นการใช้ จ ่ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ก า ร จั ด เ ก็ บ ร า ย ไ ด ้ ข อ ง
กรุงเทพมหานครในภาพ รวมดังที่ได้น�ำเสนอ
ข้างต้นแล้วนัน้ พบว่าการบริหารการเงินการคลัง
ของกรุงเทพมหานครยังมีปจั จัยท้าทายและปัจจัย
เสี่ยงหลายประการในระดับปฏิบัติ การที่อาจ
ส่งผลให้การพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี
ไม่บรรลุผล และอาจสุ่มเสี่ยงต่อการตัดสินใจที่
ผิดพลาด ขาดวินัยทางการเงินการคลัง และ
ระบบ ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการเงิ น การคลั ง ขาด
ความโปร่ ง ใสหรือให้ข ้อมูลที่ไม่ถูก ต้อง ดั ง มี
รายละเอียด ๕ ด้านที่ส�ำคัญต่อไปนี้
๑. ความท้ า ทายในด้ า นการบริ ห ารจั ด เก็ บ
รายได้และการพัฒนารายได้ใหม่ ๆ
ใ น ป ร ะ เ ด็ น แ ร ก ส� ำ นั ก ก า ร ค ลั ง
กรุ ง เทพมหานคร (รวมถึ ง ส� ำ นั ก งานเขต)
ใช้เทคนิควิธีการประมาณการรายได้อย่างง่าย
ซึ่งนิยมใช้ข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้จริงในปีที่
ผ่านมา ปรับเพิ่มด้วยการพิจารณาอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสัน้ ๆ บางครัง้ ก�ำหนด
เป้าหมายการจัดเก็บรายได้ ตามตัวเลขหนังสือสัง่
การจากกระทรวงมหาดไทย หรือบางครัง้ ใช้วธิ กี าร
ก�ำหนดเป้าหมายประมาณรายได้ตามแรงกดดัน
ของฝ่ายการเมือง (ทั้งระดับกรุงเทพมหานครและ
ระดับเขต) ซึง่ บ่อยครัง้ ทีพ่ บว่า ผลการจัดเก็บราย
ได้จริง มีความแตกต่างไปจากเป้าหมายประมาณ
การ อีกทั้งยังมิได้มีการน�ำผลการจัดเก็บรายได้
จริง ไปตรวจสอบเพื่อปรับปรุงเทคนิควิธีการ
ประมาณการรายได้ ให้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ความ
เป็นจริงแต่อย่างใด

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
๑. ด้านการบริหารจัดเก็บรายได้และการพัฒนา
รายได้
๒. ด้านการบริหารงบประมาณรายจ่าย
๓. ด้ า นการบริ ห ารภาระหนี้ แ ละภาระผู ก พั น
ของ กทม.
๔. ด้ า นมาตรฐานการเงิ น และการบั ญ ชี แ ละ
การตรวจสอบภายใน
๕. ด้ า นแนวนโยบายในการบริ ห ารการเงิ น
การคลังของ กทม.

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครมีรายได้ที่
จัดเก็บเองในลักษณะต่าง ๆ รวมกันประมาณ
ร้ อ ยละ ๒๗.๖ ของรายได้ ร วมทั้ ง หมดของ
กรุ ง เทพมหานครโดยเฉลี่ ย ในช่ ว งระยะเวลา
ดั ง กล่ า วเท่ า นั้ น (ดู ต ารางที่ ๔๙ ด้ า นล่ า ง)
ซึ่ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เมื อ งมหานครต่ า ง ๆ
ที่ส�ำคัญของประเทศต่าง ๆ แล้วนั้น กล่าวได้ว่า
ระดั บ การพึ่ ง พาตนเองทางการคลั ง (Fiscal
Independency Ratio) ของกรุงเทพมหานคร
ยังไม่สูงนัก แม้ว่าพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวง
ของประเทศและเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่
ส�ำคัญก็ตาม ดังนัน้ หากปล่อยให้สถานการณ์เป็น
เช่นนี้ต่อไป กรุงเทพมหานครย่อมเสียโอกาสใน
การจัดเก็บรายได้ไปอย่างน่าเสียดาย และย่อม
สูญเสียรายได้ ที่จะน�ำมาซึ่งโอกาสในการจัดท�ำ
โครงการพัฒนากรุงเทพมหานครอีกเป็นจ�ำนวนมาก
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ในประเด็นต่อมา การบริหารจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครมีลักษณะแยกส่วน จัดเก็บโดยหลาย
ส�ำนักและส�ำนักงานเขต ท�ำให้การก�ำหนดเป้าหมายรวม และการควบคุมให้ผลการจัดเก็บจริง เป็น
ไปตามเป้าหมายการประมาณการ กระท�ำได้ยากล�ำบาก ยกตัวอย่างเช่น การจัดเก็บภาษีของส�ำนักงาน
เขต มิอาจดูแลหรือควบคุมการด�ำเนินการได้โดยส�ำนักการคลัง ซึ่งรับผิดชอบผลการจัดเก็บรายได้ใน
ภาพรวมของ กทม. นอกจากนี้ ความท้าทายที่ส�ำคัญก็คือ การจัดเก็บรายได้ของบางส�ำนักยังมิได้น�ำ
ส่งเป็นส่วนหนึ่งของรายได้รวมของกรุงเทพมหานคร หากแต่มีการกันเงินเอาไว้ส�ำหรับการบริหาร
นอกระบบงบประมาณ โดยส�ำนักที่มีรายได้ / จัดเก็บรายได้นั้น ๆ (Off-Budget Revenue) อาทิ
ส�ำนักการแพทย์ ส�ำนักอนามัย ฯลฯ ท�ำให้การบริหารรายได้ของกรุงเทพมหานคร มีลกั ษณะแยกส่วน
ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลการเงินการคลังทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับการตัดสินใจวางแผนการเงิน
การคลัง ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้อย่างถูกต้อง
ตารางที่ ๔๙ ระดับการพึ่งพาตนเองทางการคลังของกรุงเทพมหานคร (ข้อมูลระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕)
หน่วย : บาท
รายการ

ปี ๒๕๕๐

ปี ๒๕๕๑

ปี ๒๕๕๒

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๔

ปี
๒๕๕๕**

๑. ภาษีอากรที่จัด
เก็บเอง
๒. ค่าธรรมเนียมค่า
บริการ ฯลฯ
๓. รายได้จาก
ทรัพย์สิน
๔. รายได้จากสา
ธารณูปโภคฯ
๕. รายได้เบ็ดเตล็ด
๖. รวมรายได้ กทม.
ที่จัดเก็บเอง (๑)
๗. เงินสะสมจ่ายขาด
๘. รวมรายได้กทม.
ที่จัดเก็บเอง (๒)
๙. ภาษีที่หน่วยงาน
อื่นจัดเก็บให้
๑๐. รวมรายได้กทม.
ทั้งหมด
สัดส่วนรายได้ที่
กทม. จัดเก็บเอง
ต่อรายได้รวม
( (๗) / (๑๐) *๑๐๐)

๘,๖๕๙.๘๘

๙,๑๕๐.๐๐

๙,๓๙๑.๑๕

๙,๕๐๔.๘๘ ๑๐,๓๑๗.๔๒ ๑๐,๐๓๓.๐๐

๙๖๕.๗๘

๙๘๘.๕๔

๙๖๐.๕๕

๙๔๖.๓๐

๑,๑๖๖.๐๐

๑,๒๐๐.๐๐

๑,๕๐๖.๘๐

๑,๓๐๔.๒๔

๖๘๑.๔๒

๓๓๒.๒๕

๖๑๔.๐๖

๔๐๐.๐๐

๓๕.๒๐

๔๑.๘๑

๓๔.๘๗

๓๐.๖๕

๓๑.๙๒

๓๕.๐๐

๖๕๖.๑๖

๔๙๖.๕๑

๗๙๓.๑๓

๒,๔๘๓.๒๐

๑,๗๓๘.๗๘

๕๓๒.๐๐

๑๑,๘๒๓.๘๒ ๑๑,๙๘๑.๑๐ ๑๑,๘๖๑.๑๒ ๑๓,๒๙๗.๒๘ ๑๓,๘๖๘.๑๘ ๑๒,๒๐๐.๐๐
n/a
๔,๖๒๑.๒๕ ๓,๕๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐
n/a
๑๑,๘๒๓.๘๒ ๑๖,๖๐๒.๓๕ ๑๕,๓๖๑.๑๒ ๒๑,๒๙๗.๒๘ ๒๓,๘๖๘.๑๘ ๑๒,๒๐๐.๐๐
๓๑,๘๒๐.๑๘ ๓๓,๔๘๙.๕๓ ๒๖,๖๔๑.๑๔ ๓๒,๘๘๒.๒๑ ๔๓,๔๖๘.๒๒ ๔๒,๘๐๐.๐๐
๔๓,๖๔๔.๐๐ ๕๐,๐๙๑.๘๘ ๔๒,๐๐๒.๒๖ ๕๔,๑๗๙.๔๙ ๖๗,๓๓๖.๔๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐

๒๗.๑%

๒๓.๙%

๒๘.๒%

๒๔.๕%

๒๐.๖%

๒๒.๒%
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การบริหารจัดการ

ประเด็นสุดท้าย เป็นความท้าทายในการ
พัฒนารายได้ประเภทใหม่ ๆ กล่าวคือกรุงเทพมหานคร
ยังไม่มีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้ ภ าษี ท ้ อ งถิ่ น เดิ ม และยั ง ไม่ มี แ ผนหรื อ แนว
นโยบายการพั ฒนารายได้ประเภทใหม่เพื่อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ ความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
สังคม และความจ�ำเป็นในด้านภาระรายจ่ายของ
กทม. ที่มีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

ระบบงบประมาณโดยหน่ ว ยงานที่ มี
รายได้นั้น อาทิ ส�ำนักการแพทย์ ส�ำนัก
อนามัย ฯลฯ
• ยังไม่มีแผนการจัดเก็บรายได้ใหม่หรือ
การพัฒนารายได้ใหม่ ให้สอดคล้องกับ
ความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
และความจ�ำเป็นในด้านภาระรายจ่ายของ
กทม.

กล่องข้อมูลที่ ๑ ประเด็นท้าทายด้านการ ๒. ความท้าทายในด้านการบริหารงบประมาณ
รายจ่าย
บริหารจัดเก็บรายได้และการพัฒนารายได้

• การประมาณการรายได้ใช้วิธีอย่างง่าย
(ฐานจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมาบวกข้อมูล
การเติบโตทางเศรษฐกิจ) หรือบางครั้ง
ใช้วิธีประมาณรายได้ตามแรงกดดันของ
ฝ่ายการเมือง และไม่มีการตรวจสอบผล
การจั ด เก็ บ จริ ง แล้ ว น� ำ ไปปรั บ ปรุ ง วิ ธี
ประมาณการรายได้
• สั ด ส่ ว นการพึ่ ง พาตนเองทางการคลั ง
ยังไม่สูงนัก (เฉลี่ยร้อยละ ๒๗.๖ ใน
ช่วง ๑๐ ปี) และเติบโตในอัตราที่ช้า
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจของเมืองกรุงเทพฯ
• การบริหารจัดเก็บรายได้ของส�ำนักงาน
เขตไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ โ ดยส� ำ นั ก
การคลัง กรุงเทพมหานคร
• รายได้ ห ลายประเภทจั ด เก็ บ โดยหลาย
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และยัง
ไม่มกี ารน�ำเข้ามารวมยอดในระบบรายได้
รวมของ กทม. แต่มีการบริหารอยู่นอก

ในด้านแรก เมื่อพิจารณาข้อมูลรายได้
จริง - รายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานครตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปัจจุบัน จะเห็นได้
ว่ามีส่วนต่างระหว่างรายรับจริงและรายได้จริง
ค่อนข้างสูงโดยเฉลี่ย หรือเรียกว่ามีสัดส่วนดุล
งบประมาณเกินดุลประมาณ ๖.๔ พันล้านบาท
ในระหว่ า งปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือราวร้อยละ ๑๔.๐
ของรายได้จริงโดยเฉลี่ย แม้ว่ากรุงเทพมหานคร
จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มี
ขนาดงบประมาณสู ง ที่ สุ ด ในประเทศและมี ขี ด
ความสามารถทางด้านการเงินการคลังสูงกว่า
อปท. แห่งอื่น ๆ ก็ตาม แต่ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ถึง
การเสียโอกาสในการพัฒนาโครงการลงทุนและ /
หรือการขยายขอบเขตการจัดบริการสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถด�ำเนินการได้
โดยใช้ ม าตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในด้ า นการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้มากขึ้นต่อไป
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ตารางที่ ๔๐ การเบิกจ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

รายจ่ายจริง
(รวมเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี)

ดุลงบประมาณ

% ดุลงบ
ประมาณ
ต่อรายได้จริง

๒๒,๒๔๖,๒๑๙,๖๓๑.๖๓
๒๐,๙๖๗,๗๔๙,๐๖๗.๓๐
๒๒,๕๙๙,๘๒๔,๕๖๓.๔๔
๒๒,๖๙๕,๙๗๔,๘๘๓.๓๖
๒๖,๕๒๒,๘๐๗,๘๒๐.๗๙
๒๘,๕๘๐,๘๓๗,๕๒๔.๙๐
๓๐,๖๒๒,๔๒๘,๐๙๙.๕๙
๓๔,๑๘๖,๙๐๓,๐๕๘.๓๐
๓๗,๘๙๘,๘๘๖,๔๖๒.๕๑
๔๓,๙๗๓,๖๕๔,๒๖๔.๕๔
๓๗,๖๒๗,๒๔๖,๒๕๓.๕๕
๔๐,๔๘๗,๘๔๓,๒๒๖.๑๒
๔๔,๑๒๕,๑๔๔,๕๙๗.๐๓
๔๕,๙๗๖,๔๑๒,๖๓๒.๙๖

๘๒๗,๐๗๔,๓๕๗.๕๙
๔๘๙,๘๕๑,๔๓๘.๑๔
๘๖๒,๒๗๘,๖๙๙.๒๔
๙๗๓,๐๑๙,๐๔๗.๔๙
๖,๒๓๕,๐๑๑,๑๔๓.๐๙
๘,๑๖๓,๖๙๓,๐๔๑.๙๘
๑๓,๐๓๙,๔๕๘,๑๓๒.๖๑
๙,๔๕๗,๑๐๐,๔๖๕.๙๙
๗,๕๗๑,๗๔๖,๘๘๙.๐๙
-๕,๔๗๑,๓๙๐,๑๔๒.๐๔
๘,๕๕๒,๒๔๒,๖๒๔.๐๘
๑๖,๘๔๘,๕๕๕,๔๔๕.๘๙
๑๐,๘๒๘,๒๖๖,๘๓๓.๔๒
๑๑,๖๓๓,๒๘๐,๙๗๕.๗๖

๓.๖%
๒.๓%
๓.๗%
๔.๑%
๑๙.๐%
๒๒.๒%
๒๙.๙%
๒๑.๗%
๑๖.๗%
-๑๔.๒%
๑๘.๕%
๒๙.๔%
๑๙.๗%
๒๐.๒%

เฉลี่ยดุลงบประมาณ

๖,๔๒๙,๒๙๙,๒๑๐.๘๘

๑๔.๐%

ปีงบประมาณ

รายได้จริง

๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๕
๒๕๕๖

๒๓,๐๗๓,๒๙๓,๙๘๙.๒๒
๒๑,๔๕๗,๖๐๐,๕๐๕.๔๔
๒๓,๔๖๒,๑๐๓,๒๖๒.๖๘
๒๓,๖๖๘,๙๙๓,๙๓๐.๘๕
๓๒,๗๕๗,๘๑๘,๙๖๓.๘๘
๓๖,๗๔๔,๕๓๐,๕๖๖.๘๘
๔๓,๖๖๑,๘๘๖,๒๓๒.๒๐
๔๓,๖๔๔,๐๐๓,๕๒๔.๒๙
๔๕,๔๗๐,๖๓๓,๓๕๑.๖๐
๓๘,๕๐๒,๒๖๔,๑๒๒.๕๐
๔๖,๑๗๙,๔๘๘,๘๗๗.๖๓
๕๗,๓๓๖,๓๙๘,๖๗๒.๐๑
๕๔,๙๕๓,๔๑๑,๔๓๐.๔๕
๕๗,๖๐๙,๖๙๓,๖๐๘.๗๒

ต่อมา ในการวางแผนงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครโดยปกตินั้น อยู่ในความ
รับผิดชอบของส�ำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร แต่เมือ่ มีการจัดสรรงบประมาณลงสูแ่ ผนงานและ
โครงการต่าง ๆ แล้ว โดยเฉพาะในกรณีของโครงการลงทุนหรือการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ กลับไม่มี
แผนการจัดสรรงบประมาณต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นรายจ่ายส�ำหรับการซ่อมบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์หรือครุภณ
ั ฑ์
หากแต่ใช้การพิจารณาเป็นรายโครงการไป ซึง่ บ่อยครัง้ ทีพ่ บว่าส�ำนักงบประมาณ ไม่จดั สรรงบประมาณ
ส�ำหรับการซ่อมบ�ำรุงในอุปกรณ์หรือโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ หรืออาจจัดสรรให้ไม่เพียงพอหรือไม่
ทันการณ์ต่อการใช้งานตามปกติ วิธีการทางงบประมาณดังกล่าว ส่งผลให้การลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานหรือครุภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และเต็มศักยภาพของเครื่องมือ / อุปกรณ์ใน
ระยะยาว และย่อมส่งผลให้การพัฒนาโครงการลงทุน ที่จ�ำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ
ระยะ ๒๐ ปีมีข้อจ�ำกัดได้
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ในประเด็นต่อมา ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครยังมิได้จัดเตรียม
งบประมาณส�ำหรับภาระผูกพันทีม่ องไม่เห็น (Contingent Liabilities) ไว้อย่างเพียงพอ อาทิ รายจ่าย
ส�ำหรับการรับมือกับภัยพิบัติที่นับแต่จะมีปริมาณบ่อยครั้งและ / หรือรุนแรงมากขึ้น รายจ่ายส�ำหรับ
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (Pension) รายจ่ายอันเกิดจากการด�ำเนินคดีความ ที่กรุงเทพมหานคร
ต้องชดใช้ ฯลฯ การทีก่ รุงเทพมหานครมิได้จดั เตรียมงบประมาณเพือ่ การดังกล่าวเหล่านีไ้ ว้ อาจส่งผล
ท�ำให้การด�ำเนินภารกิจพื้นฐานในการจัดบริการสาธารณะ การบังคับใช้กฏหมาย หรือการด�ำเนิน
โครงการพัฒนาตามประเด็นวิสยั ทัศน์ดา้ นต่าง ๆ อาจสะดุดได้ และจ�ำเป็นต้องได้รบั การปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป

กล่องข้อมูลที่ ๒ ประเด็นท้าทายด้านการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย

• การเบิกจ่ายงบประมาณขาดประสิทธิภาพ
ล่าช้า และเสียโอกาสต่อการพัฒนา
• กรุงเทพมหานครยังไม่มีการจัดท�ำแผน
งบประมาณส�ำหรับการซ่อมบ�ำรุงอย่าง
เพียงพอ
• ยังไม่มีการจัดเตรียมงบประมาณส�ำหรับ

รายจ่ายประเภทภาระผูกพันทีม่ องไม่เห็น
(Contingencies) ไว้อย่างเพียงพอ อาทิ
รายจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญ รายจ่ายส�ำหรับ
ภัยพิบัติ ฯลฯ
• ยังมีรายจ่ายบางประเภททีบ่ ริหารอยูน่ อก
ระบบงบประมาณและส�ำนักการคลังยัง
ไม่สามารถตรวจสอบหรือติดตามได้
• ยังไม่มกี ารวางแผนประมาณการรายจ่าย
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ในระยะปานกลาง - ระยะยาว ทั้งแผน จัดท�ำงบประมาณในระยะสัน้ - ระยะปานกลาง งบประมาณส�ำหรับการลงทุน และแผน ระยะยาว ทั้งส่วนที่เป็นรายจ่ายประจ�ำ รายจ่าย
งบประมาณส�ำหรับรายจ่ายประจ�ำต่าง ๆ เพื่อการลงทุน และการซ่อมบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
ได้อย่างเพียงพอแล้ว ย่อมมีส่วนสนับสนุนให้
ในประการสุดท้ายเป็นผลเนื่องจากการ การด�ำเนินภารกิจด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
มีระบบวางแผนงบประมาณในระยะสั้น และมิใช่ เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
๓. ความท้าทายในด้านการบริหารภาระ
ระบบงบประมาณที่ครอบคลุมรายจ่ายทั้งหมด
ของกรุงเทพมหานคร (Non-Comprehensive หนี้และภาระผูกพันของ กทม.
ป ั ญ ห า ท ้ า ท า ย ที่ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ใ ห ้
Budget Planning) ส่ ว นงานต่ า ง ๆ ของ
กรุงเทพมหานครจึงมีรายการใช้จ่ายงบประมาณ กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถเดินหน้าในการจัด
นอกระบบ (Off-Budget Spending) ซึ่งปัจจุบัน เตรี ย มทรั พ ยากรเพื่ อ การลงทุ น ได้ ก็ คื อ การ
ยั ง ไม่ ส ามารถประมาณการได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า ไม่ทราบฐานะทางการเงินการคลังที่แท้จริงของ
มี จ� ำ นวนเท่ า ใด ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการมี ร ะบบ หน่วยงาน ทุกวันนีร้ ะบบการคลังและงบประมาณ
วางแผนงบประมาณแบบแยกส่วน ที่ให้อิสระแก่ ของกรุงเทพมหานคร ได้ให้อิสระแก่ส่วนงาน /
ส่วนงาน / ส�ำนัก ทีม่ รี ายได้ของตนเอง สามารถ ส�ำนักต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคในการก่อหนีห้ รือ
น�ำเงินรายได้ไปบริหารนอกระบบงบประมาณได้ การสร้างภาระผูกพันระยะยาวหรือการท�ำสัญญา
จึงท�ำให้การควบคุมทางด้านงบประมาณผ่าน จัดซื้อจัดจ้างได้เอง ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้ข้อมูล
กลไกทางด้านนิติบัญญัติ ไม่สามารถด�ำเนินการ เกีย่ วกับภาระผูกพันทางการเงินการคลังทัง้ หลาย
ได้ อ ย่ า งเต็มที่ ขาดการตรวจสอบการใช้ จ ่ า ย เหล่านี้ อยู่กระจัดกระจายตามส่วนงาน / ส�ำนัก
งบประมาณทั้งหมด และส่งผลให้การควบคุม ต่าง ๆ ที่ได้ก่อหนี้หรือภาระผูกพันไว้ และส�ำนัก
รักษาวินัยด้านการใช้จ่ายงบประมาณขาดความ การคลัง (โดยส�ำนักเศรษฐกิจการคลัง) ไม่มขี อ้ มูล
ชัดเจน
รวมดังกล่าว ส่งผลท�ำให้ไม่สามารถประเมินได้
นอกจากนี้แล้ว การวางแผนงบประมาณ อย่างตรงไปตรงมาว่า ภาระหนี้หรือภาระผูกพัน
ที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลการใช้ จ ่ า ยในระยะสั้ น ยั ง เป็ น ของกรุงเทพมหานครมีมากน้อยเพียงใด ภาระ
อุปสรรคต่อการวางแผนการเงินการคลังทีร่ องรับ ผู ก พั น ทางการเงิ น เหล่ า นี้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ต่อการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ในระยะยาว โดย สภาพคล่องขององค์กรมากน้อยเพียงใด และผล
เฉพาะการวางแผนทางการเงินและงบประมาณ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความยากล� ำ บากในการประเมิ น ว่ า
ส�ำหรับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ที่จ�ำเป็นต่อ กรุงเทพมหานครจะมีขีดความสามารถในการ
การบรรลุวสิ ยั ทัศน์กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี กู้เงินในระยะยาวเพิ่มเติม เพื่อน�ำเงินมาลงทุนใน
อาทิ การไม่สามารถระดมทรัพยากรได้เพียงพอ โครงการขนาดใหญ่ได้มากน้อยเพียงใด เมื่อเป็น
ในระยะเวลาอันเหมาะสม ต่อการริเริ่มโครงการ เช่นนี้ จึงย่อมส่งผลกระทบต่อการริเริ่มโครงการ
ลงทุน จนส่งผลให้ตอ้ งชะลอหรือยุบเลิกโครงการ พัฒนาใหม่ ๆ ของกรุงเทพมหานครด้วย
ดังนี้เป็นต้น ด้วยเหตุนี้หากสามารถวางแผนการ
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กล่องข้อมูลที่ ๓ ประเด็นท้าทายด้านการบริหาร ช่ อ งทางในการระดมทุ น ผ่ า นรั ฐ บาล หรื อ
ภาระหนี้และภาระผูกพันของกรุงเทพมหานคร
ตลาดเงิน - ตลาดทุน การประเมินขีดความสามารถ

• ส� ำ นั ก การคลั ง ยั ง ไม่ ท ราบภาระผู ก พั น
ต่าง ๆ ทั้งหมดที่หน่วยงานต่าง ๆ ของ
กทม. ได้ท�ำสัญญาไว้หรือก่อภาระผูกพัน
เหล่านั้นไว้
• การประเมิ น ฐานะทางการเงิ น ส� ำ หรั บ
การท�ำสัญญาก่อหนี้ผูกพัน กระท�ำแบบ
เฉพาะกิจเป็นรายโครงการ / ประเภท
การใช้ จ ่ า ย ขาดการมองในภาพรวม
(Comprehensive Fiscal Position Analysis)
• กทม. เคยมีแนวคิดการกู้เงินในระยะยาว
เพื่อน�ำมาลงทุน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการ
จั ด ท� ำ แนวนโยบายที่ ชั ด เจนในเรื่ อ งนี้
ไม่มแี ผนการ / ไม่มกี ารเตรียมการในด้าน
การวิเคราะห์โครงการ ขีดความสามารถ
ในการช� ำ ระหนี้ และการศึ ก ษาถึ ง
ช่องทาง - แหล่งเงินกู้ต่าง ๆ ฯลฯ

แม้ว่าในอดีตคณะผู้บริหาร กทม. มีด�ำริ
ทีจ่ ะก่อหนีใ้ นระยะยาว ด้วยการจ�ำหน่ายพันธบัตร
กรุงเทพมหานคร และมีการศึกษาเตรียมการด้าน
ต่าง ๆ เพือ่ เป็นช่องทางการระดมทุนส�ำหรับใช้ใน
การด�ำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่แล้ว ก็ตาม
แต่แนวคิดดังกล่าวมิได้รบั การผลักดันหรือสานต่อ
จนเกิดผลในทางปฏิบัติแต่ประการใด อีกทั้งแนว
นโยบายในการกูเ้ งินระยะยาวของกรุงเทพมหานคร
ก็ยั ง มิ ไ ด้ รั บ การก�ำหนดขึ้นให้เกิดความชัด เจน
ส�ำนักหรือส่วนงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร
จึง ยั ง ไม่ ท ราบถึงหลัก เกณฑ์ห รือแนวปฏิบัติ ใน
เรือ่ งนี้ อาทิ แนวทางในการพัฒนาโครงการลงทุน

ในการช�ำระหนี้ (Debt Bearing Capacity)
ของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ข้อจ�ำกัดเหล่านี้
ย่อมเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครในอนาคต อีกทัง้
ส�ำนักงานคลังเองก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะริเริ่มการ
พัฒนานโยบายดังกล่าวในปัจจุบันแต่ประการใด
๔. ความท้าทายในด้านมาตรฐานการเงินและ
การบัญชี
ปัจจุบันส�ำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร
ได้ก�ำหนดนโยบายและมาตรฐานการบัญชีตาม
หลักสากลที่เป็นที่ยอมรับ (Generally Accepted
Accounting Practices) มีการจัดท�ำผังบัญชี
มาตรฐานไว้ และมี ก ารพั ฒ นาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ (database) ในการบันทึกบัญชีและ
การบริหารงบประมาณรายจ่าย๑ อย่างไรก็ดี
ในทางปฏิบัติกลับพบว่า การบันทึกบัญชีรายการ
เบิกจ่ายจ�ำนวนหนึ่ง มิได้ลงบันทึกตามรายการ
บัญชีที่ก�ำหนด และพบว่าการน�ำรายการเบิกจ่าย
ไปตัดยอดเงินงบประมาณในแผนงาน / โครงการ
ต่ า ง ๆ นั้ น มิ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั น
ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ คื อ การควบคุ ม การใช้ จ ่ า ย
งบประมาณไม่สามารถท�ำได้อย่างตรงไปตรงมา
นอกจากนี้ ส�ำนักการคลังใช้ระบบการ
กระจายอ�ำนาจในการบันทึกบัญชีรายจ่ายให้แต่ละ
ส�ำนัก / ส่วนงานเป็นผู้ด�ำเนินการกันเอง จึง
ส่งผลให้การลงบัญชีค่าใช้จ่ายของส�ำนักต่าง ๆ
มีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน

อาทิ คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร: ฉบับบัญชีส่วนกลาง, คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร: ฉบับบัญชีหน่วยงาน และ
คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร: ฉบับสมุดบัญชี ทะเบียน และรายงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งจัดท�ำโดยกองบัญชี
ส�ำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้น

๑
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อีกทัง้ หน่วยงานทีเ่ บิกจ่ายงบประมาณ ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนว่ารายการค่าใช้จา่ ย
มีอะไรบ้าง มีการบันทึกบัญชีถกู ต้องตามแนวทาง และมาตรฐานการบัญชีของส�ำนักการคลังทีก่ ำ� หนด
ขึ้นหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ย่อมส่งผลให้การวิเคราะห์ต้นทุนการด�ำเนินการ และการประเมินประสิทธิภาพ
ของการใช้งบประมาณ จึงไม่สามารถกระท�ำได้ ข้อมูลไม่สามารถสะท้อนถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน
การด�ำเนินงานของโครงการและแผนงานต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง และกลายเป็นช่องว่างของระบบ
ข้อมูลทางบัญชี ที่อาจเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ดังนี้เป็นต้น

กล่องข้อมูลที่ ๔ ประเด็นท้าทายด้านมาตรฐานการ
เงินการบัญชี

• แม้จะมีนโยบายว่าการจัดท�ำบัญชีของ
กทม. เป็นไปตามมาตรฐานสากลทีเ่ ป็นที่
ยอมรับ (GAAP) แต่พบว่าการบันทึก
บัญชี / รายการเบิกจ่ายมิได้ยึดถือปฏิบัติ
เคร่งครัด
• ก า ร บั น ทึ ก บั ญ ชี มิ ไ ด ้ ต ร ว จ ท า น
กับรายการงบประมาณทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ

• ใช้ ร ะบบกระจายอ� ำ นาจในการบั น ทึ ก
ข้ อ มู ล การบั ญ ชี แ ละการเบิ ก จ่ า ยให้ แ ก่
ส�ำนักต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย และ
มิได้มีการตรวจทานความถูกต้องในการ
บั น ทึ ก บั ญ ชี โ ด ย ส� ำ นั ก ต ่ า ง ๆ
อย่างเคร่งครัด
• ระบบการบันทึกข้อมูลรายจ่ายเปิดโอกาส
ให้ มี ก ารโยกรายการเบิ ก จ่ า ยในหมวด
เดี ย วกั น ได้ ส่ ง ผลท� ำ ให้ ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบกับ
แผนงานมีข้อจ�ำกัด
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• ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการ
บัญชี ไม่รองรับต่อการลงบันทึกบัญชีให้
ถูกต้องตามมาตรฐานสากล
• ข้อมูลรายจ่ายในแผนงาน / โครงการต่าง ๆ
จึงมิใช่ตัวเลขที่แท้จริง การติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณ จึงอาจคลาด
เคลื่อน และน�ำไปสู่การประเมินฐานะ
ทางการเงิ น การคลั ง ขององค์ ก รใน
ภาพรวมเกิดความผิดพลาด
• การตรวจสอบภายในกระท�ำอย่างจ�ำกัด
ในด้านเนือ้ หาการตรวจสอบ (เน้น Financial
Audit) ยังไม่ทวั่ ถึง และผลการตรวจสอบ
มิได้รับความส�ำคัญ / ความสนใจจาก
หน่วยรับตรวจมากนัก
ด้วยเหตุนี้ แนวปฏิบตั ทิ างด้านการบันทึก
บัญชี และการบริหารงบประมาณรายจ่ายของ
ส่วนงานต่าง ๆ จ�ำเป็นต้องได้รบั การปรับปรุงโดย
เร่ ง ด่ ว น เพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณของส่วนงาน / ส�ำนักต่าง ๆ เกิดขึ้น
อย่างถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ และให้ข้อมูล
ที่ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ การตรวจสอบการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ และสามารถน�ำไปสู่การปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งาน และการใช้ จ ่ า ย
งบประมาณของส่วนงาน และของภาพรวมของ
กรุงเทพมหานครได้ต่อไป
ในประเด็นสุดท้าย การตรวจสอบภายใน
โดยส�ำนักตรวจสอบภายใน ยังคงกระท�ำอย่าง
จ�ำกัดในด้านเนือ้ หาการตรวจสอบ (เน้นการตรวจ
สอบด้านการเงินการบัญชีหรือ Financial Audit)
ยังไม่ทั่วถึง และผลการตรวจสอบมิได้รับความ
ส�ำคัญ / ความสนใจจากหน่วยรับตรวจมากนัก

สาเหตุหนึง่ อาจเป็นเพราะการมีบคุ ลากรด้านการ
ตรวจสอบที่จ�ำกัด และมุ่งเน้นการตรวจสอบเพื่อ
ดูการปฏิบัติตามกฏหมาย หรือข้อระเบียบต่าง ๆ
เป็นหลัก จึงท�ำให้หน่วยรับตรวจเกิดความรูส้ กึ ว่า
ถูกจับผิดและไม่ให้ความร่วมมือมากนัก นอกจาก
นี้ การตรวจสอบทีเ่ น้นการตรวจสอบในเชิงปฏิบตั ิ
การในด้านการเงินการบัญชี ยังมิได้ส่งเสริมให้
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในระยะยาวแต่
อย่างใด ผลการตรวจสอบต่าง ๆ จึงมิได้รบั ความ
สนใจมากนักจากหน่วยรับตรวจ ในการน�ำไปใช้
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การท�ำงานแต่อย่างใด
๕. ความท้าทายในด้านแนวนโยบายในการ
บริหารการเงินการคลังของ กทม.
ภาพรวมการบริหารการเงินการคลังของ
กรุงเทพมหานคร ยังมีลักษณะกระจัดกระจาย
(Fragmented) หากแต่เป็นอิสระของแต่ละส่วน
งาน/กองในการก�ำหนดนโยบาย มาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดการด�ำเนินงานของตนเอง ด้วยเหตุนี้
ผูป้ ฏิบตั งิ านในแต่ละส่วนงานด้านการเงินการคลัง
และการงบประมาณ จะให้ความส�ำคัญและมุง่ เน้น
การบรรลุเป้าหมายหลักเฉพาะของส่วนงานหรือ
ของกองตนเอง (Depart Mentation) และเน้น
การด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ของหน่ ว ยงานตนเอง
(Routine Operation) หรือการแก้ไขปัญหาแบบวันต่อวัน
โดยทีม่ ไิ ด้ให้ความส�ำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายใน
ภาพรวม ของงานด้านการเงินการคลังและการ
งบประมาณในระยะยาวของกรุงเทพมหานคร
(BMA’s Overall Fiscal Accountability) ซึง่ เป็น
ภารกิจด้านการบริหารประการส�ำคัญ ต่อการ
บรรลุ เ ป้ า หมาย การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
ระยะยาวของกรุงเทพมหานคร
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กล่องข้อมูลที่ ๕ ประเด็นท้าทายด้านแนวนโยบาย
บริหารการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

• ตัวชี้วัดด้านการเงินการคลังในปัจจุบัน
เป็นของระดับหน่วยปฏิบัติการ (ระดับ
กอง) ยังไม่มีการพัฒนาตัวชี้วัดในภาพ
รวมของส�ำนักการคลัง งานของแต่ละ
กองจึงด�ำเนินการแยกจากกัน ไม่มรี ะบบ
รวมศูนย์ความรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
(Overall / Pooled Accountability) ของ
ระบบงานด้านการเงินการคลัง กทม.
• การติดตามประเมินฐานะทางการเงิ น
ของ กทม. อยู่ในความดูแลของส�ำนัก
งบประมาณ ท�ำให้การควบคุมการเบิก
จ่ายเงินของส�ำนักการคลังไม่สามารถ
กระท�ำได้ ส�ำนักการคลังจึงท�ำหน้าที่ใน
เชิงปฏิบัติการด้านการเงิน - การบัญชี
เป็นหลัก แต่ยงั มิได้ทำ� หน้าทีเ่ ชิงนโยบาย
และการวางแผนการเงินการคลัง
• ข้ อ มู ล เศรษฐกิ จ การคลั ง ที่ มี อ ยู ่ เ ป็ น
รายงานตามแบบแผนทัว่ ไป ยังไม่เข้มข้น
หรือมีตวั แปร / ประเภทข้อมูลมากเพียงพอ
ส�ำหรับใช้ในการวางแผนประมาณการ
รายรั บ - รายจ่ า ยในการจั ด บริ ก าร
สาธารณะ / การลงทุนของกรุงเทพมหานคร
• ส�ำนักการคลังยังมิได้มแี ผนการทีจ่ ะริเริม่
โครงการ / มาตรการใด ๆ เพื่อรองรับ
การด�ำเนินงานตามประเด็นนโยบายของ
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ผู ้ บ ริ ห ารฝ่ า ยการเมื อ ง จึ ง มี ลั ก ษณะ
บริหารงานเชิงรับ และอาจไม่ทันต่อการ
พัฒนาเมืองกรุงเทพฯ (งานบางส่วนอยู่
ในความรับผิดชอบของส�ำนักงบประมาณ
กทม.)
ผลลัพธ์จากการบริหารงานในระดับปฏิบตั ิ
การแบบแยกส่วน จึงท�ำให้ส�ำนักการคลังไม่ได้
ก�ำหนดทิศทางที่ชัดเจน ในการบริหารการเงิน
การคลังในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ไม่มตี วั
ชี้วัดผลส�ำเร็จในระดับยุทธศาสตร์รวมด้านการ
เงินการคลังขององค์กร ขาดการวางแผนและ
แรงจูงใจทีจ่ ะพัฒนาระบบข้อมูลพืน้ ฐานด้านการเงิน
การคลัง และข้อมูลทางเศรษฐกิจทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับ
การวางแผนจัดบริการสาธารณะและ / หรือการ
พัฒนากรุงเทพฯ ในระยะยาว และขาดการจัดท�ำ
แผนรองรับด้านการเงินการคลังในเชิงรุก ส�ำหรับ
การขั บ เคลื่ อ นกรุ ง เทพมหานครให้ ทั น ต่ อ
การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมือง
กรุงเทพฯ ท้ายที่สุดจึงส่งผลท�ำให้ส�ำนักการคลัง
มี บ ทบาทในการด� ำ เนิ น ภารกิ จ แก้ ไ ขปั ญ หา
เชิงปฏิบัติการประจ�ำวัน และขาดแรงจูงใจที่จะ
ว า ง แ ผ น ด ้ า น ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง ใ น เ ชิ ง รุ ก
(Progressive Fiscal Plan) ทีร่ องรับต่อการริเริม่
นโยบายพัฒนาของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร
ที่ต่อเนื่อง
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เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
มี

๑. มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการ
คลังของกรุงเทพมหานคร
๒. สัดส่วนภาระหนี้ระยะยาวต่อ
มากกว่า
รายได้รวมของกรุงเทพมหานคร
ร้อยละ ๕๐
มากกว่า
๓. สัดส่วนรายจ่ายเพื่อการช�ำระหนี้
ร้อยละ ๑๕
ต่อรายจ่ายรวม (Debt Service
Ratio)
๔. สัดส่วนรายได้จากภาษีท้องถิ่น
น้อยกว่า
ที่จัดเก็บเองต่อรายได้รวม
ร้อยละ ๓๐
มากกว่า
๕. สัดส่วนของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่น
ร้อยละ ๑๐
ค้างช�ำระต่อรายได้ภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บเอง
๖. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ๒ - ๓ เท่า
Ratio) ของกรุงเทพมหานคร
๗. ระดับเงินสะสมต่อรายจ่าย
น้อยกว่า
ประจ�ำปีของกรุงเทพมหานคร
ร้อยละ ๕

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
มี

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
มี

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
มี

มากกว่า
ร้อยละ ๗๕
มากกว่า
ร้อยละ ๑๕

มากกว่า
ร้อยละ ๑๐๐
มากกว่า
ร้อยละ ๑๕

มากกว่า
ร้อยละ ๑๒๕
มากกว่า
ร้อยละ ๑๕

น้อยกว่า
ร้อยละ ๔๐
มากกว่า
ร้อยละ ๕

น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐
มากกว่า
ร้อยละ ๕

น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐
มากกว่า
ร้อยละ ๕

๓ - ๕ เท่า

น้อยกว่า
๕ เท่า
น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐

น้อยกว่า
๕ เท่า
น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐

น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ (Action)
๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
๗.๔.๑.๑ ส่งเสริมการรักษา ๑. มีการจัดท�ำและบังคับ
มี
มี
มี
มี
วินัยทางการเงินการคลัง ใช้กรอบวินัยทางการเงิน
ของ กทม.
การคลังกรุงเทพมหานคร
มี
มี
มี
มี
๒. มีแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน
การคลังและได้รับการ
ทบทวน / ปรับปรุงเป็น
ประจ�ำทุกปี
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์
(Action)

ตัวชี้วัด

๓. มีการจัดท�ำ
งบประมาณส�ำหรับ
รายจ่ายผูกพันที่มอง
ไม่เห็นหรือส�ำหรับ
การรับมือกับเหตุการณ์
ฉุกเฉิน
๔. ร้อยละของการเบิก
จ่ายส�ำหรับภาระผูกพัน
ที่มองไม่เห็น / รายจ่าย
ฉุกเฉิน ที่สามารถด�ำเนิน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้ตามก�ำหนดเวลา
๕. สัดส่วนรายจ่ายจริง
ส�ำหรับภาระผูกพันที่มอง
ไม่เห็น / รายจ่ายฉุกเฉิน
ต่อยอดการประมาณการ
รายจ่ายในส่วนนี้
๗.๔.๑.๒ ปรับปรุง
๑. จัดท�ำแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัด รายได้โดยการปรับปรุง
เก็บภาษีท้องถิ่น
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีท้องถิ่น
๒. ร้อยละของพื้นที่ที่ได้
รับการส�ำรวจ / ปรับปรุง
แผนที่ภาษีตามเวลาที่
ก�ำหนด
๓. ร้อยละของผลการจัด
เก็บรายได้ภาษีท้องถิ่น
ต่อยอดประมาณการ
รายได้จากภาษีท้องถิ่น
๔. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้
ภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง
ในแต่ละปี (%)
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
มี
มี
มี
มี

น้อยกว่า
ร้อยละ
๘๐

น้อยกว่า
ร้อยละ
๙๐

น้อยกว่า
ร้อยละ
๙๕

น้อยกว่า
ร้อยละ
๙๕

มากกว่า
ร้อยละ
๑๐๐.๐

มากกว่า
ร้อยละ
๑๐๐.๐

มากกว่า
ร้อยละ
๑๐๐.๐

มากกว่า
ร้อยละ
๑๐๐.๐

มี

มี

มี

มี

น้อยกว่า
ร้อยละ
๘๐

น้อยกว่า
ร้อยละ
๙๐

น้อยกว่า
ร้อยละ
๙๕

น้อยกว่า
ร้อยละ
๙๕

น้อยกว่า
ร้อยละ
๙๐

น้อยกว่า
ร้อยละ
๙๕

น้อยกว่า
ร้อยละ
๙๕

น้อยกว่า
ร้อยละ
๙๕
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กลยุทธ์
(Action)

๗.๔.๑.๓ พัฒนารายได้
ประเภทใหม่ ๆ

ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐

๕. อัตราการขยายตัว
ของรายได้ท้องถิ่นที่จัด
เก็บเองต่ออัตราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจใน
กรุงเทพมหานคร
(ค่าความยืดหยุ่นของภาษี
ท้องถิ่นต่อ GPP ของ
กรุงเทพมหานคร)
๖. สัดส่วนลูกหนี้ภาษี
น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า
ท้องถิ่นในปีงบประมาณ
ร้อยละ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕
ต่อรายได้ภาษีท้องถิ่นที่
๑๐
จัดเก็บเอง
>๓
>๕
จัดเก็บ
จัดเก็บ
๑. ประเภทรายได้ภาษี
ประเภท ประเภท ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง
ท้องถิ่นใหม่ที่มีการ
(ค่าบ�ำบัด
จัดเก็บจริงตามแผนที่
น�้ำเสีย +
ก�ำหนด
ภาษี
โรงแรม +
ภาษีนำ�้ มัน /
ยาสูบ)

๒. ร้อยละของการจัดเก็บ น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า
รายได้ภาษีท้องถิ่น
๖๐
๗๕
๙๐
๙๐
ประเภทใหม่เทียบกับยอด
ประมาณการรายได้ภาษี
ท้องถิ่นประเภทใหม่
๓. อัตราการ
ควรเพิม่ ขึ้นและสอดคล้องกับการเจริญเติบโต
เปลี่ยนแปลงของรายได้
ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
จากภาษีท้องถิ่นประเภท
ใหม่ที่จัดเก็บ (%)
จัดเก็บ
น้อยกว่า ๑ น้อยกว่า จัดเก็บ
๔. ประเภทรายได้ใหม่
๓
ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง
จากภาษีจดั สรร / ภาษีแบ่ง ประเภท
ประเภท
(ค่า
ที่ได้รับจากรัฐบาล
ธรรมเนียม
ใบอนุญาต
แรงงาน
ต่างด้าว)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗.๔ – การคลังและงบประมาณ

กลยุทธ์
(Action)

ตัวชี้วัด

๕. อัตราการขยายตัว
ของรายได้จากภาษี
จัดสรร / ภาษีแบ่งจาก
รัฐบาล (%)
๗.๔.๑.๔ พัฒนารายได้จาก ๑. จัดท�ำแผนการบริหาร
ทรัพย์สินและการลงทุน
ทรัพย์สินและการ
แผนการลงทุนของ
กรุงเทพมหานคร
๒. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
รายได้จากทรัพย์สินและ
การลงทุน
๓. อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน (ROI, ROA)
โดยเฉลี่ยต่อปี
๔. สัดส่วนหรือปริมาณ
การลงทุน / การร่วมทุน
ในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ภารกิจบริการสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานคร
๕. มูลค่าของทรัพย์สินที่
ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้
ประโยชน์ (Idle Assets)
๖. ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินที่ถูกปล่อยว่าง
หรือมิได้ใช้ประโยชน์
(Idle Assets) ต่อมูลค่า
ทรัพย์สินทั้งหมดของ
กรุงเทพมหานคร
๗.๔.๑.๕ พัฒนา
๑. พัฒนาระบบข้อมูล
ประสิทธิภาพของการเบิก ผู้รับเหมา / Contractors
จ่ายงบประมาณและการจัด ให้เป็นปัจจุบันทุกปี
ซื้อจัดจ้าง
๒. ปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ให้มีประสิทธิภาพ
ทุก ๆ ๕ ปี
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)

มี

มี

มี

มี

ควรเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า
ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๗ ร้อยละ ๗ ร้อยละ ๗

มากกว่า
ร้อยละ
๕๐

มากกว่า
ร้อยละ
๓๐

มากกว่า
ร้อยละ
๑๕

มากกว่า
ร้อยละ
๑๐

มี / ท�ำ

มี / ท�ำ

มี / ท�ำ

มี / ท�ำ

มี / ท�ำ

มี / ท�ำ

มี / ท�ำ

มี / ท�ำ
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

(Action)

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๙๐
๙๕
๙๕
๙๕

๓. ร้อยละของการเบิก
จ่ายงบประมาณเพื่อการ
จัดบริการสาธารณะ /
การด�ำเนินภารกิจพื้นฐาน
เปรียบเทียบกับตัวเลข
การประมาณการรายจ่าย
๔. ร้อยละของการเบิก
น้อยกว่า
จ่ายเงินที่ด�ำเนินการ
ร้อยละ
เรียบร้อยภายในก�ำหนด
๙๕
เวลา

น้อยกว่า
ร้อยละ
๙๕

น้อยกว่า
ร้อยละ
๙๕

น้อยกว่า
ร้อยละ
๙๕

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๔.๒ กรุงเทพมหานครสามารถบริหารงบประมาณรายรับ - รายจ่ายและ
การบริหารการเงินการบัญชีแบบองค์รวม (Comprehensive Revenue, Spending and Financial
Management) และพัฒนาตัวชีว้ ดั การปฏิบตั งิ านด้านการเงินการคลังและการงบประมาณในภาพรวม
ของกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด
๑. มีระบบงบประมาณรายจ่ายและ
การควบคุมการเบิกจ่ายแบบเป็น
องค์รวมของกรุงเทพมหานคร
๒. มีระบบบริหารงบประมาณ
รายรับแบบเป็นองค์รวมและสามารถ
แสดงยอดรายรับทั้งจากใน
งบประมาณและนอกงบประมาณได้
๓. มีระบบข้อมูลทางการเงินการ
บัญชีและทรัพย์สินแบบองค์รวม
ของกรุงเทพมหานคร และสามารถ
รายงานฐานะทางการเงินแบบองค์
รวมของกรุงเทพมหานคร
(Consolidated BMA’s Financial
Reports) ภายใน ๙๐ วัน
หลังจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
มี

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
มี

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
มี

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗.๔ – การคลังและงบประมาณ

ตัวชี้วัด
๔. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินนอก
ระบบงบประมาณที่ไม่ได้ถูกแสดงใน
รายจ่ายรวมของกรุงเทพมหานคร
ต่อรายจ่ายรวมทั้งหมดของ
กรุงเทพมหานคร
๕. ร้อยละของรายได้ที่มิได้ปรากฏ
อยู่ในเอกสารงบประมาณต่อรายได้
รวมทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร
กลยุทธ์
(Action)

๗.๔.๒.๑ พัฒนาระบบ
บริหารการเงินการคลัง
แบบองค์รวมเพื่อการ
ตัดสินใจในระดับนโยบาย
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๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
มากกว่า
ร้อยละ ๒๕

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
มากกว่า
ร้อยละ ๑๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๐

มากกว่า
ร้อยละ ๒๕

มากกว่า
ร้อยละ ๕

ร้อยละ ๐

ร้อยละ ๐

ตัวชี้วัด

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
มี
มี
มี
มี

๑. มีระบบงบประมาณ
รายจ่ายและการควบคุม
การเบิกจ่ายแบบเป็นองค์
รวมของกรุงเทพมหานคร
๒. มีระบบบริหาร
มี
งบประมาณรายรับแบบ
เป็นองค์รวมและสามารถ
แสดงยอดรายรับทั้งจาก
ในงบประมาณและ
นอกงบประมาณได้
มี
๓. มีระบบข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาระหนี้ / ภาระผูกพัน
ของกรุงเทพมหานคร
และหน่วยงานในสังกัด
ที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
และเชื่อถือได้
๔. ร้อยละของการเบิก
มากกว่า
จ่ายเงินนอกระบบงบ
ร้อยละ
ประมาณที่ไม่ได้ถูกแสดง
๒๕
ในรายจ่ายรวมของ
กรุงเทพมหานครต่อ
รายจ่ายรวมทั้งหมดของ
กรุงเทพมหานคร

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มากกว่า ร้อยละ ๐ ร้อยละ ๐
ร้อยละ
๑๐
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๕ ปีแรก
ตัวชี้วัด
(๒๕๕๖ (Action)
๒๕๖๐)
๕. ร้อยละของรายได้ที่
มากกว่า
มิได้ปรากฏอยู่ในเอกสาร ร้อยละ
งบประมาณต่อรายได้
๒๕
รวมทั้งหมดของ
กรุงเทพมหานคร
๗.๔.๒.๒ พัฒนาระบบข้อมูล ๑. จัดท�ำแผนพัฒนาฐาน
มี
เศรษฐกิจการคลังที่จ�ำเป็น ข้อมูลที่จ�ำเป็นทาง
เพื่อการตัดสินใจ
เศรษฐกิจ สังคม และ
ประชากรส�ำหรับการ
วางแผนจัดบริการ
สาธารณะและการลงทุน
ของกรุงเทพมหานคร
๒. สัดส่วนของประเภท
มากกว่า
ข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
ร้อยละ
การวางแผนของ
๑๐
กรุงเทพมหานครแต่มิได้
ถูกรวบรวมอยู่ในฐานของ
มูลเศรษฐกิจการคลัง
กรุงเทพมหานคร
น้อยกว่า
๓. ร้อยละของข้อมูล /
ตัวแปรต่าง ๆ ที่ได้รับ
ร้อยละ
การปรับปรุงให้เป็น
๙๐
ปัจจุบันทุกปี
กลยุทธ์

ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
มากกว่า ร้อยละ ๐ ร้อยละ ๐
ร้อยละ ๕

มี

มี

มี

มากกว่า มากกว่า มากกว่า
ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕

น้อยกว่า
ร้อยละ
๙๕

น้อยกว่า
ร้อยละ
๙๕

น้อยกว่า
ร้อยละ
๙๕

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๔.๓ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี การ
งบประมาณ และการตรวจสอบควบคุมภายในให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
ตัวชี้วัด
๑. มีแผนการตรวจสอบและแผนการ
พัฒนาระบบควบคุมภายในตาม
แนวทางที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก�ำหนดขึ้น

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
มี

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
มี

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
มี

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
มี
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๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๕

๒. ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่
ถูกสุ่มตรวจต่อปีเทียบกับจ�ำนวน
หน่วยรับตรวจทั้งหมด
น้อยกว่า
๓. ร้อยละของข้อเสนอแนะ
ร้อยละ ๕๐
การตรวจสอบที่ได้รับการน�ำไป
ปฏิบัติโดยหน่วยรับตรวจ
๔. แผนงบประมาณเพื่อการลงทุน /
การพัฒนาถูกจัดท�ำขึ้นโดยผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่วม /
การตรวจสอบจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder)
ทุกปี
๕. รายงานทางการเงินการบัญชี
ของ กทม. ได้รับการรับรอง
การตรวจสอบจาก สตง. หรือ
ผู้ตรวจบัญชีที่รับอนุญาต
มากกว่า
๖. ร้อยละของบัญชีที่บันทึกรายการ
ไม่ตรงตามรายการงบประมาณที่ได้ ร้อยละ ๒๐
รับอนุมัติ
๗. มีระบบข้อมูลทางการเงินการ
มี
บัญชีเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน
เชิงนโยบายพัฒนากรุงเทพมหานคร
และ / หรือเพื่อการก�ำหนดนโยบาย
งบประมาณและการจัดหารายได้
ของกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ์
(Action)

๗.๔.๓.๑ ส่งเสริม
ความโปร่งใสและการ
ตรวจสอบได้ด้านการเงิน
การคลังจากทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัด
๑. จัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบจาก
ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก
กรุงเทพมหานคร
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ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐

น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕

น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕

น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕

ทุกปี

ทุกปี

ทุกปี

ทุกปี

ทุกปี

ทุกปี

มากกว่า
ร้อยละ ๑

มากกว่า
ร้อยละ ๑

มากกว่า
ร้อยละ ๑

มี

มี

มี

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
มี / จัดตั้ง มี / จัดตั้ง มี / จัดตั้ง มี / จัดตั้ง
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กลยุทธ์
(Action)

ตัวชี้วัด

๒. จัดท�ำแผนการ
ตรวจสอบก�ำหนด
ขอบเขตเนื้อหาและ
ความถี่ในการตรวจสอบ
ให้มีความครอบคลุม
หน่วยรับตรวจอย่าง
เพียงพอ (ตรวจสอบการ
เงินการบัญชี การจัดซื้อ
จัดจ้าง การบริหารพัสดุ
การตรวจสอบ
ความคุม้ ค่า - การจัดการ
ฯลฯ)
๓. แผนการทบทวน /
ปรับปรุงมาตรฐานทาง
บัญชีให้เป็นไปตามหลัก
การสากลเป็นประจ�ำทุกปี
๔. รายงานข้อมูลต้นทุน
การจัดบริการสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานคร
สู่สาธารณะ
๗.๔.๓.๒ ส่งเสริมการมีส่วน ๑. ศึกษาแนวคิดและ
ร่วมของภาคประชาชนใน พัฒนาระบบ /
การจัดท�ำแผนงบประมาณ กระบวนการจัดท�ำ
งบประมาณ
ของ กทม.
แบบมีส่วนร่วม
๒. ใช้ระบบงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วมในการ
จัดสรรงบประมาณ
เพื่อการพัฒนา
ของกรุงเทพมหานคร

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
มี / จัดท�ำ ทบทวน
ทุก ๆ ปี

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
มี / จัดท�ำ ทบทวน
ทุก ๆ ปี

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
มี / จัดท�ำ ทบทวน
ทุก ๆ ปี

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
มี / จัดท�ำ ทบทวน
ทุก ๆ ปี

มี

มี

มี

มี

น้อยกว่า น้อยกว่า
๕
๑๐
ประเภท ประเภท
หลัก
หลัก
มี / จัดท�ำ

น้อยกว่า
๒๐
ประเภท
หลัก
-

น้อยกว่า
๕๐
ประเภท
หลัก
-

ทดลองใช้
ในพื้นที่
น�ำร่อง

ใช้ใน
ระดับเขต

ใช้ใน
ระดับ
กรุงเทพฯ

ใช้ใน
ระดับ
ชุมชน
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เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๔.๔ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลือ่ นการพัฒนาเมืองด้วยการบริหาร
การเงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุก
ตัวชี้วัด
๑. มีแผนงบประมาณส�ำหรับราย
จ่ายประจ�ำและรายจ่ายเพื่อ
การลงทุนทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว (รวมรายจ่ายซ่อมบ�ำรุง)
๒. มีแผนการจัดหาเงินและแหล่ง
ระดมทุนเพื่อการพัฒนาเมือง
กรุงเทพฯ รวมทั้งมีการจัดท�ำแผน
ส�ำรองเพื่อรับมือกับความผันผวน
ของตลาดเงินตลาดทุน
๓. ร้อยละของโครงการลงทุน /
การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ด�ำเนินการได้
ตามแผนที่ก�ำหนด (จ�ำนวน
โครงการ - รายการและมูลค่า)
๔. ร้อยละของจ�ำนวนอุปกรณ์ /
ครุภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมบ�ำรุง
ตามแผนที่ก�ำหนด

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
มี

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
มี

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
มี

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
มี

มี

มี

มี

มี

น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐

น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๗.๔.๔.๑ ส่งเสริมศักยภาพ
ในการจัดท�ำแผนการเงิน
การคลังเพื่อการลงทุน
ในระยะยาว (Fiscal Plan)

๑. จัดท�ำแผนการเงิน
การคลัง (แผนรายได้
- รายจ่าย) เพื่อการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร
ในระยะยาว
๒. จัดท�ำแผนการก่อหนี้
เพื่อการลงทุน
ในระยะยาว
๓. จัดท�ำรายงาน
การประเมินขีดความ
สามารถในการก่อหนี้
เป็นประจ�ำทุกปี

(Action)

๗.๔.๔.๒ ส่งเสริมการก่อหนี้
เพื่อการลงทุนในระยะยาว
ของ กทม.
๗.๔.๔.๓ พัฒนาศักยภาพใน
การบริหารและการรายงาน
ข้อมูลทางการเงินการคลัง
เพื่อการตัดสินใจ
ในระยะยาว

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
มี / จัดท�ำ มี / จัดท�ำ มี / จัดท�ำ มี / จัดท�ำ

มี / จัดท�ำ มี / จัดท�ำ มี / จัดท�ำ มี / จัดท�ำ
มี / จัดท�ำ มี / จัดท�ำ มี / จัดท�ำ มี / จัดท�ำ
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กลยุทธ์
(Action)

๗.๔.๔.๔ สนับสนุนการใช้
มาตรการทางภาษีเพื่อ
สิ่งแวดล้อม สร้างเมือง
ให้น่าอยู่และปลอดภัย

ตัวชี้วัด
๔. จัดท�ำรายงานหนี้
สาธารณะและการบริหาร
สัญญาเงินกู้เป็นประจ�ำ
ทุกปี
๕. ร้อยละของโครงการ
ลงทุนที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้
ในจ�ำนวนเงินที่ต้องการ
และระยะเวลาที่ก�ำหนด
ในแผนการลงทุนระยะ
ยาวของกรุงเทพมหานคร
๖. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ส�ำหรับโครงการลงทุน
เปรียบเทียบกับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ส�ำหรับ
ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี
(MLR) ในตลาด
๗. พัฒนาระบบรายงาน
ข้อมูลการเงินการคลัง
และการบัญชีเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย
ของคณะผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร
๘. ปรับปรุง / พัฒนา
โครงสร้างองค์กรภายใน
กรุงเทพมหานครเพื่อ
สนับสนุนการบริหารการ
คลังและงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
๙. การประกาศใช้
มาตรการทางภาษีอากร
เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ
อย่างยั่งยืน

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
มี / จัดท�ำ มี / จัดท�ำ มี / จัดท�ำ มี / จัดท�ำ

น้อยกว่า
ร้อยละ
๙๐

น้อยกว่า
ร้อยละ
๙๐

น้อยกว่า
ร้อยละ
๙๐

น้อยกว่า
ร้อยละ
๙๐

น้อยกว่า
ร้อยละ
-๑.๐

น้อยกว่า
ร้อยละ
-๑.๐

น้อยกว่า
ร้อยละ
-๑.๐

น้อยกว่า
ร้อยละ
-๑.๐

มี / จัดท�ำ มี / จัดท�ำ มี / จัดท�ำ มี / จัดท�ำ

ทบทวน / ปรับปรุงโครงสร้างทุก ๕ ปี

การเก็บ
ภาษีสิ่ง
แวดล้อม

การจูงใจทางภาษีเพื่อการพัฒนา
ให้เป็นมหานครปลอดภัยและ
มหานครสีเขียว
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โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑) ส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่ภาษี
๒) พัฒนาระบบข้อมูลลูกหนีภ้ าษีทอ้ งถิน่
และมาตรการเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ /
ภาษีท้องถิ่น
๓) พัฒนาระบบข้อมูลผู้รับเหมา /
Contractors
๔) พัฒนารายได้จากแหล่งภาษี /
ฐานภาษีประเภทใหม่
๕) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษา
แนวทางการปรับปรุงส่วนแบ่งภาษี
จัดสรรจากรัฐบาล
๖) พัฒนาแผนการลงทุน / การร่วมทุน
และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กทม.
๗) พัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ในระดับ กทม.
๘) พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงบประมาณและการเงิน
การบัญชีตามมาตรฐานที่ยอมรับ
๙) จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน
๑๐) พัฒนาระบบข้อมูลต้นทุน
การจัดบริการสาธารณะประเภทส�ำคัญ
๑๑) พัฒนาระบบการวางแผน และ
การจัดท�ำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
๑๒) พัฒนาระบบข้อมูล / ช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
และการใช้จ่ายงบประมาณสู่สาธารณะ
๑๓) พัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการก่อหนี้เพื่อการลงทุน
๑๔) ประเมินขีดความสามารถในการ
ก่อหนี้ของกรุงเทพมหานคร
๑๕) พัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงิน
แหล่งเงินกู้ และการบริหารสัญญาเงินกู้

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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โครงการ

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๑๖) ผลักดันการใช้มาตรการทางภาษี
เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรุงเทพมหานคร
ตามเป้าหมายมหานครปลอดภัย
และมหานครกะทัดรัด อาทิ ภาษี
สิ่งแวดล้อม ค่าธรรมเนียมการบ�ำบัด
น�้ำเสีย ภาษีเพื่อการปลูกสร้าง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

ข) มาตรการด�ำเนินการ
โครงการ
๑) จัดท�ำกรอบวินยั ทางการเงินการคลัง
ของ กทม.
๒) ปรับปรุงเทคนิค / วิธีการประมาณ
การรายได้
๓) จัดท�ำแผนพัฒนารายได้ของ
กรุงเทพมหานคร
๔) ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน
๕) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กทม.
๕) จัดท�ำแผนงบประมาณแบบองค์รวม
(รายรับ - รายจ่าย - รายจ่ายทีม่ องไม่เห็น)
๖) จัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยง
ทางการเงินการคลัง
๗) รวบรวมข้อมูลรายรับรายจ่าย
นอกระบบงบประมาณ
๘) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาระหนี้สิน /
ภาระผูกพันของกรุงเทพมหานคร
๙) จัดท�ำแผนและพัฒนามาตรฐาน
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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โครงการ
๑๐) ตรวจสอบและปรับปรุงระบบการ
บันทึกบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางการบัญชี และการรายงานข้อมูล
ทางการเงินการบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย
๑๑) ตรวจสอบและปรับปรุงระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างและระบบการบริหารพัสดุ
ของหน่วยเบิกจ่าย
๑๒) จัดท�ำแผนการเงินการคลังเพื่อการ
ลงทุนในระยะยาว (Fiscal Plan)
๑๓) ปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูล
ทางการเงินการคลัง การบัญชี และ
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ลงทุน / การก่อหนี้
๑๔) ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจทางการเงินการ
คลังของ กทม.
๑๕) จัดท�ำแผนการระดมทุนจาก
ตลาดเงินตลาดทุน
รวมทั้งสิ้น
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนการเงินการคลังเพือ่ การลงทุนในระยะยาว
ตามประเด็นวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด�ำเนินการ
ตามแผนวิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ ๒๐ ปี ของคณะที่ปรึกษามีความเป็นไปได้
ในการด� ำ เนิ น การด้ า นการเงิ น การคลั ง จึ ง มี
ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องจัดท�ำแผนการลงทุนส�ำหรับ
การด� ำ เนิ น การโครงการพั ฒ นาในด้ า นต่ า ง ๆ
ให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เนื้อหาในส่วน
นี้ประกอบไปด้วยการประมาณการด้านต่าง ๆ
ที่จ�ำเป็นดังนี้
๑. Baseline Scenario หรือการประมาณ
การข้อมูลฐาน ซึง่ ได้แก่การประเมินระดับรายรับ-รายจ่าย

ในสภาวะปกติของกรุงเทพมหานครช่วงระยะ ๒๐ ปี
โดยที่มิได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน
และนโยบายการพัฒนารายได้ใหม่ ๆ แต่อย่างใด
ทัง้ นีใ้ นการประมาณการจะมีสมมติฐานว่า สภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานครจะเจริญ
เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ไม่มเี หตุการณ์ใดทีก่ อ่ ให้เกิด
การชะลอตัว
แต่อย่างใดและใช้เทคนิคการประมาณการ
ด้วยวิธคี า่ เฉลีย่ เคลือ่ นทีข่ องอัตราการเปลีย่ นแปลง
ย้อนหลังระยะ ๓ ปี (3-Year Moving Average
of Percentage change)
๒. Planned Expenditure Need หรือ
การคาดการณ์รายจ่ายที่จ�ำเป็นส�ำหรับด�ำเนิน

448

การบริหารจัดการ

โครงการลงทุนเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ
๒๕๗๕ ซึง่ จะใช้ขอ้ มูลประมาณการรายจ่ายในด้าน
ต่าง ๆ เพือ่ การบรรลุเป้าหมายสูก่ ารเป็นมหานคร
แห่งเอเชียของกรุงเทพมหานครในรอบ ๒๐ ปี
ดังทีป่ รากฏในเนือ้ หาส่วนอืน่ ๆ ของรายงานการ
วิจัยฉบับนี้แล้ว
๓. Planned Fiscal Capacity หรือการ
ประเมินศักยภาพด้านการเงินการคลังส�ำหรับ
การด�ำเนินโครงการลงทุนของกรุงเทพมหานคร
ในรอบ ๒๐ ปี ทั้งนี้ การประเมินศักยภาพทาง
การคลังนั้น จะพิจารณาจากแหล่งรายรับหลัก
๔ แหล่งคือ (i) รายได้จากภาษีอากรท้องถิ่นที่
กรุ ง เทพมหานครจั ด เก็ บ เอง (รวมค่ า บริ ก าร
ค่าธรรมเนียม และรายได้เบ็ดเตล็ด) (ii) รายได้
จากทรัพย์สินและการลงทุน (iii) รายได้จากภาษี
แบ่ง / ภาษีจดั สรรและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ
(iv) รายรับจากการก่อหนีร้ ะยะยาว โดยจะก�ำหนด
สมมติฐานการประเมินควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินการ
พั ฒ นารายได้ / รายรั บ ในแต่ ล ะประเภทตาม
แนวทางการด�ำเนินการทีไ่ ด้นำ� เสนอไว้แล้วข้างต้น
ทัง้ นีข้ อ้ มูลฐานทีใ่ ช้ประมาณการด้านต่าง ๆ
จะมาจากผลการจั ด เก็ บ รายได้ จ ริ ง และ
การใช้จ่ายจริงของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๔ (หรือ ๑๓ ปี)
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาหลังจากที่มีการกระจาย
อ�ำนาจของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา
ทีส่ ง่ ผลให้โครงสร้างรายได้ของกรุงเทพมหานคร
เป็นอยู่ในปัจจุบัน และใช้เทคนิคการประมาณ
การด้ ว ยวิ ธี ค ่ า เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ ข องอั ต ราการ
เปลีย่ นแปลงย้อนหลังระยะ ๓ ปี (3-Year Moving
Average of Percentage Change) เนื่องจาก
ข้อมูลที่มีอยู่นั้นมีจ�ำนวนจ�ำกัด (จ�ำนวน ๑๓
หน่วยปี) ผลการประมาณการในแต่ละด้านมีดังนี้

การประมาณการข้ อ มู ล ฐานด้ า น
รายรับ - รายจ่าย (Baseline Scenario)
ผลการประมาณการรายรับแต่ละประเภท
และการใช้ จ ่ า ยของกรุ ง เทพมหานครระหว่ า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๕ แสดง
ดั ง ตารางที่ ๕๑ หน้ า ถั ด ไปในภาพรวมนั้ น
จะเห็นได้วา่ ประมาณรายได้ของกรุงเทพมหานคร
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ถึง พ.ศ. ๒๕๗๕ จากราว ๖๘,๗๒๒.๐ ล้านบาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเป็นประมาณ
๑๔๔,๕๓๖.๑ ล้ า นบาท ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๗๕ หรือเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ ๔.๒ ต่อปี
โดยเฉลี่ย
ในทางกลับกัน เมือ่ เทียบกับประมาณการ
รายจ่ายโดยใช้ขอ้ มูลการเบิกจ่ายจริงย้อนหลังของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถด�ำเนินการได้ราว
ร้ อ ยละ ๘๕ ของประมาณการรายรั บ ต่ อ ปี
โดยเฉลีย่ เท่านัน้ หรือประมาณ ๕๔,๑๗๔.๐ ล้าน
บาทในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นจ�ำนวน
ประมาณ ๑๑๖,๕๓๘.๗ ล้านบาท ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๗๕ หรื อ เพิ่ ม ขั้ น โดยเฉลี่ ย ประมาณ
ร้อยละ ๔.๔ ต่อปี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเพิ่มขึ้น
ข อ ง ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ดั ง ก ล ่ า ว ส ่ ง ผ ล ท� ำ ใ ห ้
กรุ ง เทพมหานครมี ง บประมาณจ� ำ นวนหนึ่ ง
ส�ำหรับน�ำไปจัดท�ำโครงการพัฒนาหรือโครงการ
ลงทุนเพิม่ เติมได้ราว ๑๓.๖ ถึง ๒๗.๙ พันล้านบาท
ต่อปี โดยทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องปรับเปลีย่ นนโยบายด้าน
รายได้แต่ประการใด
นอกจากนี้ หากจั ด แบ่ ง ประมาณการ
ดุลงบประมาณของกรุงเทพมหานคร จ�ำแนกตาม
ช่ ว งระยะเวลาของการจั ด ท� ำ แผนวิ สั ย ทั ศ น์
กรุงเทพมหานครออกเป็น ๔ ช่วง จะพบว่าใน
ช่วงที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) กรุงเทพมหานคร
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จะมีงบประมาณส�ำหรับด�ำเนินการพัฒนาราว ๕๙,๘๙๐.๒ ล้านบาท (ราคา Nominal Price)
ส่วนช่วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) กรุงเทพมหานครจะมีงบประมาณส�ำหรับด�ำเนินการพัฒนาเพิม่ เติม
ได้ราว ๙๒,๑๐๙.๑ ล้านบาท (ราคา Nominal Price) ช่วงที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กรุงเทพมหานคร
จะมี ง บประมาณส� ำ หรั บ ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาเพิ่ ม ขึ้ น ได้ ร าว ๑๑๒,๑๙๘.๔ ล้ า นบาท
(ราคา Nominal Price) และในช่วงที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) กรุงเทพมหานครจะมีงบประมาณ
ส�ำหรับด�ำเนินการพัฒนาเพิ่มเติมราว ๑๓๒,๐๓๖.๗ ล้านบาท (ราคา Nominal Price)
ตารางที่ ๕๑ การประมาณการข้อมูลฐานด้านรายรับ - รายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๗๕
หน่วย : บาท
ประมาณการรายได้ จ�ำแนกตามประเภทรายได้
ปี

๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕

ประมาณ
การราย
จ่าย

ประมาณ
การ
ดุลงบ
ประมาณ

ภาษีที่จัด ค่าธรรม
เก็บเอง
เนียม
ฯลฯ

รายได้ รายได้ เบ็ดเตล็ด รวมราย
จาก
จาก
ได้
ทรัพย์ สาธารกทม.
สิน
ณูปโภค
ที่จัดเก็บ
เอง

ภาษีที่รัฐ รวมรายได้
จัดเก็บให้
กทม.
ทั้งหมด

๑๑,๗๗๑.๔

๑,๔๙๕.๘

๕๗๑.๖

๒๗.๙

๒,๙๓๑.๙

๑๖,๗๙๘.๖

๕๑,๙๒๓.๔

๖๘,๗๒๒.๐

๕๔,๑๗๔.๐

๑๔,๕๔๘.๐

๑๒,๓๕๙.๖

๑,๖๔๐.๔

๖๕๐.๙

๒๗.๔

๒,๙๖๙.๐

๑๗,๖๔๗.๒

๕๓,๕๘๐.๕

๗๑,๒๒๗.๖

๕๗,๖๓๘.๗

๑๓,๕๘๘.๙

๑๒,๘๕๕.๘

๑,๗๕๔.๑

๖๔๗.๑

๒๖.๑

๓,๓๒๖.๖

๑๘,๖๐๙.๗

๕๗,๙๕๙.๙

๗๖,๕๖๙.๖

๖๑,๑๐๓.๔

๑๕,๔๖๖.๒

๑๓,๔๑๓.๓

๑,๘๘๘.๔

๖๙๘.๗

๒๕.๔

๓,๔๗๐.๕

๑๙,๔๙๖.๓

๖๑,๓๕๙.๐

๘๐,๘๕๕.๓

๖๔,๕๖๘.๑

๑๖,๒๘๗.๒

๑๓,๙๒๙.๙

๒,๐๐๙.๑

๗๑๓.๓

๒๔.๓

๓,๗๕๖.๙

๒๐,๔๓๓.๕

๖๔,๓๗๗.๓

๘๔,๘๑๐.๘

๖๘,๐๓๒.๘

๑๖,๗๗๗.๙

๑๔,๔๗๓.๘

๒,๑๓๘.๘

๗๕๒.๖

๒๓.๔

๓,๙๔๘.๓

๒๑,๓๓๖.๙

๖๗,๖๔๕.๙

๘๘,๙๘๒.๘

๗๑,๔๙๗.๕

๑๗,๔๘๕.๓

๑๔,๙๙๙.๕

๒,๒๖๒.๕

๗๗๕.๕

๒๒.๔

๔,๒๐๓.๑

๒๒,๒๖๒.๙

๗๑,๓๔๙.๐

๙๓,๖๑๑.๙

๗๔,๙๖๒.๒

๑๘,๖๔๙.๖

๑๕,๕๓๗.๓

๒,๓๙๐.๒

๘๐๙.๓

๒๑.๕

๔,๔๑๕.๖

๒๓,๑๗๓.๙

๗๔,๔๕๗.๗

๙๗,๖๓๑.๖

๗๘,๔๒๖.๙

๑๙,๒๐๔.๖

๑๖,๐๖๗.๑

๒,๕๑๕.๒

๘๓๕.๘

๒๐.๕

๔,๖๕๖.๒

๒๔,๐๙๔.๘

๗๗,๗๘๘.๕

๑๐๑,๘๘๓.๓

๘๑,๘๙๑.๖

๑๙,๙๙๑.๗

๑๖,๖๐๒.๒

๒,๖๔๒.๐

๘๖๗.๒

๑๙.๕

๔,๘๗๘.๑

๒๕,๐๐๙.๑

๘๑,๒๑๓.๙

๑๐๖,๒๒๓.๑

๘๕,๓๕๖.๓

๒๐,๘๖๖.๗

๑๗,๑๓๓.๘

๒,๗๖๗.๗

๘๙๕.๔

๑๘.๖

๕,๑๑๒.๕

๒๕,๙๒๗.๙

๘๔,๕๖๓.๗

๑๑๐,๔๙๑.๕

๘๘,๘๒๑.๐

๒๑,๖๗๐.๕

๑๗,๖๖๗.๗

๒,๘๙๔.๑

๙๒๕.๗

๑๗.๖

๕,๓๓๘.๖

๒๖,๘๔๓.๖

๘๗,๘๓๐.๓

๑๑๔,๖๗๓.๙

๙๒,๒๘๕.๗

๒๒,๓๘๘.๑

๑๘,๒๐๐.๐

๓,๐๒๐.๐

๙๕๔.๕

๑๖.๖

๕,๕๗๐.๒

๒๗,๗๖๑.๔

๙๑,๒๒๖.๙

๑๑๘,๙๘๘.๓

๙๕,๗๕๐.๔

๒๓,๒๓๗.๘

๑๘,๗๓๓.๔

๓,๑๔๖.๒

๙๘๔.๓

๑๕.๗

๕,๗๙๘.๑

๒๘,๖๗๗.๘

๙๔,๕๗๒.๖

๑๒๓,๒๕๐.๔

๙๙,๒๑๕.๑

๒๔,๐๓๕.๓

๑๙,๒๖๖.๑

๓,๒๗๒.๒

๑,๐๑๓.๕

๑๔.๗

๖,๐๒๘.๕

๒๙,๕๙๕.๑

๙๗,๘๙๕.๖

๑๒๗,๔๙๐.๘

๑๐๒,๖๗๙.๘

๒๔,๘๑๐.๙

๑๙,๗๙๙.๓

๓,๓๙๘.๔

๑,๐๔๓.๑

๑๓.๘

๖,๒๕๗.๓

๓๐,๕๑๑.๙

๑๐๑,๒๓๙.๗ ๑๓๑,๗๕๑.๕

๑๐๖,๑๔๔.๕

๒๕,๖๐๗.๐

๒๐,๓๓๒.๒

๓,๕๒๔.๔

๑,๐๗๒.๕

๑๒.๘

๖,๔๘๗.๑

๓๑,๔๒๙.๐

๑๐๔,๕๙๙.๓ ๑๓๖,๐๒๘.๓

๑๐๙,๖๐๙.๓

๒๖,๔๑๙.๐

๒๐,๘๖๕.๒

๓,๖๕๐.๖

๑,๑๐๒.๐

๑๑.๘

๖,๗๑๖.๒

๓๒,๓๔๕.๘

๑๐๗,๙๓๐.๔ ๑๔๐,๒๗๖.๒

๑๑๓,๐๗๔.๐

๒๗,๒๐๒.๓

๒๑,๓๙๘.๑

๓,๗๗๖.๗

๑,๑๓๑.๔

๑๐.๙

๖,๙๔๕.๘

๓๓,๒๖๒.๙

๑๑๑,๒๗๓.๓ ๑๔๔,๕๓๖.๑

๑๑๖,๕๓๘.๗

๒๗,๙๙๗.๕

หมายเหตุ ประมาณการตามราคาตลาด (Nominal Price)
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การประมาณการรายจ่ายทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการด�ำเนินโครงการเพือ่ การบรรลุวสิ ยั ทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕
(Planned Expenditure Need)
การประมาณการรายจ่าย ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำเนินโครงการด้านต่าง ๆ สู่การน�ำพา
กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเอเชียได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ นั้น แสดงข้อมูลดังตารางที่ ๕๒
ต่อไปนี้ ข้อมูลการประมาณการรายจ่าย ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการ จ�ำแนกตามประเด็นวิสัยทัศน์
การพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แก่ มหานครปลอดภัย มหานครสีเขียว มหานครส�ำหรับทุกคน
มหานครแห่งประชาธิปไตย มหานครกะทัดรัด มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และงบประมาณ
ด้านการบริหารจัดการ ตามล�ำดับ รวมประมาณการรายจ่าย เพื่อการลงทุนตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี
คาดว่าจะใช้จ่ายเพื่อการด�ำเนินการราว ๓๔๕,๗๔๘.๑๕ ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณปีละ ๑๗,๒๘๗
ล้านบาท
ตารางที่ ๕๒ ประมาณการรายจ่ายที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเป็นมหานครแห่งเอเชียภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕

ประเด็นวิสัยทัศน์

๑. มหานครปลอดภัย
๑.๑ ปลอดมลพิษ
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๑.๒ ปลอดอาชญากรรม ยาเสพติด
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๑.๓ ปลอดอุบัติเหตุ
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๑.๕ สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหาร
ปลอดภัย
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๒. มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
๒.๑ ระบบท่อร้อยสายใต้ดิน
งบประมาณรวมทุกโครงการ

ระยะสั้น
(๒๕๕๘)

งบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะกลาง ระยะยาว
(๒๕๕๙ - (๒๕๖๑ ๒๕๗๕)
๒๕๖๐)

รวมงบ
ประมาณ
ทั้งหมด

๔,๓๓๗.๒๐

๓,๒๘๓.๐๐ ๑๑,๗๐๙.๕๐

๑๙,๓๒๙.๗๐

๗๗.๕๐

๓๐,๔๒๕.๖๐ ๑๘,๕๖๘.๐๐

๔๙,๐๗๑.๑๐

๓๕๒.๐๐

๖๕๓.๓๐

๔,๗๖๗.๕๐

๕,๗๗๒.๘๐

๓,๑๒๑.๐๐

๕,๒๖๕.๐๐ ๕๔,๐๐๖.๐๐

๖๒,๓๙๒.๐๐

๕,๔๓๐.๐๐

๓,๖๕๐.๐๐

๓,๕๐๐.๐๐

๑๒,๕๘๐.๐๐

๑๖๒.๖๐

๓๔๓.๔๐

๒,๖๖๐.๐๐

๓,๑๖๖.๐๐

๓,๖๐๐

๓,๖๐๐.๐๐
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ระยะสั้น
(๒๕๕๘)

๒.๒ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียว
กระจายทุกพื้นที่
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๑๖๔.๒๐
๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทัว่ ถึง จราจร
คล่องตัวและมีทางเลือก
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๔,๔๗๖.๑๐
๓. มหานครส�ำหรับทุกคน
๓.๑ จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและ
สวัสดิการให้กับ ผู้สูงอายุผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๒,๐๒๙.๖๐
๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๕๑๖.๒๐
๓.๓ การศึกษาส�ำหรับทุกคน
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๒๓๙.๐๐
๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๘๖.๐๐
๔. มหานครกะทัดรัด
๔.๑ เมืองกรุงเทพฯ ชั้นใน เติบโต
อย่างมีระเบียบใช้ทดี่ นิ และทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ”
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๑,๑๐๗.๐๐
๔.๒ เมื อ งกรุ ง เทพฯประกอบด้ ว ย
เมืองครือข่ายทัง้ ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ทีเ่ ชือ่ มโยงสนับสนุนซึง่ กัน
และกัน
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๒๐.๐๐
๕. มหานครแห่งประชาธิปไตย
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๑๙.๐๐

งบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะกลาง ระยะยาว
(๒๕๕๙ - (๒๕๖๑ ๒๕๗๕)
๒๕๖๐)

๒๕๔.๕๐

๓๕๑.๐๐

๘,๗๔๑.๒๐ ๑๔๙,๐๔๕.๐๐
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รวมงบ
ประมาณ
ทั้งหมด

๗๖๙.๗๐

๑๖๒,๒๖๒.๓๐

๑๕๗.๕๐

๒๙๒.๕๐

๒,๔๗๙.๖๐

๙๐๓.๐๐

๔,๗๔๐.๐๐

๖,๑๕๙.๒๐

๔๗๙.๕๐

๒,๗๖๓.๗๕

๓,๔๘๒.๒๕

๑๗๖.๐๐

๓๐๐.๐๐

๕๖๒.๐๐

๑,๑๔๑.๐๐

๓๙๘.๐๐

๒,๖๔๖.๐๐

๕๐.๐๐

๒๐.๐๐

๙๐.๐๐

๑๙.๐๐

๗๘.๐๐

๑๑๖.๐๐
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ระยะสั้น
(๒๕๕๘)

งบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะกลาง ระยะยาว
(๒๕๕๙ - (๒๕๖๑ ๒๕๗๕)
๒๕๖๐)

๖. มหานครแห่งเศรษฐกิจและการ
เรียนรู้
๖.๑ ศูนย์กลางด้านการเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการสีเขียว
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๑๗.๒๐
๓๔.๔๐
๒๕๘.๐๐
๖.๒ ศูนย์กลาง ทางด้านการลงทุน
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๗.๒๐
๑๔.๔๐
๑๐๘.๐๐
๖.๓ ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยว
ระดับโลก
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๑๐๗.๐๐
๖.๔ ศูนย์กลางธุรกิจตามฐาน
นวัตกรรม - วัฒนธรรม
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๓.๑๐
๖.๒๐
๔๖.๕๐
๖.๕ ศูนย์กลางการจัดประชุม
นิทรรศการ
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๓๒.๐๐
๖๔.๐๐
๔๘๐.๐๐
๗. การบริหารจัดการ
๗.๒ การบริหารแผนและประเมินผล
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๑๒.๐๐
๙๘.๐๐
๑๖๐.๐๐
๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๕๑๗.๔๐
๕๕๒.๒๐ ๓,๗๘๑.๙๐
๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณรวมทุกโครงการ
๕๓๐.๐๐
๓๐๐.๐๐
รวมงบประมาณทั้งหมดต่อช่วงปี ๒๓,๕๙๓.๓๐ ๖๐,๖๗๑.๒๐ ๒๖๑,๔๘๓.๖๕
ตามระยะแผนฯ (ล้านบาท)

รวมงบ
ประมาณ
ทั้งหมด

๓๐๙.๖๐
๑๒๙.๖๐

๑๐๗.๐๐

๕๕.๘๐

๕๗๖.๐๐

๒๗๐.๐๐
๔,๘๕๑.๕๐

=

๘๓๐.๐๐
๓๔๕,๗๔๘.๑๕
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การประเมินศักยภาพด้านการเงินการคลัง ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการลงทุนของกรุงเทพมหานคร
(Planned Fiscal Capacity)
คณะที่ ป รึ ก ษาได้ ป ระเมิ น ศั ก ยภาพในด้ า นการเงิ น การคลั ง ของกรุ ง เทพมหานครใหม่
โดยพิจารณาควบคู่กัน ระหว่างการประมาณการรายรับ - รายจ่ายในรอบระยะเวลา ๒๐ ปี โดย
ใช้สมมติฐานประมาณการ และมีขั้นตอนในการพิจารณาดังนี้
๑. ก�ำหนดให้ขนาดของรายจ่ายกรุงเทพมหานคร มีสดั ส่วนประมาณร้อยละ ๙๕ ของประมาณ
การรายรับของกรุงเทพมหานคร ในสภาวะที่มิได้ปรับปรุงนโยบายการพัฒนารายได้หรือ
การเพิ่มภาษีประเภทใหม่ ๆ แต่อย่างใด การก�ำหนดสมมติฐานดังกล่าว ก็เพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ ของกรุงเทพมหานครในการ
ด�ำเนินงานตามปกติ โดยที่ยังมิได้รวมรายจ่าย เพื่อการด�ำเนินการพัฒนาตามประเด็น
วิสยั ทัศน์แต่อย่างใด ผลการประมาณการดังกล่าวแสดงดังคอลัมน์ที่ (๒) ของตารางที่ ๕๓
ในหน้าถัดไป
๒. เมื่อพิจารณาดุลงบประมาณใหม่ (คอลัมน์ที่ (๓) และ (๔) ของตารางที่ ๕๓) จะพบว่า
ในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปีนั้น จะมีงบประมาณส�ำหรับการพัฒนาได้ประมาณ ๒๐๑,๘๐๐.๕
ล้านบาท ซึ่งเมื่อน�ำตัวเลขดังกล่าว ไปพิจารณาเปรียบเทียบกับความต้องการด้าน
งบประมาณ เพื่อการลงทุนพัฒนากรุงเทพมหานครตามประเด็นวิสัยทัศน์ (คอลัมน์ที่ (๕)
ของตารางที่ ๕๓) ที่มีประมาณ ๓๔๕,๗๔๘.๑๕ ล้านบาทตลอดระยะเวลา ๒๐ ปีแล้วนั้น
พบว่า กรุงเทพมหานครจ�ำเป็นต้องปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลัง
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๑๔๓,๙๔๗.๖๕ ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละประมาณ ๗,๒๐๐ ล้านบาท
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ตารางที่ ๕๓ การประเมินศักยภาพด้านการเงินการคลังเพือ่ การลงทุนของกรุงเทพมหานครระยะเวลา ๒๐ ปี
หน่วย : บาท
ปี

๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
รวม

รวม
รายได้
กทม.
ทั้ง
หมด

ประ
มาณ
การ
รายจ่าย
(ร้อยละ
๙๐
ของ
ราย
ได้รวม)

ดุล
งบประ
มาณ

รวม
ดุล
งบประ
มาณ
ตามช่วง
เวลา

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

๖๘,๗๒๒.๐

๖๕,๒๘๕.๙

๓,๔๓๖.๑

๗๑,๒๒๗.๖

๖๗,๖๖๖.๓

๓,๕๖๑.๔

๗๖,๕๖๙.๖

๗๒,๗๔๑.๑

๓,๘๒๘.๕

๘๐,๘๕๕.๓

๗๖,๘๑๒.๕

๔,๐๔๒.๘

๘๔,๘๑๐.๘

๘๐,๕๗๐.๒

๘๘,๙๘๒.๘

ความ
ประมาณการรายรับตามแนวทางการใหม่
ต้องการ
งบประ
มาณ
ลงทุน
เพื่อ
พัฒนา
จัดสรร
ดุลงบ
ก่อหนี้ รวมประ
พัฒนา
ประสิทธิ- รายได้
ประ
ระยะยาว มาณ
กรุง
ภาพการ
ภาษี
/
เงิ
น
มาณ
เพื่อการ
การ
เทพฯ
จั
ด
เก็
บ
อุ
ด
หนุ
น
สะสม
ลงทุ
น
รายรั
บ
ใน
ภาษี
ใหม่
ทั
ง
้
หมด
แต่ละช่วง
พัฒนา
เวลา
รายได้
ใหม่ ๆ
และการ
ลงทุน
(๕)

( (๖) +
(๗) - (๒)
- (๕) )

คาด
การณ์
ดุลงบ
ประ
มาณ
ใหม่ใน
แต่ละ
ช่วง
เวลา

(๙)

(๑๐)

๘๐,๘๔๗.๖๘

๑๕,๕๖๑.๗๘

๙๑,๙๒๔.๗๗

๖๖๕.๑๗

๒๕,๔๙๓.๐๑

๙๐,๐๐๗.๑๖

๑๗,๒๖๖.๐๖

๖๗,๔๙๔.๙๔

๔๓,๖๘๔.๕๙

๙๕,๐๐๔.๐๘

๑๘,๑๙๑.๕๘

๒๘,๗๗๑.๗๗

๗๐,๘๑๕.๐๐

๕๐,๕๖๖.๙๒

๙๙,๕๘๖.๗๗

๖,๘๘๒.๓๓

๔,๔๔๙.๑

๓๐,๐๓๑.๒๕

๗๔,๔๑๐.๔๘

๕๘,๓๔๐.๗๑

๑๐๔,๔๔๑.๗๓

๗,๗๗๓.๗๙

๘๘,๙๓๑.๓

๔,๖๘๐.๖

๓๑,๒๙๒.๘๓

๗๘,๔๘๓.๘๗

๖๗,๐๕๑.๘๗

๑๐๙,๗๗๖.๗๐

๘,๗๑๑.๑๖

๙๗,๖๓๑.๖

๙๒,๗๕๐.๐

๔,๘๘๑.๖

๓๒,๕๕๓.๐๑

๘๑,๙๐๓.๔๘

๗๖,๖๒๔.๑๒

๑๑๔,๔๕๖.๔๙

๙,๕๗๒.๒๕

๑๐๑,๘๘๓.๓

๙๖,๗๘๙.๒

๕,๐๙๔.๒

๓๓,๘๑๔.๑๓

๘๕,๕๖๗.๓๔

๘๗,๐๘๒.๑๕

๑๑๙,๓๘๑.๔๗ ๑๐,๔๕๘.๐๓

๑๐๖,๒๒๓.๑

๑๐๐,๙๑๑.๙

๕,๓๑๑.๒

๓๕,๐๗๔.๖๒

๘๙,๓๓๕.๓๔

๘๔,๔๓๑.๘๔

๓,๐๐๐.๐๐

๑๒๗,๔๐๙.๙๖

๓๔๙.๖๙

๑๑๐,๔๙๑.๕

๑๐๔,๙๖๗.๐

๕,๕๒๔.๖

๓๖,๓๓๕.๕๒

๙๓,๐๒๐.๐๖

๘๒,๖๗๒.๐๖

๒,๐๐๐.๐๐

๑๓๑,๓๕๕.๕๘

๒๔๐.๒๑

๑๑๔,๖๗๓.๙

๑๐๘,๙๔๐.๒

๕,๗๓๓.๗

๓๗,๕๙๖.๑๕

๙๖,๖๑๓.๒๘

๘๑,๗๙๒.๙๒

๑,๐๐๐.๐๐

๑๓๕,๒๐๙.๔๓

๑๒๐.๘๖

๑๑๘,๙๘๘.๓

๑๑๓,๐๓๘.๙

๕,๙๔๙.๔

๓๘,๘๕๖.๙๗

๑๐๐,๓๔๙.๖๐

๘๑,๘๑๒.๒๓

๑๓๙,๒๐๖.๕๗

๑๙.๓๐

๑๒๓,๒๕๐.๔

๑๑๗,๐๘๗.๙

๖,๑๖๒.๕

๔๐,๑๑๗.๖๖

๑๐๔,๐๒๙.๘๖

๘๒,๗๒๓.๔๘

๑๔๔,๑๔๗.๕๒

๙๑๑.๒๕

๑๒๗,๔๙๐.๘

๑๒๑,๑๑๖.๒

๖,๓๗๔.๕

๔๑,๓๗๘.๔๓

๑๐๗,๖๘๕.๒๐

๘๔,๕๒๒.๕๔

๑๔๙,๐๖๓.๖๓

๑,๗๙๙.๐๖

๑๓๑,๗๕๑.๕

๑๒๕,๑๖๔.๐

๖,๕๘๗.๖

๔๒,๖๓๙.๑๕

๑๑๑,๓๖๓.๖๖

๘๗,๒๑๒.๙๙

๑๕๔,๐๐๒.๘๑

๒,๖๙๐.๔๔

๑๓๖,๐๒๘.๓

๑๒๙,๒๒๖.๙

๖,๘๐๑.๔

๔๓,๘๙๙.๙๐

๑๑๕,๐๕๙.๒๓

๙๐,๗๙๖.๘๕

๑๕๘,๙๕๙.๑๓

๓,๕๘๓.๘๖

๑๔๐,๒๗๖.๒

๑๓๓,๒๖๒.๔

๗,๐๑๓.๘

๔๕,๑๖๐.๖๓

๑๑๘,๗๒๓.๔๓

๙๕,๒๗๐.๑๕

๑๖๓,๘๘๔.๐๖

๔,๔๗๓.๒๙

๑๔๔,๕๓๖.๑

๑๓๗,๓๐๙.๓

๗,๒๒๖.๘

๔๖,๔๒๑.๓๘

๑๒๒,๔๐๐.๖๓

๑๐๐,๖๓๔.๔๙

๑๖๘,๘๒๒.๐๑

๕,๓๖๔.๓๔

(๖)

(๗)

๒๓,๗๓๑.๘๙

๕๗,๑๑๕.๗๙

๑๕,๕๖๑.๗๘

๒๔,๙๘๖.๒๔

๕๘,๙๓๘.๕๓

๘,๒๒๖.๙๕

๒๖,๒๕๑.๒๔

๖๓,๗๕๕.๙๒

๒๗,๕๐๙.๑๔

๔,๒๔๐.๕

๘๔,๕๓๓.๗

๙๓,๖๑๑.๙

๒๓,๕๙๓.๓๐

๑๔,๘๖๘.๗

๒๓,๓๔๖.๐

๒๘,๖๘๑.๔

๖๐,๖๗๑.๒๐

๑๓๐,๗๔๑.๘๓

๓๔,๐๐๔.๑

๑๓๐,๗๔๑.๘๓

๑๐๐,๙๐๐.๓

๓๔๕,๗๔๘.๑๕

(๘)

๘,๐๐๐.๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗.๔ – การคลังและงบประมาณ

๓. ก� ำ หนดให้ ก รุ ง เทพมหานครด� ำ เนิ น การ
ปรับปรุงและพัฒนารายได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๓.๑ รายได้จากภาษีอากรท้องถิ่นและ
รายได้ ต ่ า ง ๆ ที่ ก รุ ง เทพมหานครจั ด เก็ บ เอง
เพิ่มขึ้นราวร้อยละ ๕๐ จากระดับที่จัดเก็บได้แต่
เดิ ม โดยมี ส มมติ ฐ านว่ า กรุ ง เทพมหานคร
จะด�ำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นการคลัง
และงบประมาณ ที่ได้น�ำเสนอไว้ตอนต้น ในการ
เร่ ง รั ด ส� ำ รวจภาษี เร่ ง รั ด จั ด เก็ บ ภาษี แ ละ
การเพิม่ รายได้ประเภทใหม่ ๆ จากการจัดเก็บภาษี
อากรของตนเอง นอกจากนี้ ก�ำหนดให้รายได้จาก
ทรั พ ย์ สิ น และการลงทุ น ของกรุ ง เทพมหานคร
เพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ ๕๐ เช่นกัน โดย
ด�ำเนินการวางแผนลงทุนและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ของกรุงเทพมหานครให้เกิดความคุม้ ค่า
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลการประมาณการ
รายได้ที่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้แสดงดังคอลัมน์ที่ (๖)
ของตารางที่ ๕๓
๓.๒ ก�ำหนดให้กรุงเทพมหานครมีรายได้
เพิม่ ขึน้ จากภาษีแบ่ง / ภาษีจดั สรรและเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลเพิ่มขึ้นราวร้อยละ ๑๐ จากระดับเดิม
ที่ได้รับ ซึ่งเป็นผลจากการเจรจาต่อรองระหว่าง
กรุงเทพมหานครและรัฐบาล ผลการเพิ่มขึ้นของ
การด�ำเนินการดังกล่าว แสดงดังคอลัมน์ที่ (๗)
ของตารางที่ ๕๓ ข้างต้น
๓.๓ รวมประมาณการรายรับหลังจากการ
ด�ำเนินการพัฒนารายได้ ของกรุงเทพมหานคร
ประเภทต่าง ๆ ข้างต้นแสดงดังคอลัมน์ที่ (๙)
ของตารางที่ ๕๓ ข้างต้น
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(คอลัมน์ที่ (๒) ของตารางที่ ๕๓) และหักด้วย
ประมาณการรายจ่ า ย เพื่ อ การลงทุ น พั ฒ นา
กรุงเทพมหานครตามประเด็นวิสัยทัศน์ (คอลัมน์
ที่ (๕) ของตารางที่ ๕๓) พบว่าในบางปีงบประมาณ
นัน้ จะมีการขาดดุลอยู่ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
และปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ดังนั้น จึงมีความ
จ�ำเป็นที่ กรุงเทพมหานครจะต้องเสริมศักยภาพ
ทางการคลังด้วยการก่อหนี้ในระยะยาวเพื่อการ
ลงทุน อาทิ
• ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จะต้องด�ำเนินการ
ก่อหนี้ในวงเงินราว ๘,๐๐๐ ล้านบาท
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะต้องด�ำเนินการ
ก่อหนี้ในวงเงินราว ๓,๐๐๐ ล้านบาท
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จะต้องด�ำเนินการ
ก่อหนี้ในวงเงินราว ๒,๐๐๐ ล้านบาท
• ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จะต้องด�ำเนินการ
ก่อหนี้ในวงเงินราว ๑,๐๐๐ ล้านบาท

กล่าวโดยสรุป การวางแผนการเงินการคลัง
เพื่อการลงทุนข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าแผนวิสัย
ทัศน์และโครงการลงทุนด้านต่าง ๆ ในการมุ่งไป
สูก่ ารเป็นมหานครแห่งเอเชียนั้น สามารถด�ำเนิน
การได้ภายใต้ศักยภาพทางการเงินการคลังของ
กรุงเทพมหานคร ที่จะต้องด�ำเนินการควบคู่กัน
ระหว่ า ง การพั ฒ นารายได้ การปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ จ ่ า ยงบประมาณ และ
การเข้าถึงตลาดเงินตลาดทุน โดยการก่อหนี้เพื่อ
การลงทุ น ในระยะยาว หากคณะผู ้ บ ริ ห าร
กรุงเทพมหานครสามารถวางแผนการด�ำเนินการ
ได้ แ ล้ ว ก็ จ ะส่ ง ผลท� ำ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การ
๔. เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบประมาณการรายได้ ตามประเด็ น วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นแต่ ล ะด้ า น สามารถ
หักด้วยประมาณการรายจ่ายพืน้ ฐาน (รวมรายจ่าย บรรลุผลส�ำเร็จได้ตามที่ต้องการนั่นเอง
ประจ�ำและรายจ่ายเพื่อการจัดบริการสาธารณะ)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗.๕ – เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๕

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ความหมายตามแผนวิ สั ย ทั ศ น์
ของประชาชน

กรุงเทพมหานคร มีระบบสารสนเทศเพือ่ ให้บริการทีท่ นั สมัย
และถูกต้องแก่ประชาชน เพิ่มความสะดวกในการติดต่อแก่
ประชาชน และลดขั้นตอนในการติดต่อประสานงาน

....................................................................................................................................................

ความหมายทางวิชาการ

กรุงเทพมหานครมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รภายในและการให้ บ ริ ก าร
แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

....................................................................................................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และหน่วยงานด้านไอที
ภายในส�ำนักและเขตต่าง ๆ

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๑. กรุงเทพมหานครมีการน�ำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศต่อ
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. กรุงเทพมหานคร มีการน�ำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานส�ำหรับภาระหน้าที่หลัก
ของ กรุงเทพมหานคร และใช้ใน
การบริหารงานส�ำหรับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
มีระบบไอที
ตอบสนองต่อ
การบริการ
ประชาชนได้
ร้อยละ ๕๐

มีระบบไอที มีระบบไอที
ตอบสนองต่อ ตอบสนองต่อ
การบริการ การบริการ
ประชาชนได้ ประชาชนได้
ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐

-

มีระบบไอที
ตอบสนองต่อ
การปฏิบัติ
งานและการ
บริหารงานได้
ร้อยละ ๓๐

มีระบบไอที มีระบบไอที
ตอบสนองต่อ ตอบสนองต่อ
การปฏิบัติ การปฏิบัติงาน
และการ
งานและการ
บริหารงานได้ บริหารงานได้
ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๘๐

มีระบบไอที
ตอบสนองต่อ
การปฏิบตั งิ าน
และการ
บริหารงานได้
ร้อยละ ๑๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗.๕ – เทคโนโลยีสารสนเทศ
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สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
• การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนขาดประสิทธิภาพ
• เราจะน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคน กทม. ได้อย่างไร
• เราจะน�ำระบบสารสนเทศมาช่วยบริหารจัดการ ช่วยการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของ
ผู้บริหารได้อย่างไร
• กรุงเทพมหานครยังไม่ได้มีการจัดท�ำมาตรฐานกระบวนการท�ำงาน เพื่อลดขั้นตอนและสามารถ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานข้อมูล เพื่อการประสานงานและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
• โครงสร้างหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร ไม่เอื้อต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะมุ่งไปสู่มหานครอิเล็กทรอนิกส์ตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจาก
หน่วยงานยังติดกับ กฏ ระเบียบการท�ำงานแบบราชการ ขาดความคล่องตัว
• บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อการท�ำงาน เมื่อเปรียบเทียบ
กับภาระงานทีร่ บั ผิดชอบ และบุคลากรทีไ่ ม่ได้จบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่มาปฏิบตั งิ านด้านไอที
ไม่มีความก้าวหน้า เพราะติดปัญหาเรื่องต�ำแหน่งงานไม่ตรงกับวุฒิการศึกษาที่จบ
ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
๑. การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
๑. เพิ่มระบบสารสนเทศและ / หรือระบบภูมิ
บริการประชาชนขาดประสิทธิภาพ
สารสนเทศเพือ่ บริการประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ
(e - Service / m - Service)
๒. เราจะน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่ม
๑. เพิ่มระบบโครงข่ายไร้สายเพื่อให้บริการ
คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครได้อย่างไร
ประชาชนนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเข้าถึง
ข้อมูลได้ทั่วถึง
๓. เราจะน�ำระบบสารสนเทศมาช่วยบริหารจัดการ ๑. สร้างระบบฐานคลังข้อมูล (Data Warehouse)
และระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้บริหาร (EIS)
ช่วยการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของ
ของแต่ละหน่วยงานและ / หรือกลุ่มภารกิจ
ผู้บริหารได้อย่างไร
๒. ประชาชนขาดความรู้และกลไกในการป้องกัน
ตนเอง ตลอดจนพื้นที่ส่วนรวมจากอาชญากรรม
และปัญหายาเสพติด
๔. กรุงเทพมหานครยังไม่ได้มีการจัดท�ำมาตรฐาน ๑. กระบวนการท�ำงานในปัจจุบันไม่เอื้อกับ
กระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศที่มีอยู่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การบริหารจัดการ

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญล�ำดับต้น
๕. กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถประยุกต์ใช้
มาตรฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

๖. ปัญหาด้านการจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุน
การประยุกต์ใช้ไอซีที
๗. ปัญหาการบริหารบุคลากรด้านไอซีที

วิเคราะห์ปัจจัยท้าท้าย / ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
๑. แต่ละหน่วยงานในกรุงเทพมหานครมีการ
ก�ำหนดโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในระบบสารสนเทศ
และบริหารจัดการข้อมูลที่ต้องการของตนเอง
ท�ำให้แต่ละหน่วยงาน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
และประสานงานกันได้ ข้อมูลที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกัน
หรือมีความซ�้ำซ้อนเกิดขึ้น
๑. กรุงเทพมหานครมีการน�ำไอซีทีมาประยุกต์ใช้
ตามหน่วยงานต่าง ๆ โดยอิสระจากกัน ขาด
การประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
๑. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการท�ำงาน และบุคลากรที่
ไม่ได้จบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแต่มาปฏิบัติงาน
ด้านไอที ไม่มีความก้าวหน้าเพราะติดปัญหาเรื่อง
ต�ำแหน่งงานไม่ตรงกับวุฒิการศึกษาที่จบ

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๖.๑ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับให้บริการประชาชน
ตัวชี้วัด
๑) กรุงเทพมหานครมีการน�ำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศต่ อ ประชาชนและผู ้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
กลยุทธ์
(Action)

๗.๖.๑.๑ เพิ่มระบบ
สารสนเทศและ / หรือระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื่อบริการ
ประชาชนหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ (e-Service /
m-Service)

๕ ปีแรก
ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๕๖ (๒๕๖๑ ๒๕๖๐)
๒๕๖๕)
มีระบบไอที มีระบบไอที
ตอบสนองต่อ ตอบสนองต่อ
การบริการ
การบริการ
ประชาชนได้ ประชาชนได้
ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๘๐

ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของจ�ำนวน
ระบบสารสนเทศเพื่อให้
บริการแก่ประชาชนนัก
ท่องเที่ยวองค์กรภาค
ธุรกิจและภาครัฐ

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
มีระบบไอที
ตอบสนองต่อ
การบริการ
ประชาชนได้
ร้อยละ ๑๐๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
-

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๕๐
๘๐
๙๐
๑๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗.๕ – เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์
(Action)

๗.๖.๑.๒ เพิ่มระบบ
โครงข่ายไร้สายเพื่อให้
บริการประชาชน
นักท่องเที่ยวและนักลงทุน
เข้าถึงข้อมูลได้ทั่วถึง

ตัวชี้วัด
๒) ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจผู้ใช้งาน
ระบบโครงข่ายไร้สาย
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๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๕๐
๘๐
๙๐
๙๐

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๖.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์
และการตัดสินใจของผู้บริหาร
๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
๑) กรุงเทพมหานครมีการน�ำระบบ มีระบบไอที
ตอบสนองต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การปฏิบัติ
การสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการ
งานและการ
ปฏิบัติงานส�ำหรับภาระหน้าที่หลัก
ของกรุงเทพมหานครและใช้ในการ บริหารงานได้
ร้อยละ ๓๐
บริหารงานส�ำหรับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
(Action)

๗.๖.๒.๑ พัฒนาระบบฐาน
คลังข้อมูล (Data
Warehouse)
๗.๖.๒.๒ พัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนผู้
บริหาร (EIS) ของแต่ละ
หน่วยงานและ / หรือกลุ่ม
ภารกิจ

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
มีระบบไอที
ตอบสนองต่อ
การปฏิบัติงาน
และการ
บริหารงานได้
ร้อยละ ๕๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
มีระบบไอที
ตอบสนองต่อ
การปฏิบัติงาน
และการบริหาร
งานได้ร้อยละ
๘๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
มีระบบไอที
ตอบสนองต่อ
การปฏิบัติงาน
และการบริหาร
งานได้ร้อยละ
๑๐๐

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
ตัวชี้วัด
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ ๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
๑) ร้อยละของข้อมูลที่
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ถูกต้องพร้อมใช้งานอยู่ใน
๗๐
๘๐
๙๐
๑๐๐
ระบบคลังข้อมูล
๑) ร้อยละของข้อมูลที่
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ถูกต้องพร้อมใช้งานอยู่ใน
๗๐
๘๐
๙๐
๑๐๐
ระบบสารสนเทศ

462

การบริหารจัดการ

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๖.๓ เพิ่มศักยภาพของบุคลากร กทม. ด้านการใช้งาน และ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด

๑) บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีทักษะความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) บุคลากรต�ำแหน่งอื่น ๆ
ที่ไม่ใช่สายคอมพิวเตอร์แต่ถูก
มอบหมายงานด้านไอทีสามารถ
เติบโตก้าวหน้าตามสายงานได้

๕ ปีแรก
(๒๕๕๖ ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๗๐

ระยะ ๑๐ ปี
(๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
ร้อยละ ๘๐

ระยะ ๑๕ ปี
(๒๕๖๖ ๒๕๗๐)
ร้อยละ ๙๐

ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๗๑ ๒๕๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๑๐๐

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ - (๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ (Action)
๒๕๖๐) ๒๕๖๕) ๒๕๗๐) ๒๕๗๕)
๗.๖.๓.๑ เพิ่มทักษะด้าน
๑) ร้อยละของ บุคลากร ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ ด้านเทคโนโลยี
๗๐
๘๐
๙๐
๑๐๐
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีทักษะความรู้
สารสนเทศอย่างสม�่ำเสมอ ด้านเทคโนโลยี
และให้สามารถทันต่อ
สารสนเทศ
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไป
๗.๖.๓.๒ ปรับปรุงต�ำแหน่ง ๒) ร้อยละของ บุคลากร ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
บุคลากรหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ต�ำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่
๗๐
๘๐
๙๐
๑๐๐
คุณสมบัติของบุคลากรและ สายคอมพิวเตอร์แต่ถูก
เส้นทางการเติบโตตามสาย มอบหมายงานด้านไอที
งาน (Career Path)
สามารถเติบโตก้าวหน้า
ของหน่วยงาน
ตามสายงานได้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรุงเทพมหานคร และ
หน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗.๕ – เทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญและงบประมาณที่ต้องใช้

ก) โครงการหลัก

โครงการ
๑. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
กรุงเทพมหานคร
๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนผู้บริหาร
๓. โครงการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไร้สาย
๔. โครงการพัฒนาระบบ BMA
Private Cloud Computing
๕. โครงการ One Smart Card
System for Every Service
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๑๐๐

๒๐๐

-

-

๓๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๔๐๐

๕๐

๕๐

-

-

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๔๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๔๐๐

๔๕๐

๕๕๐

๓๐๐

๓๐๐

๑,๖๐๐

ข) มาตรการด�ำเนินการ
โครงการ
๑.โครงการปรับแก้ระเบียบกฏ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและ
ปรับองค์กรเพื่อรองรับการประยุกต์
ใช้ไอซีที
๒. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๓. โครงการอบรมความรู้กฏหมาย
พรบ. คอมพิวเตอร์
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๕๐

-

-

-

๕๐

๑๐

-

-

-

๑๐

๑๐

-

-

-

๑๐

๗๐

-

-

-

๗๐
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ค) โครงการลงทุนหลัก
โครงการ
๑ Smart Traffic Management
๒ ระบบ Cloud เพื่อการศึกษา
๓ พัฒนา IT ส�ำหรับผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ
รวมทั้งสิ้น

๕ ปีแรก ระยะ ๑๐ ปี ระยะ ๑๕ ปี ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๖ - (๒๕๗๑ - รวมทั้งสิ้น
(๒๕๕๖ - (๒๕๖๑ ๒๕๖๕)
๒๕๗๐)
๒๕๗๕)
๒๕๖๐)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

๑๐๐
๓๐๐
๕๐

๑๐๐

๔๕๐

๑๕๐

๑๐๐

๑๐๐

๔๐๐
๓๐๐
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๘๐๐

๕๐
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รายนาม

คณะที่ปรึกษา
โครงการ
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ผู้สนับสนุนโครงการ

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
นายอมร
กิจเชวงกุล
นางนินนาท
ชลิตานนท์
นายพีระพงษ์
สายเชื้อ
นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์
นายอภิศักดิ์
ภริวัฒน์
		
นางสาวกรสุภา นิตย์วิมล
		

คณะที่ปรึกษาโครงการ
ศ.ดร.จรัส

สุวรรณมาลา

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ปลัดกรุงเทพมหานคร
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินผล รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวย
การกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าคณะที่ปรึกษา

ทีมบริหารโครงการ ประชาสัมพันธ์และจัดประชุมเวทีสาธารณะ / ประชุมกลุ่มย่อย
ศ.ดร.จรัส
รศ.ตระกูล
อ.ดร.อรรถสิทธิ์

สุวรรณมาลา
มีชัย
พานแก้ว

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ประกอบด้วย การจราจรและขนส่ง การโยธา การวางผังเมือง และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผศ.ดร.จิตติชัย
อ.ดร.รัฐภูมิ
ดร.อาภามาศ
ดร.ทรงธรรม
อ.ดร.ฉมาวงศ์
อ.ภูมิชาติ
ดร.วีรชัย

รุจนกนกนาฏ
ปริชาติปรีชา
จันทร์เมฆา
สุวรรณศิริกุล
สุริยจันทร์
จันทร์เมฆา
ตันพิพัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นักวิชาการอิสระ

จุฬาฯ
มศว
มศว
มศว
จุฬาฯ
จุฬาฯ

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย การแพทย์และสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ศ.นพ.สุรศักดิ์
รศ.ดร.รัตนา
อ.ดร.ณัฏฐา
น.ส.วิไล
อ.ดร.เสาวนีย์
น.ส.เปรมสุดา

ฐานีพานิชสกุล
ส�ำโรงทอง
ฐานีพานิชสกุล
ชินเวชกิจวานิช
วิจิตรโกสุม
จิ๋วนอก

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม		
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม		

จุฬาฯ
จุฬาฯ
จุฬาฯ
จุฬาฯ
จุฬาฯ
จุฬาฯ
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ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

ประกอบด้วย การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี กีฬาและนันทนาการ และการท่องเที่ยว

ศ.ดร.จรัส
ผศ.ดร.ปกรณ์
อ.ดร.ยศวีร์
นายสุระ
นางสาวกาญจนา

สุวรรณมาลา
ศิริประกอบ
สายฟ้า
พิริยะสงวนพงศ์
เหล่าโชคชัยกุล

คณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะครุศาสตร์
สถาบันไทยคดีศึกษา
สถาบันไทยคดีศึกษา

จุฬาฯ
จุฬาฯ
จุฬาฯ
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ประกอบด้วย การพัฒนาสังคมและชุมชน สวัสดิการสังคม และ อาชญาวิทยา
รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออ�ำนวย
คณะรัฐศาสตร์
จุฬาฯ
อ.ดร.อุ่นเรือน
เล็กน้อย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

ประกอบด้วยเศรษฐกิจและการลงทุน
รศ.ดร.ศิริเพ็ญ
ศุภกาญจนกันติ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ

ประกอบด้วย การวางแผนและประเมินผล การคลังและงบประมาณ ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล การบริหารทรัพยากรบุคคล
กฏหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รศ.ตระกูล
ผศ.ดร.วีระศักดิ์
อ.ดร.เอื้ออารีย์
อ.ดร.อาธร
อ.ดร.ภควรรณ
อ.ดร.เชษฐา
อ.สุทัสสา
นายสิริวิท

มีชัย
เครือเทพ
อึ้งจะนิล
เหลืองสดใส
ปักษี
ทวีศรี
นาครทรรพ
อิสโร

คณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ

จุฬาฯ
จุฬาฯ
จุฬาฯ
จุฬาฯ
จุฬาฯ

ทีมสนับสนุนและบริหารจัดการโครงการ
น.ส.สุนทรินทร์
น.ส.ดารินทร์
น.ส.นุชนาฏ
น.ส.ชนกพร

บินไทสงค์
ก�ำแพงเพชร
อินทะนาค
ดีมาก

เลขานุการโครงการ
นักวิจัยผู้ช่วย
นักวิจัยผู้ช่วย
นักวิจัยผู้ช่วย

ภายใต้โครงการจัดท�ำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี โดยความร่วมมือระหว่าง
ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
๑๗๓ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๒-๒๒๕-๗๙๔๗
และ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๒-๒๑๘-๗๒๐๙ ม
Email: bangkok2032@gmail.com
Website: www.bangkok2030.net
Facebook Page: http://www.facebook.com/bangkok2575
(ค้นหาจากค�ำว่า กรุงเทพฯ 2575)
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ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
๑๗๓ ถนนดินสอ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ (๖๖๒) ๒๒๕๗๙๔๗
โทรสาร (๖๖๒) ๒๒๕๗๙๔๗
http://www.bangkok.go.th/sed/

จัดท�าโดย
บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด
เลขที่ 30/2 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ต.โคกขาม
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
๑๗๓ ถนนดินสอ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท (๖๖๒) ๒๒๕๗๙๔๗ โทรสาร (๖๖๒) ๒๒๕๗๙๔๗
http://www.bangkok.go.th/sed/

