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HOUSIN G FOR ALL

บทนํา01

สรุปแผนและยุทธศาสตร์
SUM M ARY O F PLAN S AN D STRATEGIES

พนัธกิจการพฒันาทอยูอ่าศัย กรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ป

ขับเคลือนการพัฒนาทอยู่อาศัยอย่างครอบคลุม สมดุล และ
เหมาะสม ผ่านกลไกการมีส่วนรว่มและงบประมาณ
คณะกรรมการทอยู่อาศัยระดับเขต (Collaboration

towards BMA-level and District-level Habitation
Committees for Inclusive Housing)

สง่เสรมิคณุภาพชวีติและการอยูอ่าศัยทดี แก่ประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครทกุกลุ่ม

พฒันาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
และศักยภาพองค์กรชุมชน

สง่เสรมิและพฒันากลไกด้านการเงิน

รว่มมอืกับทกุหนว่ยงานทังภาครฐั ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และภาคประชาสงัคม 

ทกุระดบัรายได ้โดยเฉพาะกลุม่ชุมชนผูม้รีายไดน้อ้ยถึงปานกลาง 
รวมถึงกลุ่มเปราะบางและผูด้้อยโอกาส อยา่งเปนธรรมและ

เสมอภาค (High Quality of Living for All)

(Staff and Community Strengthening) และจดัทําระบบ
ฐานขอ้มูลสารสนเทศสาํหรบัใชว้างแผน บรหิารจดัการ และพฒันา
ทอยูอ่าศัย (Data and Information Management for
Habitation) เพอืใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็สามารถพงึพาและ

จดัการตนเองดา้นการอยูอ่าศัยไดอ้ยา่งยงัยนื

ทังในระดับเมอืงและระดับชุมชนเพอืใหท้กุครวัเรอืนเขา้ถึง
การอยูอ่าศัยและคณุภาพชวีติทดีอยา่งเพยีงพอและในราคาท
จา่ยได้ (Financial and Budgeting for Good and

Affordable Habitation)



เรมิต้น

แผนปฏิบติัการ 5 ป พฒันาทอยูอ่าศัย

บทนํา 02

รวบรวมขอ้มูล และ
ศึกษาความต้องการ
ของชุมชนใน 50 เขต

สรา้งความเขม้แขง็ บม่เพาะผูน้ําสาํนักงานเขต
และองค์กรชุมชน อยา่งมปีระสทิธภิาพ

ปรบัปรุง พนืฟูพนืทนํารอ่งต้นแบบ
สู่ "เมอืงสขุภาวะ"

ปท 1

ปท 2 - 3

ปท 4 - 5



ยุทธศาสตรแ์ละตัวชวดัการพฒันาทอยูอ่าศัย

ยุทธศาสตรท์ 1
บูรณาการรว่มมอืพฒันา 

"การอยูอ่าศัยและคณุภาพชวีติ"

ยุทธศาสตรท์ 2
ยกระดับองค์กร ความรู ้
เทคโนโลย ีและนวตักรรม

บทนํา03

สง่เสรมิการพฒันาทอยูอ่าศัยทปลอดภัย
และไดม้าตรฐานอยา่งทัวถึง

พฒันาเมอืง ทอยูอ่าศัยและระบบขนสง่
สาธารณะใหเ้ติบโตอยา่งยงัยนื

ออกแบบและพฒันาทอยูอ่าศัย 
ทเหมาะสมและเปนธรรมสาํหรบัทกุคน 

เพมิประสทิธภิาพโครงสรา้งพนืฐาน
ระบบสาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะ
ทเปนมติรกับสงิแวดล้อมอยา่งทัวถึง

สง่เสรมิการพฒันาทอยูอ่าศัยแบบผสมผสาน
บรเิวณรอบสถานีรถไฟฟา (TOD)

ทอยูอ่าศัยปลอดภัย
และได้มาตรฐาน

การปรบัปรุง
ซอ่มแซมทอยูอ่าศัย

มคีู่มอืทได้มาตรฐานพนืทกิจกรรม
เพมิขนึ

ทางเดินเท้า/ทางจกัรยาน
ระหวา่งชุมชนกับขนสง่มวลชน

แหล่งท่องเทยว/
ทัศนียภาพด้านสงิแวดล้อม 

ชุมชนเปนมติรกับ
สงิแวดล้อม

จาํนวนชุมชนแออัด
ลดลง 

ทอยูอ่าศัยทเหมาะสมและ
หลากหลายในแต่ละบรบิท

ความรว่มมอืกับ
ภาคีเครอืขา่ย

สง่เสรมิโครงสรา้งพนืฐาน

การเชญิภาคี
เครอืขา่ย

การประชุมรว่มกับ
ภาคีเครอืขา่ย

สง่เสรมิการสรา้ง
อาชพีในชุมชน

พฒันากลไกและโอกาสในการเขา้ถึง
ระบบการเงินทสอดคล้องและเหมาะสม

กับศักยภาพของประชาชน

ปรบัปรุงกฎหมาย ระเบยีบและ
ขอ้บญัญัติทเหมาะสมและยดืหยุน่

ต่อการเปลยนแปลง

ปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งและ
เพมิประสทิธภิาพระบบการปฏิบติังาน
ด้านทอยูอ่าศัยโดยใชเ้ทคโนโลยดีิจทัิล

แหล่งเงินทนุภายนอก
ในการเขา้ถึงทอยูอ่าศัย 

แหล่งเงินทนุ
ภายนอกสนับสนุน
การประกอบอาชพี 

การจดัตังกลุ่ม
สหกรณ์ออมทรพัย์

หน่วยงานหลักในการขบัเคลือน
กระบวนการปรบัปรุงระเบยีบ  

การนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช ้

มคีู่มอืทได้มาตรฐาน



ยุทธศาสตรท์ 4
สรา้งกลไกการเงินและกองทนุให้
ทกุคนเปนเจา้ของทอยูอ่าศัย

ยุทธศาสตรท์ 3
ปฏิบติัการพฒันาทอยูอ่าศัยแก่

ชุมชนทกุระดับรายได้

บทนํา 04

พฒันากลไกและโอกาสในการเขา้ถึงระบบการเงิน
และอาชพีทสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพ
ของประชาชน

ปรบัปรุงกฎหมาย ระเบยีบและขอ้บญัญัติท
เหมาะสมและยดืหยุน่ต่อการเปลยนแปลง

ปรบัปรงุ  พฒันาโครงสรา้ง และเพมิประสทิธภิาพระบบ
การปฏิบติังานดา้นทอยูอ่าศัยโดยใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิล

การประชุมรว่มกัน
ระหวา่งหน่วยงาน 

สง่เสรมิและพฒันาแนวทางประสานความรว่มมอื
ภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

เสรมิสรา้งและพฒันากลไกความรว่มมอืระหวา่ง
ภาคีเครอืขา่ย

สนับสนุนกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน

การประชุมระหวา่ง
ภาคีเครอืขา่ย

การรวมกลุ่มระดับชุมชน

จดัโครงการอบรม
พฒันาความรู ้

จดัโครงการพฒันา
ทักษะอาชพี 

การมฐีานขอ้มูลแบบเรยีลไทม์
ทกุกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร

การรวมกลุ่มอาชพี/
วสิาหกิจชุมชน



กรอบการพฒันา 6กลุ่มเขต

กรุงเทพเหนือ

ดําเนินการจดัตังหน่วยงานเฉพาะทประกอบไปด้วยคณะกรรมการจากทกุภาคสว่น โดยมหีน่วยงาน

การพฒันาทอยูอ่าศัยทเน้นพจิารณาพนืทจดัตังชุมชนใหมท่ใกล้เคียงจุดเดิม เนอืงจาก ทางเขต
ต้องการจดัระเบยีบทอยูอ่าศัยรมิคลอง

      สว่นกลางระดับสาํนักทําหน้าทประสานงานระหวา่งหน่วยงาน เพราะ มอํีานาจและงบประมาณสนับสนุน
      สาํนักงานเขต

กรุงเทพกลาง

ดําเนินการจดัตังหน่วยงาน กําหนดงบประมาณทชดัเจน ขอ้กําหนด กฎหมายและพฒันาฐานขอ้มูล
เพอืใชเ้ปนเครอืงมอืในการดําเนินงาน โดยมหีน่วยงานสว่นกลางระดับสาํนักทําหน้าทประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงาน ในขณะเดียวกันสาํนักงานเขตรว่มดําเนินงานอยา่งใกล้ชดิกับกลุ่มเปาหมาย
การพฒันาทอยูอ่าศัยแนวดงิ เนอืงจากทดินมรีาคาสงูและสว่นใหญ่มเีจา้ของถือครองกรรมสทิธิ

       อยูแ่ล้ว

กรุงเทพตะวนัออก

ดําเนินการจดัตังหน่วยงานเฉพาะ โดยเพมิอัตรากําลังทมคีวามเชยวชาญด้าน

การพฒันาทอยูอ่าศัยแนวดิงผสมอาคารขนาดกลางและใหญ่ใหเ้หมาะสมตามราคาทดิน ซงึสงูขนึ
และสว่นใหญ่มเีจา้ของถือครองกรรมสทิธอิยูแ่ล้ว

       ทอยูอ่าศัยใหแ้ก่สาํนักงานเขต เพมิอํานาจใหกั้บท้องถินในการวางแผนพฒันาทอยูอ่าศัย และ
       เสนอใหแ้ก้ไขกฎหมายในลักษณะการบงัคับใหเ้ปนพนืทสาธารณะ (เงือนไขเวลา)

สาํนักงานพฒันาทอยูอ่าศัยต้องดําเนินการแบบครบวงจรและทําหน้าทประสานงาน

ควรเน้นการพฒันาทอยูอ่าศัยแนวดงิทมพีนืทสว่นรวมเพอืสรา้งรายได้ และสรา้งงาน ในกรณีทมี
ความจาํเปนต้องจดัหาทอยูอ่าศัยทไกลกวา่จุดเดิม

      โดยสาํนักงานเขตเปนหน่วยงานสนับสนุน

สาํนักงานเขตทําหน้าทประสานนโยบายในเขตพนืท ทํางานกับชุมชนและประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก
การพฒันาทอยูอ่าศัยราคาถกูทสามารถสง่เสรมิวถีิชวีติการเกษตรได้ เนอืงจาก ทางเขตมี

      ความหนาแน่นของประชากรสงูเมอืเทียบกับสดัสว่นทดินทสามารถพฒันาด้านทอยูอ่าศัย

ใหส้าํนักงานพฒันาทอยูอ่าศัยเปนหน่วยงานกลาง รวบรวมจดัเก็บฐานขอ้มูลและชว่ยสาํนักงานเขต
ประสานงาน
การพฒันาทอยูอ่าศัยแนวดงิทมพีนืทสว่นกลาง เนอืงจาก ทางเขตมคีวามหนาแน่นของประชากรสงู
และทดินสาํหรบัพฒันาด้านทอยูอ่าศัยน้อย

กรุงเทพใต้

กรุงธนเหนือ

กรุงธนใต้

กรอบการพฒันากลุ่มเขต

บทนํา05





บทวเิคราะห์ขอ้มูลสภาวการณด้์านการพฒันาทอยูอ่าศัย

บทนํา07

แผนทแสดงระดับความเหลือมลําเชงิแออัด ระหวา่งบา้นทังเขตกับบา้นในชุมชนของเขต

แสดงพนืททมรีะดับความเหลือมลําเชงิความแออัด โดยใชข้อ้มูลสถิติทวเิคราะหโ์ดยใชข้อ้มูลจาํนวน
คนในบา้นเฉลยเฉพาะบา้นในชุมชน หารด้วยจาํนวนคนในบา้นเฉลย แบง่การแสดงผลออกเปน 
6 กลุ่มเขตตามระดับความเหลือมลําเชงิแออัด

เมอืพจิารณาจากแผนทเปนรายกลุ่มเขตพบวา่พนืทกลุ่มเขตกรุงเทพใต้มค่ีาความเหลือมลําเชงิแออัด
ในชุมชนสงูทสดุอยูท่ 3.61 เท่าตัว และในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออกมค่ีาความเหลือมลําเชงิแออัด
ในชุมชนน้อยทสดุใน 6 กลุ่มเขต โดยมรีะดับความเหลือมลําอยูท่ 1.91 เท่าตัว อยา่งไรก็ตาม
การวเิคราะหข์อ้มูลจากแผนทยงัสามารถเลือกวเิคราะหพ์นืทเฉพาะเปนรายเขตได้อีกด้วย โดยแผนท
แสดงใหเ้หน็วา่เขตทมค่ีาความเหลือมลําเชงิแออัดในชุมชนสงูทสดุของกรุงเทพมหานครอยูท่ 
เขตหว้ยขวาง อยูท่ 5.33 เท่าตัว (ดตูารางหน้า 6 ประกอบแผนท) 
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เท่าตัว

> 5.0
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แผนทแสดงสดัสว่นบา้นบุกรุก

แผนทแสดงสดัสว่นบา้นบุกรุก โดยใชข้อ้มูลสดัสว่นบา้นบุกรุกทคํานวณจากขอ้มูลจาํนวนบา้นใน
ชุมชนบุกรุกรายเขต หารด้วยจาํนวนบา้นในชุมชนรายเขต โดยเขตทมสีดัสว่นบา้นบุกรุกสงูทสดุ
5 เขตแรก ได้แก่

เขตหว้ยขวาง มสีดัสว่นบา้นบุกรุก 73.5 เปอรเ์ซน็ต์ (จาํนวนบา้น 2,438 หลัง) 
เขตยานนาวา มสีดัสว่นบา้นบุกรุก 37.74 เปอรเ์ซน็ต์ (จาํนวนบา้น 1,068 หลัง) 
เขตคลองเตย มสีดัสว่นบา้นบุกรุก 35.57 เปอรเ์ซน็ต์ (จาํนวนบา้น 6,454 หลัง)
เขตราชเทว ีมสีดัสว่นบา้นบุกรุก 27.74 เปอรเ์ซน็ต์ (จาํนวนบา้น 1,304 หลัง)
เขตจตจุกัร มสีดัสว่นบา้นบุกรุก 20.83 เปอรเ์ซน็ต์ (จาํนวนบา้น 1,830 หลัง)

1.
2.
3.
4.
5.
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แผนทแสดงสดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด เทียบกับจาํนวนคนในบา้นเฉลย เฉพาะบา้นในชุมชน

แสดงแผนทโดยใชข้อ้มูลสดัสว่นของบา้นในชุมชนแออัด หากเปรยีบเทียบกับขอ้มูลจาํนวนคนใน
บา้นเฉลยเฉพาะบา้นในชุมชน เมอืพจิารณาจากแผนททําใหพ้บวา่โดยสว่นใหญ่ขอ้มูลสองชุดจะมี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ในพนืททมสีดัสว่นของบา้นในชุมชนแออัดสงู ทําใหม้ี
จาํนวนเฉลยของคนในบา้นสงูตาม

แต่มบีางพนืททมสีดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด อยูใ่นชว่ง 1 - 4 หลัง และ 4 -14 หลัง ซงึเปนค่าชว่ง
ทตํามาก แต่มจีาํนวนคนในบา้นเฉลยสงู 5-6 คน/บา้น เชน่ ในเขตสวนหลวง เขตจอมทอง และ
เขตบางขุนเทียน
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เขต

หว้ยขวาง

รอ้ยละ

35.90

SE

2.2

ยานนาวา 36.80 2.9

คันนายาว 35.30 2

วฒันา 35.50 1.9

บางซอื 35.00 2.1

วงัทองหลาง 35.10 2.5

จตจุกัร 34.80 2.1

บางกอกน้อย 35.00 2.5

คลองสามวา 34.50 1.9

หลักส 34.70 2

สมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียม

บทนํา13

แผนทแสดงสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียม (GINI COEFFICIENT)

แผนทแสดงเขตทมค่ีาสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียมสงูทสดุ 10 เขต
ของกรุงเทพมหานคร โดยจากการสรุปขอ้มูลในตารางดังกล่าวพบวา่
เขตยานนาวา เปนเขตทมค่ีาสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียมสงูสดุอยูท่
รอ้ยละ 36.8 โดยพจิารณาค่าสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียมเปนตัวบง่ช
การกระจายรายได้ทไมเ่สมอภาคหรอืความไมเ่ท่าเทียม หากพนืทใดมี
ค่าสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียมสงูแสดงใหเ้หน็ถึงความเหลือมลาสงู
หรอืการกระจายด้านรายได้ทไมเ่สมอภาค
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แผนทแสดงขอ้มูลภาษีรวม ต่อสดัสว่นประชากร
(ภาษีโรงเรอืนและทดิน/ภาษีบาํรุงท้องท/ภาษีปาย)

แผนทแสดงพนืททมภีาษีรวมสงูทสดุ 30 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยขอ้มูลทนํามาใชเ้ปนขอ้มูลภาษีรวมทมี
การจดัเก็บในแต่ละเขตประกอบด้วย ภาษีโรงเรอืนและทดิน ภาษีบาํรุงท้องท และภาษีปาย นํามาหารเฉลยด้วย
จาํนวนประชากรพนืท โดยเขตทมจีาํนวนภาษีรวมทังพนืท และภาษีรวม/จาํนวนประชากรสงูทสดุของกรุงเทพ 
ได้แก่ เขตปทมุวนั และ เขตบางรกั มจีาํนวนภาษีรวมอยูท่ 1,539,781,677.99 บาท (31,825.51 บาท/คน) 
และ 1,022,771,883.05 บาท (21,216.25 บาท/คน) ตามลําดับเขตทมจีาํนวนภาษีรวมต่อประชากรสงูสดุ
ของกรุงเทพมหานคร 5 เขตแรก ประกอบด้วย เขตปทมุวนั เขตบางรกั เขตวฒันา เขตสมัพนัธวงศ์ และ
เขตคลองเตย ซงึเปนพนืทเขตกรุงเทพชนัในศูนยก์ลางการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ และสงัคม 

326.05 - 868.26

868.26 - 1,490.45

1,490.45 - 2,089.31

2,089.31 - 4,675.56

4,675.56 - 31,825.50

จตจุกัร

หว้ยขวาง

วฒันา

คลองเตย

ปทมุวนั
ราชเทวี

สาทร

บางรกั

ปอมปราบฯ

สมัพนัธวงศ์
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ทววีฒันา
4,590 พระนคร

8,014

ปอมปราบฯ
5,164

ปทมุวนั
6,963

บางรกั
4,997

แผนทแสดงงบประมาณรายจา่ยต่อสดัสว่นประชากรของกรุงเทพมหานคร

บทนํา15

แผนทแสดงขอ้มูลงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ด้วยการวเิคราะหข์อ้มูลจากฐานระบบภมูสิารสนเทศสถิติ
โดยกองนโยบายและวชิาการสถิติ สาํนักงานสถิติ หารด้วยจาํนวนประชากรรวมรายเขต ซงึพบวา่าเขตพนืททแสดง
ขอ้มูลงบประมาณรายจา่ยต่อหวัประชากรสงูทสดุ 5 เขตแรก ได้แก่ 1) เขตสมัพนัธวงศ์ (8,287 บาท/คน)
2) เขตพระนคร (8,013 บาท/คน) 3) เขตปทมุวนั (6,963 บาท/คน) 4) เขตปอมปราบศัตรูพา่ย (5,163 บาท/คน) และ
5) เขตบางรกั (4,996 บาท/คน) เชน่เดียวกับขอ้มูลภาษีรวม/ประชากร เขตทมงีบประมาณรายจา่ยสงูทสดุเปนเขตใน
กลุ่มกรุงเทพชนัในเปนพนืททมกีารพฒันาด้านเศรษฐกิจ สงัคมของกรุงเทพมหานคร เวน้เพยีงแต่พนืทเขตทววีฒันา
ในแผนทแสดงใหเ้หน็ว่าเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือเปนเขตเดียวทถูกจัดอยู่ในกลุ่มทมีงบประมาณรายจ่ายต่อสัดส่วน
ประชากรสงูถึง 4,590 บาท/คน 

ราชเทวี
4,989

สมัพนัธวงศ์
8,288

1,936 - 3,205
3,205 - 4,475

4,475 - 5,745

5,745 - 7,015
7,015 - 8,290
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แผนทแสดงระบบขนส่ง (BTS MRT และ ARL) กรุงเทพมหานคร 

เปนการอ้างอิงข้อมูลเชงิพืนท จากแหล่งข้อมูลเปด Data.go.th Statgis.nso.go.th และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรก์รุงเทพมหานคร เพือเปนเครอืงมือในการ
พิจารณาศักยภาพในเชงิโครงสรา้งของพืนท เพือรองรบัการพัฒนาด้านทอยู่อาศัย และแหล่งงานในอนาคต

แผนทแสดงโครงสรา้งระบบขนสง่ทางราง ประกอบด้วยรถไฟฟายกระดับ BTS (Bangkok Mass Transit System)
รถไฟฟามหานคร MRT (Metropolitan Rapid Transit) และ รถไฟเชอืมท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ ARL (Airport
Rail Link) โดยแสดงขอ้มูลในรูปของเสน้ทางขนสง่ สถานีหลัก และสถานีเปลยนถ่าย (Central Hub) ทมสีถานะให้
บรกิารแล้วในปจจุบนั กําลังดําเนินการก่อสรา้งและวางแผนการก่อสรา้งในอนาคต โดยทขอ้มูลการขนสง่ทางรางเปน
ขอ้มูลสาํคัญในการตัดสนิใจใหกั้บหน่วยงานรฐั นักวเิคราะหน์โยบาย หรอืนักพฒันาในการวเิคราะหศั์กยภาพของพนืท
ทังในปจจุบนั และในอนาคตเมอืระบบขนสง่เขา้ถึงพนืท 
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แผนทแสดงทตังสถานศึกษา กรุงเทพมหานคร 

แผนทแสดงตําแหน่งทตังของสถานศึกษา โดยประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา โรงเรยีนรฐัในสงักัด (กทม. สพฐ.)
อาชวีศึกษา โรงเรยีน หรอื ศูนยฝ์กอาชพี และโรงเรยีนเกษตรทฤษฎีใหม ่ขอ้มูลด้านการศึกษาสะท้อนใหเ้หน็ศักยภาพ
ของพนืทด้านมติิทางสงัคม ในการพฒันาศักยภาพของประชากรทังทักษะอาชพี ทักษะการดําเนินชวีติ และยงัสะท้อนถึง
ศักยภาพของพนืทเพอืรองรบักลุ่มประชากร/เด็กทอยูใ่นพนืท ทสามารถเขา้ถึงการศึกษาได้

ทตังสถาบนัอุดมศึกษา

ทตังโรงเรยีนเกษตรทฤษฎีใหม่

ทตังโรงเรยีนฝกอาชพี
และศูนยฝ์กอาชพี

ทตังสถานศึกษา
อาชวีศึกษา

โรงเรยีนในสงักัด สพฐ

โรงเรยีนสงักัด
กรุงเทพมหานคร

โรงเรยีนในสงักัด สช
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แผนทแสดงพืนทสีเขียว กรุงเทพมหานคร

เปนการอ้างอิงข้อมูลเชงิพืนท จากแหล่งข้อมูลเปด Data.go.th Statgis.nso.go.thและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรก์รุงเทพมหานคร เพือเปนเครอืงมือในการ
พิจารณาศักยภาพในเชงิโครงสรา้งของพืนท เพือรองรบัการพัฒนาด้านทอยู่อาศัย และแหล่งงานในอนาคต

แผนทแสดงจาํนวนพนืทสเีขยีวของกรงุเทพมหานคร โดยขอ้มูลแสดง
จาํนวนตําแหนง่ของพนืทสเีขยีวทพบในแต่ละเขตของกรงุเทพมหานคร
เปนขอ้มูลทชว่ยในการวเิคราะหเ์พอืพฒันาพนืทสเีขยีวและเพอืตอบสนอง
ความต้องการของประชากร อีกทังขอ้มูลชุดนยงัสามารถนําไปวเิคราะห์
เพอืเพมิศักยภาพของพนืท เชน่ การพฒันาพนืทสเีขยีวรกรา้งใหก้ลายเปน
พนืทดา้นการเกษตรของเมอืง หรอื การพฒันาสวนสาธารณะ เนอืงจาก
ขอ้มูลชุดนเปนการรวบรวมตําแหนง่ของพนืทสเีขยีวทกุประเภทไมเ่ฉพาะ
เจาะจงเพยีงพนืทสวนสาธารณะเท่านนั โดยรายละเอียดของจาํนวนพนืท
สเีขยีว ไดแ้สดงการสรปุขอ้มูลตามกลุม่เขตในตารางดงัน

กรุงเทพเหนือ 894   แหง่

กรุงเทพกลาง 1,042 แหง่

กรุงเทพตะวนัออก 1,554 แหง่

กรุงเทพใต้ 1,851 แหง่

กรุงธนใต้ 1,713 แหง่

กรุงธนเหนือ 1,198 แหง่

จาํนวนพนืทสเีขยีวรายกลุ่มเขต
กลุ่มเขต จาํนวนพนืทสเีขยีว

บางรกั

พระโขนง

บางขุนเทียน

บางแค

คันนายาว
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พนัธกิจ 1

การวิเคราะห์สภาพการณ์ปจจุบันและทิศทางการ
เติบโตของเมือง
รูปแบบทอยู่อาศัยและการเปนเจ้าของทอยู่อาศัย
กรอบและเครอืงมือทางกฎหมาย
การติดตาม ประเมินผล และปรบัปรุงแผน

พนัธกิจ 4 

แผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพันธมิตรโครงการ

พนัธกิจ 3 

แผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพันธมิตรโครงการ

พนัธกิจ 2

การมีส่วนรว่มของชุมชน



ผู้วา่ราชการ
กรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร สภาเขต
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โครงสรา้ง พนัธกิจ
และ บทบาทหน้าท
ของ กทม.

โครงสรา้งกรุงเทพมหานคร

สาํนักงาน ก.ก. สาํนักปลัด
กรุงเทพมหานคร สาํนัก 15 สาํนัก

สาํนักงานเลขานุการ
ผูว้า่ราชการ

กรุงเทพมหานคร
สาํนักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร สาํนักงานเขต 

1.สาํนักยุทธศาสตรแ์ละประเมนิผล

พฒันาสูค่วามเปนเลิศทางด้านการจดับรกิารสงัคมโดยตระหนักถึง
ความเสมอภาคและเคารพในศักดิศรี ของความเปนมนุษย์
จดัการศึกษาและสรา้งอาชพีใหป้ระชาชนมคีวามเปนอยู่
อยา่งยงัยนืตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง
สง่เสรมิและสนับสนุนงานด้านพฒันาสงัคมด้วยกระบวนการ
มสีว่นรว่มจากทกุภาคสว่น
สง่เสรมิและพฒันาความรูใ้หกั้บบุคลากรในองค์กรและประชาชน

1.

2.

3.

4.

พนัธกิจ

สาํนักงานการพฒันาชุมชน สาํนักงานการสง่เสรมิอาชพีสาํนักงานสวสัดิการสงัคม
สง่เสรมิและจดัสวสัดิการสงัคมแก่
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเน้น
การจดัสวสัดิการและการสงัคมสงเคราะห์
แก่เด็ก สตรี ครอบครวั ผูส้งูอายุ คนพกิาร
ผูด้้อยโอกาส และผูป้ระสบปญหาทางสงัคม
ใหส้ามารถชว่ยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ
และได้รบัสวสัดิการสงัคมขนัพนืฐานอยา่ง
ทัวถึง

สง่เสรมิ สนับสนุนการดําเนินงานด้าน
พฒันาชุมชนในทกุมติิ ทังด้านกายภาพ
และสงิแวดล้อม เศรษฐกิจ สงัคม
อนามยั และจติใจ
แนะนํา ชว่ยเหลือประชาชนผูม้รีายได้น้อย
เกยวกับการพฒันาทอยูอ่าศัยและ
ประสานจดัหาทอยูอ่าศัย
บรหิารจดัการโครงการทอยูอ่าศัยสาํหรบั
ผูม้รีายได้น้อย

สง่เสรมิอาชพีและพฒันาอาชพี
สง่เสรมิและพฒันาการสรา้งผลิตภัณฑ์
ชุมชนจากภมูปิญญาท้องถิน
การพฒันาหลักสตูรการฝกอบรม
วชิาชพีระยะสนั

สาํนักงานเลขานุการ

กองนโยบายและแผนงาน

11.สาํนักวฒันธรรม กีฬา และการท่องเทยว
12.สาํนักการศึกษา
13.สาํนักการแพทย์
14.สาํนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ภาคีหลัก

หน่วยงานภาคี

หน่วยงานหลักสญัลักษณ์

หน่วยงานใหม่

หน่วยงานเดิม

15.สาํนักสงิแวดล้อม

9.สาํนักเทศกิจ
10.สาํนักพฒันาสงัคม

2.สาํนักอนามยั

5.สาํนักการโยธา
6.สาํนักการจราจรและขนสง่

3.สาํนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.สาํนักการคลัง

8.สาํนักการระบายนาํ
7.สาํนักการวางผงัและพฒันาเมอืง

หน่วยงานด้านทดิน
กรมธนารกัษ์
สาํนักงานทรพัยสนิพระมหากษัตรยิ์
การรถไฟแหง่ประเทศไทย
กรมการศาสนา
ฯลฯ

หน่วยงานด้านคณุภาพชวีติและทอยูอ่าศัย

กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมนัคงของมนุษย ์(พม.)
การเคหะแหง่ชาติ
สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)

สาํนักงานพฒันาทอยูอ่าศัย



การวเิคราะห์สภาพการณ์ปจจุบนั
และทิศทางการเติบโตของเมอืง
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8. ปญหาการขาดพนืทสเีขยีว

6. ปญหาระบบสาธารณูปโภค

7. ปญหาชุมชนเชา่ทเปนสว่นใหญ่

4. ปญหาชุมชนแออัด

1. ปญหาบุกรุกพนืท

2. ปญหาการหาทอยูอ่าศัยใหม่

3.ปญหาทดินราคาแพงหรอืมกีรรมสทิธิ

5. ปญหาจากการกลายเปนแหล่งงาน

ปญหาเชงิพนืท

พนัธกิจ 1 พนัธกิจ 2 พนัธกิจ 3 พนัธกิจ 4



บ้านททุกส่วนของบ้านไม่ติดกับบ้านหลังอืน
เปนบ้านทใหค้วามเปนส่วนตัวกับผู้อาศัย
มากทสุด มีพืนทว่างรอบบ้านทสามารถ

ต่อเติมได้ตามต้องการ
มักมีพืนทใชส้อยมากกว่าบ้านประเภทอืน ๆ

เหมาะสาํหรบัผู้ทมีงบประมาณมากพอ
ในการซอื เนืองจาก ราคาบ้านสูงกว่า
ประเภทอืน ๆ และพ่วงด้วยราคาทดิน
มักอาศัยอยู่กับครอบครวัใหญ่

ทมีสมาชกิมากกว่า 4คนขึนไป และ
ผู้ทชอบความเปนส่วนตัวสูง

อาคารทใชเ้ปนทอยู่อาศัยก่อสรา้งติดกัน
สองบ้าน มีผนังแบ่งอาคารเปนบ้าน

มีทว่างระหว่างรวัหรอืแนวเขตทดินติดกับ
ตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง
ของแต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกของ
แต่ละบ้านแยกจากกันเปนสัดส่วน

ตอบโจทย์ความต้องการทอยู่อาศัยทมี
พืนทใชส้อยมาก มีฟงก์ชนัการใชส้อย
ครบครนั และใหค้วามเปนส่วนตัวสูงใน
ราคาทจับต้องได้มากกว่าบ้านเดยว โดย
เหมาะกับผู้ทมีงบประมาณในการซอืบ้าน

มากพอสมควร

บ้านแถวหรอืตึกแถวทอยู่ติดต่อกันเปนแถว
ตังแต่ 2 คูหาขึนไป ใชผ้นังและรวัรว่มกัน
ตัวบ้านสูงประมาณ 2-3 ชนัขึนไป และมี

สิงอํานวยความสะดวกเสรมิเข้ามาครบครนั

มีกลุ่มเปาหมายทครอบครวัขนาดเล็กถึง
กลาง ซงึใหค้วามสาํคัญกับการออกแบบ
ตกแต่งทสวยงามรว่มสมัย การใชส้อย
พืนทอย่างคุ้มค่า รวมถึงพืนทส่วนกลาง
ทดีไซน์ใหใ้กล้เคียงกับโครงการบ้านเดยว

อาคารทก่อสรา้งต่อเนืองกันเปนแถวยาว
ตังแต่สองคูหาขึนไป เปนทอยู่อาศัย
สามารถทําการค้าขาย ประกอบธุรกิจ

ขนาดย่อม  และการสรา้งจะประกอบด้วย
วัสดุทนไฟเปนส่วนใหญ่

เปนแบบบา้นทนิยมใชเ้ปนทอยูอ่าศัย
อยา่งมากในแถบชุมชนเมอืง เพราะ
นอกจากจะใชเ้ปนทอยูอ่าศัยได้แล้ว 
ยงัสามารถดัดแปลงใหเ้ปนสถานททํา

การค้าหรอืธุรกิจได้ด้วย โดยชนัล่างจะแบง่
เปนรา้นค้ายอ่ย ชนัสองขนึไปเปนทอยูอ่าศัย

ตึกหรอือาคารทสรา้งขึนมาเพือเปน
ทพักอาศัยทมีหลายชนั สามารถแบ่ง
ถือกรรมสิทธอิอกเปนส่วน ๆ  ได้ หรอื
สามารถทําการซอื-ขายเพือเปนเจ้าของ
หอ้งพักภายในอาคารได้โดยสมบูรณ์

เปนการอยู่รว่มกับคนจาํนวนมาก
โดยแบ่งเปนยูนิตตามประเภทของ
หอ้งชุด  ภายในมีสิงอํานวยความ

สะดวกครบตอบโจทย์การอยู่อาศัยท
เน้นความสะดวกสบาย และมี

กรรมสิทธริว่มในทรพัย์สินส่วนกลาง

นิยามอาคารทอยูอ่าศัย ลักษณะการอยูอ่าศัย

ประเภทท 1 :
บา้นเดยว

ประเภทท 2 :
บา้นแฝด

ประเภทท 3 :
ทาวน์โฮม

ประเภทท 4 :
อาคารพาณิชย ์/ ตึกแถว

ประเภทท 5 :
คอนโดมเินียม
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รูปแบบทอยูอ่าศัย และ
การเปนเจา้ของทอยูอ่าศัย
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พนัธกิจ 1 พนัธกิจ 2 พนัธกิจ 3 พนัธกิจ 4



ประเภทท 6 :
อพารท์เมนท์ หรอื แฟลต
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จากความเปลยนแปลงด้านการอยูอ่าศัยและปจจยัทสาํคัญต่อการพฒันาทอยูอ่าศัยต่าง ๆ  ทําให้
แนวโน้มการเลือกอยูอ่าศัยปจจุบนัมรีูปแบบทหลากหลายมากขนึ ดังนัน ผูล้งทนุใน บา้น และทดิน

จงึมคีวามจาํเปนต้องตัดสนิใจเลือกประเภทบา้นใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

บ้านพักสวัสดิการ หรอื บ้านพักข้าราชการ
เปนโครงการทอยู่อาศัยประเภทเชา่-ซอื
รูปแบบอาคาร เชน่ บ้านเดยว ทาวน์เฮ้าส์
บ้านแฝด และอาคารพักอาศัยรวม
สาํหรบัพนักงานราชการและลูกจ้าง

หน่วยงานของรฐั 

ตอบสนองความต้องการของข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงาน
ของรฐัทต้องการมีทอยู่อาศัยเปนของ
ตนเอง  เพือความสะดวกในการเดินทาง
ใกล้แหล่งงาน หรอือยู่อาศัยในวัยเกษียณ
ซงึข้าราชการทสนใจจะต้องมีรายได้

เปนไปตามเกณฑ์ทกําหนด

ตึกหรอือาคารทพักอาศัย ทเจ้าของ
อพารท์เมนท์เปนผู้ถือกรรมสิทธทัิง

อาคาร ส่วนผู้อาศัยมีสิทธเิพียงแค่เชา่พัก
เท่านัน ซงึมีการกําหนดระยะเวลาใน
การเข้าพักทแน่นอน มีการใหบ้รกิาร
ทังแบบรายวัน และ รายเดือน

การอยู่อาศัยตามหอ้งชุดทรวมหอ้งนอน
หอ้งนํา หอ้งครวั ตามปจจัยการอยู่อาศัยท
จาํเปนขันพืนฐาน เปนการอยู่อาศัยรว่มกัน
ภายในอาคาร ผู้อยู่อาศัยส่วนมากเปน
วัยทํางาน มีการอยู่อาศัยแบบส่วนตัว
โดยส่วนมากจะจาํกัดผู้เข้าพักอาศัย

มีลักษณะคล้ายอพารท์เมนท์มาก 
แต่แตกต่างกันตรงทลักษณะอาคารนันจะ

มีขนาดทเล็กกว่า มีราคาทตํากว่า 
และโดยส่วนมากจะบรหิารจัดการในรูป

แบบเจ้าของคนเดียวทเปนบุคคลธรรมดา 
ซงึอพารท์เมนท์จะเปนในรูปของนิติบุคคล

รปูแบบทพกัอาศัยทมลัีกษณะเปนการ
เชา่หอ้งตามระยะสญัญา โดยสว่นใหญจ่ะอยู่
บรเิวณรอบ ๆ  สถานศึกษา มไีวเ้พอืรองรบั
นกัเรยีน นกัศึกษา หรอื วยัทํางาน ซงึมทัีง
แบบฝงหญงิและชาย และแบบรวมก็ได ้อยู่
ภายใต้กฎหมาย พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ.2558

ชุมชนขนาดเล็กทมีความเกยวพัน
ระหว่างกันแบบพึงพาอาศัย  ทพักอาศัย
ของแต่ละครอบครวัอาจแยกเปนหลัง ๆ
หรอืจะรวมกันเปนอาคารเดียวก็ได้ 
ขึนอยู่กับพืนทของแต่ละโครงการ

แต่ต้องมีพืนทส่วนกลางสาํหรบัทุกคน

การรวมกลุ่มของหลาย ๆ  ครอบครวัทมี
ความต้องการตรงกันมาอาศัยอยู่ใน
พืนทเดียวกันจนกลายเปนชุมชน
ขนาดย่อม โดยแต่ละครอบครวั

มีพืนทส่วนตัว แต่แชรพ์ืนทส่วนกลางและ
สาธารณูปโภคซงึแบ่งสรรปนส่วนกันดูแล

โครงการอสังหารมิทรพัย์แนวดิงทผนวก
รวมโครงการทอยู่อาศัยแบบอาคารชุด
และโครงการเพือการพาณิชยกรรมเข้าไว้
ด้วยกัน กลายเปนพืนทชุมชน ทเปน

ศูนย์กลางของการอยู่อาศัย 

 การอยู่อาศัยในรูปแบบอาคารชุด 
ทสามารถพักอาศัยได้ทังรูปแบบเชา่-ซอื
โดยโครงการจะเน้นพัฒนาใหม้ีสัดส่วน
พืนทพักอาศัยเปนส่วนมาก และมีพืนท

เชงิพาณิชยกรรม รวมถึงการจัดสรรพืนท
สาํหรบัสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ

ทครบครนัใหกั้บผู้พักอาศัย
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นิยามอาคารทอยูอ่าศัย ลักษณะการอยูอ่าศัย

ประเภทท 7 :
หอพกั

ประเภทท 8 :
บา้นพกัสวสัดิการ

ประเภทท 9 :
CO-HOUSING

ประเภทท 10 :
อาคาร MIXED-USE



กรอบทางกฎหมายต่อไปน อ้างอิงตามกรอบเครอืงมอืในคู่มอื ประกอบด้วย 4 เครอืงมอืหลัก ซงึแบง่ตามวตัถปุระสงค์การใชง้าน
ด้วยกัน ได้แก่ เครอืงมอืเพอืการสอืสารโครงการ เครอืงมอืเชงินโยบาย เครอืงมอืการออกแบบและพฒันาชุมชนเมอืง และการใช้
เทคโนโลย ีโดยมกีฎหมายทครอบคลมุเครอืงมอืทังหมด คือ พระราชบญัญัติระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
โดยมรีายละเอียดเครอืงมอืทางกฎหมายทเกยวขอ้ง ดังน

พระราชบญัญัติระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 (ฉบบัท 6) 

เครอืงมอื
เพอืการสอืสารโครงการ

เครอืงมอืการออกแบบ
และพฒันาชุมชนเมอืง

การใชเ้ทคโนโลยี

เครอืงมอืเชงินโยบาย

พระราชบญัญัติการใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกิจการของรฐั พ.ศ. 2556
แผนแมบ่ทด้านผูม้สีว่นได้สว่นเสยี
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวธิกีารขอรบัจดัสรรเงินและการนําสง่เงิน

       ค่าธรรมเนียม กองทนุสง่เสรมิการรว่มทนุระหวา่งรฐัและเอกชน

พระราชบญัญัติการผงัเมอืง พ.ศ. 2562
พระราชบญัญัติกองทนุหมูบ่า้นและชุมชนเมอืงแหง่ชาติ พ.ศ. 2547
พระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535
พระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2504
ผงัเมอืงกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
กฎหมายควบคมุอาคาร
ภาษีทดินและโรงเรอืน 
ภาษีนิติบุคคล

พระราชบญัญัติวา่ด้วยการเวนคืนทดินและการได้มาซงึ
อสงัหารมิทรพัย ์พ.ศ. 2562 
พระราชบญัญัติการผงัเมอืง พ.ศ. 2558
ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวีา่ด้วยการรบัฟงความคิดเหน็ของ
ประชาชน พ.ศ. 2548

พระราชบญัญัติขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ด้วยดิจทัิลเพอืเศรษฐกิจและ
สงัคม พ.ศ. 2560

25 คู่มอืปฏิบติังานเพอืการพฒันาทอยูอ่าศัย

พนัธกิจ1 พนัธกิจ2 พนัธกิจ3 พนัธกิจ4



Terminal
เมอืโครงการแล้วเสรจ็

Post-project
หลังโครงการ

ดําเนินการแล้วเสรจ็

Pre-project
ก่อนเรมิโครงการ

Mid-term
ระหวา่งดําเนินโครงการ

โครงการ

แผนพฒันายุทธศาสตร์
ของประเทศ

การบรรจุแผนงาน
และโครงการ

ชว่งเวลาในการประเมนิผลโครงการ

1

23

4
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การติดตาม ประเมนิผล และปรบัปรุงแผน

ควรมกีารประเมนิมติิของความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตรแ์หง่ชาติ นโยบายและ
ความต้องการของประชาชน 
ประสทิธผิลทหมายถึงการวดัระดับ

ประสทิธภิาพทพจิารณาถึงความคุ้มค่าของ
โครงการ
ผลกระทบทังในแง่บวกและลบ 
ความยงัยนืทหมายรวมถึงต้นทนุในการ
บาํรุงรกัษาโครงการและสรา้งประโยชน์กับ
ประชาชนอยา่งต่อเนือง

       ผลสาํเรจ็ของโครงการวา่ตรงกับเปาหมาย

หลักเกณฑ์การประเมนิ

ทางหน่วยงานสามารถติดตามและศึกษาเปาหมายการพฒันาททยงัยนืผา่น
 การสแกน qr code
ถอดบทเรยีนเพอืประกอบรา่งวาระการพฒันาเมอืงใหมเ่พอืตอบโจทยเ์ปาหมาย
เรมิต้นตามแผนภาพ 

ขนัตอนการนําไปใช้
1.

2.

ประเด็นทรพัยากร
ธรรมชาติ

ประเด็นทอยูอ่าศัย

การสรา้งความรว่ม
มอืระดับหน่วยงาน

ความเสมอภาค
และความเท่าทียม

วาระการพฒันาเมอืงใหม ่หรอื New Urban Agenda (NUA) ของ UN Habitat คือ การพฒันาเมอืงใหม่
ตามเปาหมายท 11 ของเปาหมายการพฒันาทยงัยนื SDGs เปนสาํคัญ ผา่นการรา่งยุทธศาสตร ์และแผนงาน
แหง่การพฒันาเมอืงแบบใหมท่ยงัยนื ซงึโจทยส์าํคัญของสงัคมไทย คือ ประเด็นทอยูอ่าศัย ภัยพบิติั 
ระบบขนสง่มวลชน สงิแวดล้อมและสงัคม

พนัธกิจ 1 พนัธกิจ 2 พนัธกิจ 3 พนัธกิจ 4
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           การพฒันาทมแีกนกลางทชุมชนถือเปนแนวคิดสาํคัญทจะทําใหก้ารพฒันาทอยูอ่าศัยยงัยนื 
โดยความยงัยนื หมายถึง การเพมิความมนัคงในสทิธกิารครอบครองทดินเพอืทอยูอ่าศัย ซงึจาํเปนต้อง
ถอดบทเรยีนการพฒันาทอยูอ่าศัยของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผา่นการอาศัย
ความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงาน เขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันานโยบายทอยูอ่าศัยสาํหรบัผูม้รีายได้น้อย
ซงึจาํเปนต้องอาศัยเงือนไข ทังทางด้านกลไกและแรงจูงใจทางการเงินและด้านบุคลากร โดยเฉพาะ
การมผีูน้ําชุมชนทเขม้แขง็ในการประสานงานกับหน่วยงาน สาํหรบัเปาหมายพฒันาและยกระดับ
ขดีความสามารถคนทํางานในขบวนองค์กรชุมชนและผูน้ําท้องถินนนั ทางสถาบนัฯมกีลไกการจดัหา 
"พเลยง" และอิงตามแผนยุทธศาสตร ์5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) ใหส้อดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ
20 ปและนโยบายของรฐับาล  ผา่นการสนับสนุนในการพฒันาและสรา้งความรว่มมอืกับองค์กรชุมชน
และเครอืขา่ยชุมชนเชอืมโยงกับแผนพฒันาชุมชนและองค์ความรูเ้พอืพฒันาชุมชน

ขบวนการองค์กรชุมชน

ภาคเอกชนหน่วยงานรฐั สถาบนัการศึกษา

ผูน้ําทางการ เชน่ ประธานชุมชน ผูอํ้านวยการเขต 
ผูน้ําทไมเ่ปนทางการ เชน่ พระภิกษุ ขา้ราชการบาํนาญ
ตัวแทนชุมชน เชน่ เครอืขา่ยอาสาสมคัรสาธารณสขุและอาสากู้ภัย

การมสีว่นรว่มของชุมชน

ประสานหน่วยงาน
และแกนนําชุมชน

ประชุมชแจง
ระดับเมอืง

จดัตังคณะกรรมการ
โครงการบา้นมนัคง

ระดับเมอืง

วางระบบประชุมชแจงระดับชุมชนและ
จดัตังคณะกรรมการระดับชุมชน

พนัธกิจ 1 พนัธกิจ 2 พนัธกิจ 3 พนัธกิจ 4
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การสรา้งอาชพี

แผนชุมชน

สนิเชอืเพอืการพฒันาชุมชน

สวสัดิการชุมชน

กลุ่มออมทรพัย/์สหกรณ์

การจดัเวทีทําความเขา้ใจ
เปนการสรา้งความเขา้ใจกับชุมชน ในแง่
ของทิศทางการพฒันาและชแจงปญหา
ทชุมชนต้องเผชญิ โดยใหชุ้มชนในฐานะ
เจา้ของปญหา มบีทบาทในการกําหนดและ
วางแผนปญหาบนฐานทรพัยากรทตนมี
โดยจาํเปนต้องอาศัยสภาองค์กรชุมชน
เปนผูเ้สนอนโยบายและการสรา้ง
ความเขม้แขง็ระดับชุมชน 

สนับสนุนกระบวนการจดัทําแผนชุมชนเพอื
เปนพมิพเ์ขยีวใหชุ้มชนสามารถพงึพาและ
จดัการตนเองได้ รวมถึงมกีารเชอืมโยงกับ
แบบแผนการพฒันาของหน่วยงานและ
ถือเปนการสนับสนุนกระบวนการใหม้ี
อํานาจในการจดัสรรทรพัยากร และ
งบประมาณของชุมชน 

เปนการใหส้นิเชอืในลักษณะของชุมชน โดยทางสถาบนัฯมกีลไกพเลยง การพฒันา
ความรู ้และทักษะการจดัการสนิเชอืทดิน รวมถึงการทํา MOU กับกรมตรวจสอบ
บญัชสีหกรณ์และกรมสง่เสรมิสหกรณ์เพอืใหชุ้มชนสามารถพงึพาตนเองได้

เปนการสมทบเงินเขา้กองทนุและได้รบั
เงินสมทบจากหน่วยงานทเกยวขอ้งและ
รฐับาลกลาง เพอืเปนกองทนุสาํหรบั
การจดัสวสัดิการในชุมชน 
ตังแต่การเจบ็ปวย การชว่ยเหลือ
สมาชกิทเปนผูป้ระสบภัย 
จนถึงกิจกรรมสาธาณประโยชน์อืน ๆ
เพอืพฒันาชุมชน ซงึถือเปน
การสนับสนุนการสรา้งโอกาส และ
ความเสมอภาคในสงัคม

สง่เสรมิการรวมตัวของกลุ่มอาชพี
การจดัตังธุรกิจชุมชน-

สนับสนุนเกษตรยงัยนื 

ระดับชุมชน 
ระดับกลุ่มองค์กร/ชุมชน 
ระดับพนืท
ระดับจงัหวดั 

การสนับสนุนเศรษฐกิจจากฐานรากหรอื
ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิน 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

      วสิาหกิจชุมชน

โดยเชอืมโยงกับการจดัทําแผนชุมชน
ซงึสามารถแบง่เปาหมายเปน 4 ระดับ

1.
2.
3.
4.

กลุ่มออมทรพัยห์รอืสหกรณ์เปนระบบทางการเงินพนืฐานของชุมชน เพอืสนับสนุนการออมและการลงทนุระหวา่งสมาชกิในโครงการ
โดยมวีตัถปุระสงค์เพอืชว่ยเหลือกันผา่นระบบชุมชน พฒันาคณุภาพชวีติและสรา้งชุมชนทเขม้แขง็ โดยจุดประสงค์เรมิแรกของการออม
คือ การเพมิโอกาสในการเขา้ถึงทดินและทอยูอ่าศัย จนสามารถพฒันาไปสูส่หกรณ์เคหสถานและการใชส้นิเชอืจากสถาบนั 
สาํหรบัการครอบครองทดินและสงิปลกูสรา้งในการดําเนินโครงการ ความน่าสนใจ คือ การมกีลไกการสาํรองกรณีทสมาชกิบางท่าน
ขาดสภาพคล่องทางการเงินในการออม จากสว่นต่างระหวา่งอัตราดอกเบยสนิเชอืกับอัตราดอกเบยของสหกรณ ์

วางแผนการ
พฒันาทังเมอืง

จดัตัง
กลุ่มออมทรพัย์สาํรวจขอ้มูล

พฒันา
โครงการในชุมขน

การก่อสรา้ง

ปดโครงการและดแูล
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แผนผังผู้มสีว่นได้สว่นเสยี
และพนัธมติรโครงการ

ประเด็นทอยูอ่าศัย

สง่เสรมิ สนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านพฒันา
ชุมชนในทกุมติิ 

ทําหน้าทเปน
ผูส้นับสนุนขอ้มูลท
จาํเปนแก่สาํนักงาน
พฒันาทอยูอ่าศัย 

ประสานงานตาม
วตัถปุระสงค์ของ
สาํนักนัน ๆ 

สง่เสรมิผลประโยชน์รว่มกันกับ
ภาครฐัในการแก้ไขปญหา
สงัคม ทังผูป้ระกอบการ

เชงิพาณิชยแ์ละผูป้ระกอบการ
อสงัหารมิทรพัย ์

เปนกลไกหลักใน
การทํางานและ
การจดัการ 

ประสานงานในกรณีท
เกยวขอ้งกับการถือครอง
และกรรมสทิธทิดิน

ประสานงานและรว่มมอื
กับหน่วยงานรฐัในมติิ
ด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

ประสานงานในกรณี
การพฒันาทเกยวขอ้ง
กับการขนสง่มวลชนและ
การพฒันารอบสถานี 

สาํนัก
พฒันาสงัคม

สาํนักงานเขต

สาํนัก 15 สาํนัก

หน่วยงานด้าน
การผงัเมอืง

หน่วยงานด้าน
คณุภาพชวีติ

ภาคการศึกษาภาคเอกชน

ชุมชน

หน่วยงานสงักัด
กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน
ด้านทดิน

รบัผดิชอบกระบวนการวจิยั
ออกแบบวจิยั (R&D) รวมถึง
การสรา้งอาชพีระดับชุมชน

รบัผดิชอบโดยตรง
เกยวกับวางผงั
และจดัทําผงั

กลุ่มเขตกรุงเทพ
ตะวนัออก

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง
กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

เพมิอัตรากําลังทมคีวามเชยวชาญด้านทอยูอ่าศัยใหแ้ก่สาํนักงานเขตและเสนอใหอ้อกระเบยีบ
กรุงเทพมหานคร บงัคับปกปองรกัษา พนืทสาธารณะ ไมใ่หถ้กูบุกรุกและขยายพนืทสาธารณูปโภค

กลุ่มเขต
กรุงธนใต้

สาํนักงานเขตทําหน้าทประสานนโยบายในเขตพนืท ทํางานกับชุมชนและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
เพมิพนืทสเีขยีว สวนสาธารณะ และ ขยายพนืทระบบสาธารณูปโภค

ใหส้าํนักงานพฒันาทอยูอ่าศัยทําฐานขอ้มูล  สาํนักงานเขตต้องจดัทําแผนปองกันและแก้ไขปญหา
ชุมชนแออัดบุกรุกทดิน

สาํนักงานพฒันาทอยูอ่าศัยต้องดําเนินการแบบครบวงจรและทําหน้าทประสานงาน โดยสาํนักงานเขตเปน
หน่วยงานสนับสนุน จดัทําแผนปองกันและแก้ไขชุมชนแออัดเปนสาํคัญ

สาํนักพัฒนาสังคมทําหน้าทประสานงานระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนสาํนักงานเขตทําฐานข้อมูล 
และแผนปองกันแก้ไขชุมชนบุกรุกทดิน

พนัธกิจ 1 พนัธกิจ 2 พนัธกิจ 3 พนัธกิจ 4

แนวทางหรอืโครงการพัฒนาทอยู่อาศัยในอนาคตของแต่ละกลุ่มเขต จากเอกสารรายงานความก้าวหน้าของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์(2564) ซงึได้ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่ม (focus group) ดังน 
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ภาคีเครอืขา่ย

กลุ่มเพอืนฅนไรบ้า้นกลุ่มเพอืนฅนไรบ้า้น

เครอืขา่ยสลัมเครอืขา่ยสลัม
4 ภาค4 ภาค

P-MO VEP-MOVE

จติอาสาพระราชทานจติอาสาพระราชทาน
904904

เครอืขา่ยชุมชนคนเมอืงเครอืขา่ยชุมชนคนเมอืง
ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากรถไฟผูไ้ด้รบัผลกระทบจากรถไฟ

มูลนิธอิิสรชนมูลนิธอิิสรชน

อสส.อสส.

สถาบนัพฒันาองค์กรสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน C O DI ภาคกลางชุมชน C O DI ภาคกลาง
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บา้นมนัคง พอช. โมเดล กรณี

      โครงการ ‘บา้นมนัคง’ จดัทําเพอืชว่ยเหลือชุมชนทมี
ความเดือดรอ้นด้านทอยูอ่าศัย ไมม่คีวามมนัคงในทดิน  เชน่ 
เชา่ทดิน ปลกูสรา้งบา้นในทดินของรฐัหรอืเอกชน รวมตัวกัน
แก้ไขปญหาและบรหิารงานในรูปแบบของสหกรณ์ โดยการซอื
ทดินหรอืเชา่อยา่งถกูต้อง หรอืปรบัปรุงบา้นในทดินเดิม เพอืให้
มคีวามมนัคงในทดินและทอยูอ่าศัย โดย พอช. สนับสนุน
งบประมาณ รวมถึงสนิเชอืระยะยาวใหแ้ก่กลุ่ม องค์กร หรอื
สหกรณ์ทชุมชนจดัตังขนึมา แล้วผอ่นชาํระคืนเปนรายเดือนให้
แก่ พอช. ทําใหป้ระชาชนทมรีายได้น้อยมทีอยูอ่าศัยทมนัคง 
ลดความเหลือมลําทางสงัคม และมกีารพฒันาคณุภาพชวีติ
ต่าง ๆ เชน่ สง่เสรมิอาชพีชุมชน ปลกูผกัสวนครวั กิจกรรมเด็ก 
การจดัการขยะ บาํบดันาํเสยี

การพฒันาโครงการทอยูอ่าศัยเพอืแก้ไขปญหาด้านทอยูอ่าศัย
ของประชาชนทมรีายได้น้อยทัวประเทศ ทังในเมอืงและชนบท

วตัถปุระสงค์

เรมิดําเนินโครงการบา้นมนัคงตังแต่ป 2546
ปจจุบนัดําเนินการไปแล้วทัวประเทศ 

1,231 โครงการ 112,777 ครวัเรอืน

การจัดการร่วมกันของชุมชน
ในรูปแบบของสหกรณ์
      การพฒันาทอยูอ่าศัยชุมชนรมิคลอง มรีูปแบบการ
พฒันาทอยูอ่าศัยทเน้นหลักการสาํคัญ คือ แนวคิด 

“การจดัการรว่มกันของชุมชนในรูปแบบของสหกรณ์”
มกีารขยบับา้นเรอืน/ครวัเรอืนทรุกลําลําคลองขนึมา
จดัระเบยีบรว่มกันตามรูปแบบการพฒันาทอยูอ่าศัย

1.การก่อสรา้งรูปแบบใหมใ่นทดินเดิม 
(RECONSTRUCTION)  

3. การเชา่-ซอือาคารในโครงการทมอียูแ่ล้ว 
(LEASING BUILDINGS)

เช่น โครงการบ้านเอืออาทร 
โครงการเคหะชุมชนออมเงิน เปนต้น 

บา้นมนัคง บา้นโดยชุมชน ทกุคนรว่มกันสรา้ง 

คน คลอง เมือง

แก้ไขปญหา
การรอืย้ายชุมชนทอยู่อาศัยรุกลําลําคลอง
และ ทางระบายนําออกไปจากแนวคลอง
โดยไม่อาจอยู่ในทดินเดิมได้ ซงึต้องย้าย
ไปสรา้งชุมชน ในทดินใหม่ โดยการซอืหรอื

เช่าทดิน

การรอืย้ายบ้านเรอืนออก จากแนวคลอง
และจัดผังชุมชนใหม่ แล้วให้สัญญาเช่าใน

ทดินธนารกัษ์ ระยะยาว

2. การรอืยา้ยไปอยูท่ใหม ่
(RELOCATION)
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กลุ่มเปาหมาย และอัตราค่าเช ่า
บ้านเคหะสุขประชา

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กลุ่มคนโสด

บา้นเคหะสขุประชา

      การเคหะแหง่ชาติได้ถอดบทเรยีนการพฒันาทอยูอ่าศัยเปน
องค์ความรูใ้นโครงการเคหะสขุประชา และเพอืเปนการน้อมนํา
ปรชัญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงเปนครูต้นแบบเศรษฐกิจ
สขุประชามาใชใ้นการกําหนดทิศทางการดําเนินงานโครงการ 
รว่มกันสรา้งความเปลยนแปลง ฟนฟูรากฐาน พฒันานวตักรรม
เทคโนโลยดี้วยวถีิเกษตรอุตสาหกรรมยงัยนืจงึเกิดเปน
การพฒันาโครงการทอยูอ่าศัยพรอ้มดําเนินการเศรษฐกิจชุมชน
ในลักษณะคู่ขนานกัน เพอืตอบโจทยก์ารแก้ปญหาแบบเบด็เสรจ็

การพฒันาโครงการทอยูอ่าศัยนํารอ่งสาํหรบัผูม้รีายได้น้อย

ตัวอยา่ง

กลุ่มคนทํางาน กลุ่มครอบครัว

เรมิต้น 1,500 บาท/เดือน
พืนท 30 ตร.ม.

เรมิต้น 2,000 บาท/เดือน
พืนท 30 ตร.ม.

เรมิต้น 2,500 บาท/เดือน
พืนท 40 ตร.ม.

เรมิต้น 3,000 บาท/เดือน
พืนท 50 ตร.ม.

6 รูปแบบ เศรษฐกิจสุขประชา
      โครงการบา้นเคหะสขุประชาภายใต้แนวคิด
“เศรษฐกิจสขุประชา” ได้มกีารกําหนดรูปแบบการพฒันา
โครงการทอยูอ่าศัย สรา้งอาชพี และสรา้งรายได้ภายใน
โครงการ โดยการแบง่พนืทจดัประโยชน์ในโครงการ
ออกเปนสดัสว่น ใหเ้ปนตามแนวคิดทฤษฎีใหม ่
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง เพอืลดรายจา่ยใน
ครวัเรอืน สรา้งอาชพีใหกั้บผูอ้ยูอ่าศัยใหม้รีายได้สามารถ
เลยงตัวเองได้อยา่งยงัยนื ทังนขนึอยูกั่บ
ความเหมาะสมในการพฒันาโครงการของแต่ละพนืท

เกษตรอินทรีย์ 

ตลาด

ปศุสัตว์ 

อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก 

อาชีพบริการ 

ศูนย์การค้า
ปลีก-ส่ง 

เช่น แผงตลาด
ทจอดรถ ฯลฯ

เช่น กระดาษสา
ดอกไม้จันทน์
เย็นผ้า ฯลฯ

เช่น M INI M ALL
คลังกระจายสินค้า

ฯลฯ

เช่น พืชระยะสัน
พืชล้มลุก ผลไม้
ยืนต้น ฯลฯ

เช่น ไข่ไก่ ไข่นกกระทา
ไข่เปดไล่ทุ่ง ปลาดุก
ปลานิล ปลาทับทิม

ฯลฯ

เช่น ดูแลผู้สูงอายุ
(ELDERLY DAY CARE)
สรา้งงานในชุมชน 
กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ

วตัถปุระสงค์
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01

02

03

04

การทําแผนทและการบรหิารจัดการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การทําความรว่มมือระหว่าง
ภาครฐัและเอกชน

มาตรการ FAR BONUS

เครอืงมือทางการเงิน

PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP



06

07

08

09
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05

การออกแบบเพือคนทังมวล/
อารยสถาปตย์ UNIVERSAL DESIGN

การทําผังเฉพาะ และ 
OVERLAY ZONING 

การพัฒนาพืนทรอบสถานีขนส่ง 
TRANSIT-ORIENTED-DEVELOPM ENT

(TOD)

ฐานข้อมูลเปดและ
การวิเคราะห์ข้อมูล 

มาตรการภาษีและแรงจูงใจ 
TAX M EASURE & INCENTIVE



การทําแผนทและการบรหิารจัดการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ กระบวนการระบุ และ

คัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทสาํคัญ ผ่านมุมมอง
ด้านการใหค้วามสนใจ ด้านผลกระทบ 

หรอืมิติด้านอืน ๆ
 ทมีผลกระทบต่อความเปนไปได้ของโครงการ 
โดยการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทชดัเจนประกอบ
กับมีการบรหิารจัดการทดี จะมีส่วนชว่ยใน

การกําหนดบทบาทและหน้าทของผู้ทเกยวข้องใน
ด้านการดําเนินงานเพือใหบ้รรลุเปาหมาย

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ  
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การใหผู้้ทมีส่วนได้ส่วนเสีย มีบทบาทใน
การกําหนดทิศทางหรอืแนวทางการบรหิาร
และการดําเนินงาน ของโครงการ ทมีผล
ต่อการพัฒนาความยังยืนและประสิทธภิาพ
ผ่านเครอืงมือ AA1000 Stakeholder

Engagem ent Standard ควบคู่กับแผน
แม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยประกอบด้วย

การทําแผนทและการบรหิารจดัการผู้มสีว่นได้สว่นเสยี

1.การจดัทําแผนท
ผูม้สีว่นได้สว่นเสยีและ
การติดต่อสอืสาร

4.ด้านการประเมนิโครงการ : ทําการประเมินผลการดําเนินงาน และ
แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงรบัฟงข้อคิดเหน็จากทุกฝาย เพือนําไป
ปรบั-แก้ไขโครงการ อันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างมีส่วนรว่มต่อไป

2.โครงการสามารถพฒันา
ได้ตรงตามความต้องการ

ของประชาชน
ผา่นกระบวนการมสีว่นรว่ม

นิยาม

1.ด้านการวางแผน : มีการจัดทํารายละเอียดของผู้มีส่วนได้-
ส่วนเสีย รวมไปถึงการกําหนดระดับความเชอืมโยง วิธกีาร
สือสาร และการจัดเตรยีมตัวชวัดสาํหรบัการเชอืมโยง

2.ด้านการเตรียมตัว : การเตรยีมความพรอ้มในส่วน บุคลากร
งบประมาณ และการวิเคราะหค์วามเหมาะสม-ความเสยง

3.ด้านการปฏิบัติ : การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
การใหค้วามรว่มมือ และติดตามความคืบหน้าโครงการ

หลักการ

ดําเนินการพัฒนาโครงการภายใต้การพัฒนา
อย่างยังยืน (SDGS) โดยเฉพาะเรอืงความเปนอยู่ทดี
ของคนทุกช่วงอายุ เมืองทมีความปลอดภัยและพัฒนา
อย่างยังยืน และการสรา้งความรว่มมือระดับสากลต่อ

การพัฒนาทยังยืน ผ่านขันตอนดังน 

เปาหมาย - ผลกระทบ



ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียหลักในโครงการ

0101 0202 0303 0404 0505 0606 0707 0808 0909
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1.การรบัฟงเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาค

2.การไม่ยึดติดกับแนวทางของโครงการในอดีต
แต่มุ่งเน้นความเหมาะสม/ลักษณะจาํเพาะ
ในแต่ละพืนท

ขอ้เสนอแนะ

3.การพิจารณาและวิเคราะหค์วามเหมาะสมของ
แนวทางในการดําเนินงาน ผ่านการติดต่อสือสาร
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรบัฟงความเหน็

ระยะเวลาการดําเนินงาน
ตลอดระยะเวลาโครงการ

ขอ้มูลทจาํเปน
การมีช่องทางสือสารเหมาะสมให้กับผู้ท
ได้รบัผลกระทบหรอืผู้มีความสนใจใน
โครงการ 

หน่วยงานภาครัฐ

เจ้าของทดิน

ลูกค้า/ลูกบ้าน

พันธมิตรโครงการ

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น

ชุมชนและสังคม

การมสีว่นรว่ม
ของผู้มสีว่นได้สว่นเสยี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรองในโครงการ

ผู้ไ
ด้ร
ับผ
ลก
ระท

บโด
ยตรง

จากโคร
งการบท

บาท
หน้า

ทตา
มหลัก

การทําแผ
นทและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบท

บาท
หน้า

ทตา
มหลัก

การทําแผ
นทและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



ขอ้เสนอแนะ
1.การรบัฟงเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยยึดหลัก
ความเท่าเทียมและเสมอภาค

2.เมือเปรยีบเทียบกับการจัดซอืจัดจ้างแบบปกติ
แล้ว การทํา PPP จะชว่ยลดรายจ่ายด้านการลงทุน
ในภาครฐั ขณะทภาคเอกชนมีภาระรายจ่ายลงทุน
เพิมสูงขึน

3.รฐับาลยังต้องคํานึงถึงกฎเกณฑ์ทางการคลัง
กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
ตลอดจนข้อจาํกัดด้านงบประมาณทกฏหมายกําหนด

4.มีความเสยงใหคํ้านึงหลายประการ โดยเฉพาะ
ความเสยงจากโครงการ ทอาจส่งผลใหเ้กิดต้นทุน
เพิมและการใหบ้รกิารทไม่ได้มาตรฐาน

0202 0303 0404 0505 0606 0707 0808 09090101

37 เครอืงมอืเพอืการพฒันาทอยูอ่าศัย

การทําความรว่มมือระหว่างภาครฐัและเอกชน 
 Public-Private-Partnership (PPP) เปนรูปแบบ
การรว่มมือระหว่างภารรฐักับภาคเอกชนในการใหบ้รกิาร
ประชาชน โดยอาศัยความเชยวชาญของแต่ละฝาย รวมถึง
การแบ่งปนความเสยงทังในด้านการค้า และด้านกฏหมายและ
การเมืองใหกั้บภาครฐั ทังนการรว่มลงทุนระหว่างภาครฐัและ

ภาคเอกชน สามารถก่อใหเ้กิดการประหยัดต้นทุนของ
โครงการ ในส่วนภาคเอกชนก็ได้รบัโอกาสในการดําเนินธุรกิจ

เพิมมากขึน และในภาคประชาชนก็ได้รบัประโยชน์จาก
การบรกิารทมีประสิทธภิาพด้วยราคาทเหมาะสม

การทําความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
PUBLIC-PRIVATE-PARTN ERSH IP

 1.การจดัทําแผนทผูม้ี
สว่นได้สว่นเสยีและ
การติดต่อสอืสาร

 2.โครงการสามารถพฒันาได้
ตรงตามความต้องการของประชาชน

ผา่นกระบวนการมสีว่นรว่ม

นิยาม

หลักการ

ดําเนินการพัฒนาโครงการภายใต้การพัฒนาอย่างยังยืน (SDGS)
โดยเฉพาะเรอืงความเปนอยู่ทดีของคนทุกช่วงอายุ เมืองทมี
ความปลอดภัยและพัฒนาอย่างยังยืน ส่งเสรมิสังคมสงบสุข
และไม่แบ่งแยก และการสรา้งความรว่มมือระดับสากลต่อ

การพัฒนาทยังยืน ผ่านขันตอนดังน 

การทําความรว่มมือระหว่างรฐัและเอกชน 
PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP (PPP) คือ 

รูปแบบของความรว่มมือระหว่างหน่วยงานของภาครฐั
กับภาคเอกชน ในการจัดหาเงินทุนสาํหรบัการก่อสรา้งและ
บาํรุงรกัษา รวมไปถึงการจัดการด้านโครงสรา้งพืนฐาน 
ทมุ่งเน้นความรว่มมือด้านการบรกิารทมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่ากับต้นทุน มากกว่าการดําเนินการปกติของภาครฐั

กรอบการดําเนินงาน
1.กําหนดผู้รบัผิดชอบและผู้ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินการ
ของความรว่มมือและโครงการ

2.กําหนดเปาหมาย และรายละเอียดของโครงการ เชน่ พืนท
โครงการ ประชากรทเกยวข้อง และระยะเวลาการดําเนินการ

5.กําหนดระยะเวลาโครงการ(ทคาดหวัง)หลังจากการส่งมอบ 

3.กําหนดงบประมาณการลงทุน และสัดส่วนการลงทุนของ
แต่ละภาคส่วน

4.กําหนดลักษณะแนวทางของสัญญา PPP และหน้าทการ
รบัผิดชอบของแต่ละภาคส่วน

ระยะเวลาการดําเนินงาน
ตลอดระยะเวลาโครงการตามสญัญา PPP

ขอ้มูลทจาํเปน
ข้อมูลงบประมาณ 
ช่องทางการติดต่อ

      ภาคเอกชน

ราคาตลาด 
ขอ้มูลต้นทนุ
ขอ้มูลบรษัิททรว่มลงทนุ

เปาหมาย - ผลกระทบ
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FAR Bonus คือ มาตรการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ โดยการเพิมพืนทการสรา้งอาคาร
รวมถึงการเพิมมูลค่าของโครงการ และสนับสนุนการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์
ทเอือประโยชน์ต่อส่วนรวม ผ่านการสนับสนุนนักพัฒนา และเงือนไขต่างๆ 
ตามผังเมืองปจจุบัน กฎกระทรวงทใชบ้ังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

มาตรการ FAR BO N US

1.การพฒันาทอยูอ่าศัย
และโครงการตามพนืท

ต่าง ๆ มากขนึ

 2.เพมิการใชป้ระโยชน์รอบ
พนืทสถานีรถไฟฟาขนสง่
มวลชน เพอืใชพ้นืทดิน

โดยรอบอยา่งคุ้มค่ามากขนึ

นิยาม

หลักการ

ค่า FAR (FLOOR AREA RATIO) คือ อัตราส่วนพืนท
อาคารรวมต่อพืนทดินทสามารถก่อสรา้งอาคารมีพืนทรวม
ทุกชันทุกหลังในทดินแปลงนได้ไม่เกินตารางเมตรทดิน
คูณค่า FAR โดยFAR BONUS คือ มาตรการส่งเสรมิ

การพัฒนาด้วยการเพิมอัตราส่วนพืนทอาคารรวมต่อพืนท
ดิน (FAR) ทสามารถเพิมค่า FAR ได้เมือโครงการ

สอดคล้องกับเงือนไขทกําหนดไว้

หากมกีารเพมิพนืทกักเก็บนําฝน (ไมน่อ้ยกวา่ 1 ลบ.ม. ต่อพนืท 50 ตร.ม. สามารถเพมิพนืท FAR ใน
อัตราสว่นรอ้ยละ 5) ทังนหากกักเก็นนําไวม้ากกวา่ 1 ลบ.ม. จะม ีFAR เพมิตามสดัสว่น รวมเพมิขนึ
ไมเ่กิน รอ้ยละ 20

หากมกีารสรา้งอาคารอนรุกัษ์พลังงาน (หากเก็บนาํไดม้ากกวา่ 1 ลบ.ม. ม ีFAR เพมิตามสดัสว่น
รวมเพมิขนึไมเ่กิน รอ้ยละ 20)

3.การผสมผสานการใชท้ดิน
นอกเหนือจากการอยูอ่าศัย
ยงัต้องมกีารพฒันาการใช้
พนืทเมอืงรว่มกันมากขนึ

หากจดัใหม้พีนืทจอดรถในรศัม ี500 เมตรรอบสถานรีถไฟฟาในเขต สถานศูีนยว์ฒันธรรมแหง่
ประเทศไทย, สถานอ่ีอนนชุ, สถานลีาดกระบงั, สถานหีวัหมาก, สถานบีางบาํหร,ุ สถานตีลิงชนั,
สถานอุีดมสขุ และสถานแีบรงิ (สาํหรบัทจอดรถยนต์ 1 คัน จะไดพ้นืทเพมิ 30 ตร.ม.) ทังน FAR
รวมเพมิขนึไมเ่กิน รอ้ยละ 20

หากมกีารจดัทอยูอ่าศัยสาํหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย จะมพีนืทเพมิ

หากมกีารเพมิพนืทโล่งสาธารณะหรอืสวนสาธารณะหรอืพนืทเพอืสว่นรวม จะมพีนืทเพมิ

ระยะเวลาการดําเนินงาน
 3 ถึง 6 เดือน ก่อนเรมิดําเนินโครงการ

ขอ้มูลทจาํเปน
แผนทการใช้ประโยชน์ทดิน
ลักษณะการใช้พืนทของโครงการ

- ทอยูอ่าศัยสาํหรบัผูอ้ยูอ่าศัยเดมิ
- ทอยูอ่าศัยทมรีาคาตํากวา่ท้องตลาด
   สาํหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย

พนืทโล่งเพอืประโยชนส์าธารณะ
หรอืสวนสาธารณะ

(Public Open Space)

Public Open Space

Affordable Housing
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การบรหิารการเงินหรอืการลงทุน เปนส่วนสาํคัญทเกยวเนืองถึงความสาํเรจ็ของโครงการ
รวมถึงความสามารถในการสรา้งกําไรระยะยาว ดังนันหากมีการใชเ้ครอืงมือทางการเงิน
ทเหมาะสม จะสามารถชว่ยลดความเสยงจากการตัดสินใจได้

เครืองมือทางการเงิน

นิยาม

หลักการ

เครอืงมือทางการเงิน คือ เครอืงมือทถูกใช้ในการ
วิเคราะห์จัดลําดับความสาํคัญในการตัดสินใจลงทุน

เพือให้การลงทุนมีความเหมาะสมและประสิทธิภาพ โดย
มีการจัดทํากระแสเงินสดทคาดว่าจะเกิดขึนแล้วนํามา

คํานวณผ่านเครอืงมือทสาํคัญ

 1.เครอืงมือการประมาณ
การกระแสเงินสด

1.มกีารบรหิารการลงทนุใน
โครงการอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ดําเนินการพัฒนาโครงการภายใต้การพัฒนาอย่างยังยืน
(SDGS) โดยเฉพาะเรอืงการส่งเสรมิการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการจ้างงานทมีคุณค่า และการรบัรอง
แผนการบรโิภคและการผลิตทยังยืน ผ่านขันตอนดังน 

2.มกีารบรหิารความเสยงสาํหรบั
โครงการลงทนุอยา่งสมเหตผุล

3.มกีารจดัแจงปจจยัสาํคัญทต้อง
คํานึงในการบรหิาร

ระยะเวลาการดําเนินงาน
3 ถึง 6 เดือนก่อนเรมิโครงการ

ขอ้มูลทจาํเปน
เปาหมายทางการเงิน

ระยะเวลาของโครงการ
      ของโครงการ 

งบลงทนุ
อัตราดอกเบย
อัตราคิดลด

การคิดค่าเสือมราคาแบบเส้นตรง
การคิดค่าเสือมราคาแบบถดถอย
การคิดค่าเสือมราคาตามสัดส่วนการใชง้าน

  2.เครอืงมือการประมาณ
ความคุ้มค่าการลงทุนโดยใชง้บลงทุน

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)
มูลค่าปจจุบันสุทธ ิ(Net Present Value: NPV)
อัตราผลตอบแทนการคิดลด (Internal Rate of Return: IRR)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)

3.เครอืงมือการประมาณ
ผลตอบแทนการดําเนินโครงการ

การคิดค่าราคาแบบเส้นตรง
การคิดค่าเสือมราคาแบบถดถอย
การคิดค่าเสือมราคาตามสัดส่วนการใชง้าน
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1.สนับสนุนใหก้ารสรา้ง
ทพกัอาศัยโดยมต้ีนทนุ

ทตําลง

2.ผูม้รีายได้ตํามโีอกาสใน
การเขา้ถึงทพกัอาศัยมากยงิขนึ 

นิยาม

หลักการ

การสนับสนุนการลงทุนจากสาํนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทุน THAILAND BOARD OF

INVESTM ENT (BOI) ผ่านการยกเว้นภาษี และ
มาตรการสรา้งแรงจูงใจอืนๆ เพือสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการสรา้งทพักอาศัยทมีคุณภาพดี โดย

“กิจการทอยู่อาศัยสาํหรบัผู้มีรายได้น้อย” 
จัดอยู่ในหมวด “อุตสาหกรรมบรกิารอืนๆ” โดยเปน

กลุ่มกิจการ “A4”

1. กรณีอาคารชุดต้องมีพืนทใชส้อยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร

2. กรณีบ้านแถวหรอืบ้านเดยว ต้องมีพืนทใชส้อยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า
70 ตารางเมตร

3. ราคาขายต่อหน่วยไม่เกิน 1.2 ล้านบาท (รวมค่าทดิน) กรณีทตังอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุร ีปทุมธานี สมุทรปราการ 
และสมุทรสาคร

4. ราคาขายต่อหน่วยไม่เกิน 1 ล้านบาท (รวมค่าทดิน) ในกรณีตังใน
จังหวัดอืน ๆ

มาตรการภาษีและแรงจูงใจ 
TAX M EASURE &  IN CEN TIVE

5.โครงการต้องได้รบัความเหน็ชอบจากธนาคารอาคารสงเคราะห์
ก่อนยืนขอรบัการส่งเสรมิ



ขอ้เสนอแนะ
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ใหค้วามสาํคัญกับการได้รบับรกิารอย่างทัวถึง
และเท่าเทียม สะดวก ปลอดภัย และเปนธรรม

ผ่านการมีส่วนรว่มของมวลชนในการ
ชว่ยออกแบบและตังเงือนไขใหต้อบสนองต่อ
การดําเนินชวีิตของทุกกลุ่มสังคม เพือใหทุ้กคน
สามารถเข้าถึงพืนทได้อย่างเท่าเทียม ผ่านหลัก

7 ประการของ Universal Design

การออกแบบเพือคนทังมวล/อารยสถาปตย์
UN IVERSAL DESIGN

หลักการ

นิยาม
การออกแบบเพือคนทังมวล/อารยสถาปตย์
UNIVERSAL DESIGN เปนการออกแบบพัฒนา
โครงสรา้งพืนฐานบรกิารและผลิตภัณฑ์ให้สามารถ
รองรบัประชากรทุกกลุ่มได้อย่างเท่าเทียมทังด้าน 
ผู้สูงอายุ คนพิการ รวมถึงผู้มีข้อจาํกัดด้านรา่งกาย 
ให้สามารถเข้ารบับรกิารได้อย่างทัวถึงและเท่าเทียม
สะดวก ปลอดภัย และเปนธรรม ซงึเปนแนวคิดท
สรา้งสรรค์เพือประโยชน์ส่วนรวม

เปาหมาย - ผลกระทบ

1.ใหค้วามสะดวกแก่ประชาชน
ในการเขา้ใชบ้รกิาร สทิธ ิ
รวมถึงการดําเนินชวีติ
อยา่งมคีณุภาพ

ดําเนินการพัฒนาโครงการภายใต้การพัฒนาอย่าง
ยังยืน(SDGS) โดยเฉพาะเรอืงความเปนอยู่ทดีของคน

ทุกช่วงอายุ ความเท่าเทียมทางเพศ การลดความเหลือมลํา
ทังภายในและระหว่างประเทศ และเมืองทมีความปลอดภัยและ

พัฒนาอย่างยังยืน ผ่านขันตอนดังน

2.เสนอแนวทางการปองกัน/
แก้ไขปญหาทเกิดจากการใชง้าน

ในพนืท

Equitable Use ความเสมอภาคในการใชง้าน
Flexibility ความยดืหยุน่ในการใชง้าน
Simplicity ความเรยีบง่ายใชง้านง่าย
Perceptible information ขอ้มูลมมีาก
Safety ความปลอดภัย ปองกันความผดิพลาด
Low Physical Effort ความสะดวกในการใชง้าน กล่าวคือการใชกํ้าลังและ
ความพยายามทตํา
Size and Space for Approach and Use มพีนืทในการใชง้านทเหมาะสม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.หน่วยงานต้องจัดหางบประมาณสาํหรบัการดําเนินการอย่างต่อเนือง เพือใหค้นพิการใน
สังคมสามารถใช ้ประโยชน์ได้อย่างยังยืน

2.แม้จะมีกฎกระทรวง "กําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคารสาํหรบัผู้พิการหรอื
ทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับท 2) พ.ศ.2564 " แต่ในทางปฎิบัติ เจ้าของอาคาร 
ผู้ออกแบบ ผู้ก่อสรา้ง ยังไม่สามารถนําไปใช ้และเจ้าพนักงานท้องถินผู้อนุญาตต้องบังคับ
ใชใ้นการอนุญาติแบบก่อสรา้ง เพือใหค้วามคุ้มครองคนพิการใหไ้ด้รบัการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียม

3.คนพิการยังไม่มีความมันใจในการใชพ้ืนทสาธารณะในสังคม แม้ว่าจะมีทางลาดหรอื
อักษรเบรลล์แล้วก็ตาม เนืองจากปจจุบันพืนทเหล่านันถูกใชป้ระโยชน์ในทางการค้าหรอื
การสัญจรของพาหนะ เจ้าพนักงานท้องถินต้องบังคับใชก้ฎหมาย



มาตรการการควบคุมเฉพาะพืนทซอ้นทับ (OVERLAY ZONING) 
เปนมาตรการเสรมิเพือการอนุรกัษ์ และพัฒนาสาํหรบัพืนททมีบทบาท
ความสาํคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม โดยข้อกําหนดทใช้
จะมี ความเข้มข้นและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพืนท

การซอ้นทับมาตรการใช้ประโยชน์ทดิน ความหนาแน่น
และการอนุรกัษ์ ทมา : The Bangkok Plan,MIT/EC, 1996
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การทําผังเฉพาะและ O VERLAY ZO N IN G

หลักการ
1.มีการกําหนดขอบเขตพืนทใชบ้ังคับขนาด
เล็กเฉพาะบรเิวณทดําเนินการหรอืพัฒนา

2.การบังคับใชส้ามารถกําหนดได้ตาม
ความจาํเปนและเหมาะสม

นิยาม
ผังเมืองเฉพาะ คือ แผนผังและโครงการดําเนินการเพือพัฒนาหรอื
ดํารงรกัษาบรเิวณเฉพาะแห่งหรอืกิจการ ทเกยวข้องในเมืองและ

บรเิวณทเกยวข้อง เพือประโยชน์ แก่การผังเมือง ทจะมีการระบุชัดเจน
ถึงแนวทางของการพัฒนาในพืนทนัน ๆ

เปาหมาย - ผลกระทบ

1.เพมิประสทิธภิาพการปฏิบติังาน
ตามผงัเมอืงรวม

2.ควบคมุการใชป้ระโยชน์ทดิน
ประเภททอยูอ่าศัยในเขตพนืท

ซอ้นทับเฉพาะ

3.จัดเปนผังกําหนดรายละเอียดแนวทาง
การพัฒนาพืนทอย่างเฉพาะเจาะจง 
ซงึระบุรายละเอียดทังการใชป้ระโยชน์ทดิน
และสิงปลูกสรา้ง

4.เปนกรอบการพัฒนา หรอื
   แก้ไขปญหาระยะสัน

5.เปนหน้าทของท้องถินจัดทํา 
(กรมโยธาธกิารและผังเมืองดําเนินการได้
เมือท้องถินรอ้งขอหรอื รมต.มท. สังการ)

พระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.2504
ประกาศกรมศิลปากร เรอืง ขึนทะเบียน
และกําหนดเขตทดินโบราณสถาน 

พระราชบัญญัติส่งเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรอืง กําหนด
ประเภทของแหล่งนําในแม่นําเจ้าพระยา

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ.2497
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรอืง กําหนด
เขตบรเิวณใกล้เคียงสนามบินเปนเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรอืง กําหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง
ดัดแปลงใชห้รอืเปลยนการใชอ้าคาร
บางชนิดหรอืบางประเภท

พระราชบัญญัติการผังเมอืง
พ.ศ.2562
แผนผังกําหนดการใชป้ระโยชน์ทดิน
ตามทได้จาํแนกประเภทตามมาตรา
22(3)(ก) 

LAN D USE IN TEN SITY CON SERVATION
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มุ่งเน้นการพัฒนาพืนทรอบสถานีขนส่ง โดย
การแบ่งพืนทในระยะ 500 เมตรออกเปน

การพัฒนาพืนทรอบสถานีขนส่ง 
TRAN SIT-O RIEN TED-DEVELO PM EN T (TO D)

หลักการ
1.ปรบัเปลยนรูปแบบการขยายตัวของเมือง
ใหม้ีความกระชบัและน่าอยู่อาศัย 
ชว่ยลดการเติบโตของเมืองอย่างไรทิ้ศทาง

2.เพิมประสิทธภิาพการขนส่ง และส่งเสรมิ
ใหป้ระชาชนหนัมาใชบ้รกิารขนส่งสาธารณะ
มากขึน

3.พัฒนาพืนทใหม่ ทังในย่านพักอาศัย 
ย่านการค้า ย่านธุรกิจ และพืนทสาธารณะ
ใหม้ีระบบสาธารณูปโภคททุกคนเข้าถึงได้ 

นิยาม
การพัฒนาพืนทรอบสถานีขนส่ง เปนแนวคิด
การบรหิารเมืองและชุมชนเมืองควบคู่ไปกับการ
พัฒนาโครงสรา้งพืนฐานด้านคมนาคม ซงึเน้นการใช้
ประโยชน์ทดินโดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด น่าอยู่อาศัย และน่าลงทุน โดย
ส่งเสรมิกิจกรรมการเดินทางเข้า-ออกพืนทด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะ และการเดินเท้าโดยไม่ใช้เครอืงยนต์

เปาหมาย - ผลกระทบ

1.ศูนย์กลางพาณิชยกรรม

1.ต่อประเทศ ได้แก่ ความคุ้มค่าในการลงทนุ
โครงสรา้งพนืฐาน การเพมิขดีความสามารถ
ทางการแขง่ขนัและการลดค่าใชจ้า่ยในการ
เดินทางของประชาชน

2.ต่อจงัหวดั ได้แก่ กระจายความเจรญิสู่
ท้องถิน เก็บภาษีได้เพมิขนึ โอกาสใน
การสรา้งมูลค่าเพมิจากการพฒันาพนืทและ
ระบบขนสง่มวลชน ทดินมมูีลค่าสงูขนึ และ
โอกาสในการจา้งงานและธุรกิจใหมท่มากขนึ

3.ต่อประชาชน ได้แก่ ประชาชน
มคีวามปลอดภัย รายได้ ความสะดวกสบาย 
สขุภาพกายใจทดีขนึ และค่าใชจ้า่ยทลดลง

4.ย่านทพักอาศัย

5.สถานีขนส่ง

2.ย่านการค้า

3.สาํนักงาน 



1. OPEN GOVERNMENT DATA 

2. OPEN BUSINESS DATA 

3. OPEN CITIZEN DATA

0202 0303 0404 0505 0606 0707 0808 09090101

เครอืงมอืเพอืการพฒันาทอยูอ่าศัย 44

ฐานข้อมูลเปดและการวิเคราะหข์้อมูล เปนเครอืงมือในการรวบรวมและวิเคราะหข์้อมูล และเผยแพรใ่หแ้ก่
ทุกภาคส่วนทสนใจ นําไปต่อยอดสู่การมีส่วนรว่มของประชาชนในการใชข้้อมูลใหเ้กิดประโยชน์สุงสุดผ่าน
ขันตอนหรอืวิธกีารต่างๆ อาทิ การนําเสนอในรูปแบบข้อมูลในฐานข้อมูลเปด แผนภูมิ หรอื Infographic
เปนต้น โดยมีหลักสาํคัญในการวิเคราะห ์3 ส่วน

ฐานข้อมูลเปดและการวิเคราะห์ข้อมูล

หลักการ

นิยาม
ฐานข้อมูลเปด หมายถึงข้อมูลทสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเสร ีหรอืสามารถนําไปเผยแพรไ่ด้
โดยการอ้างอิงแหล่งทมาของข้อมูล (สาํนักงานพัฒนา
รฐับาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.), 2564) 
โดยข้อมูลต่างๆทถูกใช้ไปจะกลับเข้าสู่ระบบ ซงึทําให้
เกิดการหมุนหมุนเวียนของข้อมูลเปด หรอืทเรยีกว่า 
นิเวศข้อมูลเปด (OPEN DATA ECOSYSTEM) 
มีองค์ประกอบทสาํคัญ 3 ภาคส่วน ได้แก่

เปาหมาย - ผลกระทบ

1.เปนศูนยก์ลางในการรวบรวม และ
เผยแพรข่อ้มูลทมคีณุภาพทันสมยั

มนัคง และปลอดภัย

2.ลดค่าใชจ้า่ย สง่เสรมิการเขา้ถึงและ
เสรมิสรา้งความรว่มมอื รวมถึงสรา้ง

การมสีว่นรว่มของทังภาครฐั 
ภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน

3.ก่อใหเ้กิดการสรา้งนวตักรรม 
ความโปรง่ใส และการปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารของทกุภาคสว่น

1.Availability and Access รูปแบบของข้อมูลทง่ายต่อการนําไปใชง้าน และปรบัปรุงแก้ไข การเข้าถึง
ข้อมูล สามารถทําได้โดยผ่าน Internet หรอืในกรณีทมีค่าใชจ้่ายจะต้องไม่มากไปกว่าการทําสาํเนา
 2. Re-use and Redistribution  ข้อมูลทเผยแพรต้่องถูกจัดเตรยีมภายใต้เงือนไขการอนุญาตใหน้ํา
มาใชใ้หม่ และเผยแพรไ่ด้ รวมถึงการใชชุ้ดข้อมูลรว่มกับชุดข้อมูลอืน ๆ
 3.Universal Participation  ทุกคนสามารถใชข้้อมูลได้โดยปราศจากข้อจาํกัด ไม่ว่าจะเปนการใชซ้าํ 
เผยแพร ่ทังนการนําข้อมูลไปใชป้ระโยชน์จะต้องเปนไปตามวัตถุประสงค์ของข้อมูลนัน ๆ

ขอ้เสนอแนะ

ควรมีการตรวจสอบและวิเคราะหข์้อมูลว่าข้อมูลนันมีแหล่งทมา ความแม่นยาํ ความครบถ้วน ความไม่อคติ และ
ความถูกต้องทมีคุณภาพเพียงพอหรอืไม่ รวมถึงการออกกฏหมายหรอืข้อบังคับ ในการใชง้านหรอืปกปองลิขสิทธิ
ข้อมูลส่วนบุคคล เพือส่งเสรมิประโยชน์และความโปรง่ใสในการใชง้านทุกภาคส่วน
การนําข้อมูลเปดไปใชน้ันอาจไม่นําไปสู่กระบวนการตัดสินใจทดีเสมอไป ขึนอยู่กับแหล่งทมาของข้อมูล            
 การวิเคราะห ์และการตีความหมาย
การเผยแพรข่้อมูลเปดและการวิเคราะหน์ันล้วนมีต้นทุนในการตรวจสอบ ดูแลและเผยแพร ่โดยความคุ้มค่าในการ
แลกเปลยนข้อมูลจะลดลงหากทุกภาคส่วนไม่สามารถได้รบัประโยชน์ได้อย่างเต็มท 
ภาครฐัและเอกชนควรรว่มมือกันเพือใหบ้รกิารข้อมูลเปดอย่างเหมาะสมทสุดแก่ทุกภาคส่วน
ทุกภาคส่วนจาํเปนต้องปรบัความคิด โครงสรา้งพืนฐาน และสรา้งความเชอืมโยงระหว่างกัน ซงึสามารถ

1.

2.

3.

4.
5.

      ดําเนินการได้ด้วยเครอืงมือทางกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ
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คู่มอืปฏิบติังาน
เพอืการพฒันาทอยูอ่าศัย 6 กลุ่มเขต



392,897 ครวัเรอืน 635,519 คน

จาํนวนประชากรรวมจาํนวนครัวเรือนรวม
ป 2563ป 2564
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กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

      กลุ่มเขตกรุงเทพกลางประกอบไปด้วย 9 สาํนักงานเขต คือ เขตพระนคร เขตปอมปรายศัตรูพา่ย เขตสมัพนัธวงศ์ เขตดสุติ เขตดินแดง
เขตพญาไท เขตราชเทว ีเขตหว้ยขวางและเขตวงัทองหลาง โดยทดินสว่นใหญ่ในเขตกรุงเทพกลางมกัมรีาคาสงูและมกีรรมสทิธกิารถือครอง
แล้วทังสนิ จงึทําใหเ้ขตประสบปญหาการลักลอบต่อเติมทอยูอ่าศัยและชุมชนแออัดเปนจาํนวนมาก รว่มกับปญหาชุมชนบุกรุกพนืทสาธารณะ
โดยทผา่นมามกีารสรา้งความรว่มมอืกับสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และมนีโยบายการจดัพนืทรองรบั ทวา่ สาํนักงานเขตใน
กลุ่มเขตกรุงเทพกลางแสดงความกังวลต่อการไมม่ฐีานขอ้มูลทอยูอ่าศัยในแต่ละพนืททไมช่ดัเจน โดยเฉพาะกับกลุ่มคนทอพยพเขา้มาทไมม่กีาร
รวมกลุ่มกัน เชน่ กลุ่มพนืทดงัเดิมในเขตและหากพจิารณาจาํนวนประชากรในกลุ่มเขตกรุงเทพกลางจะพบวา่เขตหว้ยขวางมแีนวโน้ม
การเติบโตของประชากรโดดเด่นในเขตกรุงเทพกลาง

      โดยนอกเหนือจากการมหีน่วยงานด้านทอยูอ่าศัยโดยเฉพาะแล้ว ทางกลุ่มเขตกรุงเทพกลางได้เสนอใหห้น่วยงานดังกล่าวจาํเปนต้องมี
งบประมาณทชดัเจนเพอืใหค้วามชว่ยเหลือกลุ่มเปาหมายโดยการลดคณุสมบติัหรอืเกณฑ์ในฐานะแหล่งการเงินควบคู่ไปกับการสง่เสรมิการออม
เชน่เดียวกับการปรบัปรุงกฎหมายการพฒันาทอยูอ่าศัยและการพฒันาฐานขอ้มูล โดยสาํนักงานเขตต้องปฏิบติังานใกล้ชดิกับกลุ่มเปาหมาย

แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนบา้น แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนประชากร
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แผนทสดัสว่นบา้นบุกรุกรายเขต

แผนทแสดงสดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด เทียบกับจาํนวนคนในบา้นเฉลย

แผนทแสดงสดัสว่นบา้นบุกรุก ประยุกต์ใชข้อ้มูลสถิติท
วเิคราะหจ์ากจาํนวนครวัเรอืนทังหมดในชุมชนแออัด
หารด้วยจาํนวนบา้นทมลัีกษณะกรรมสทิธกิารถือครอง
ทดินแบบบุกรุก ซงึในพนืทกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง เขตท
มสีดัสว่นบา้นบุกรุกสงูทสดุ คือ เขตหว้ยขวาง รอ้ยละ
73.35 และเขตราชเทว ีรอ้ยละ 27.74 

แผนทแสดงผลการเปรยีบเทียบระหวา่งขอ้มูล 2 ชุด
เมอืพจิารณาในภาพรวมขอ้มูลสองชุดมคีวามสมัพนัธ์
ของขอ้มูลไปในทิศทางเดียวกัน ซงึกล่าวคือเมอืพนืทมี
สดัสว่นบา้นในชุมชนแออัดสงู จาํนวนคนในบา้นเฉลยก็
จะสงูตาม เวน้แต่ในบางพนืททมคีวามผกผนัของขอ้มูล  
เชน่ในพนืทเขตราชเทวมีสีดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด
รอ้ยละ 62.38 (สงู) แต่ในทางกลับกันจาํนวนคนในบา้น
เฉลยอยูท่ 5 คน หรอืในเขตปอมปราบศัตรูพา่ยทมี
สดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด รอ้ยละ 74.75 (สงูมาก) 
แต่จาํนวนคนในบา้นพบวา่เฉลยอยูท่ 3-4 คน ซงึทิศทาง
การเปลยนแปลงของขอ้มูล 2 ชุด อาจแสดงถึงด้าน
ศักยภาพของพนืทในการรองรบัประชากรในประเด็น
ด้านทอยูอ่าศัย และสามารถสะท้อนลักษณะของอาคาร
ทอยูอ่าศัย

ทตังชุมชน
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กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

แผนทแสดงสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียม

      กลุ่มเขตกรุงเทพกลางเมือพิจารณาข้อมูลแผนทชุดนพบว่าในเขตพืนททมีค่าสัมประสิทธคิวามไม่เท่าเทียมสูง โดย
ส่วนใหญ่จะมีจาํนวนผู้มีรายได้น้อยสูงตาม เช่น ในเขตหว้ยขวาง มีค่าสัมประสิทธคิวามไม่เท่าเทียมสูงถึงรอ้ยละ 35.9 
ตามมาดว้ยขอ้มูลกราฟประชากรรายไดน้อ้ยทมจีาํนวน 1,388 คน หรอืในเขตวงัทองหลางทมค่ีาสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียม
รอ้ยละ 35.1 มจีาํนวนประชากรรายไดน้อ้ย 1,126 คน 

พระนคร

ดสุติ พญาไท

ดินแดง

หว้ยขวาง

วงัทองหลาง

ปอมปราบศัตรูพา่ย

สมัพนัธวงศ์

ราชเทวี

100 - 1,300

1,301 - 2,500

2,501 - 3,500

3,501 - 5,000
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กรุงเทพมหานครเปนหนึงเมอืงทมคีวามหนาแน่นในเรอืงของ
จาํนวนประชากร จงึทําใหก้ารขยายตัวของเมอืงอยา่งรวดเรว็
สง่ผลใหก้ารจราจรติดขดัเปนอยา่งมาก โดยปจจุบนั ได้มกีาร
พจิารณานําแนวคิดการพฒันาพนืทรอบสถานีขนสง่มวลชน
(TOD) เพอืเปนกลไกในการวางแผนทจดัระเบยีบการพฒันา
เมอืงทสมัพนัธกั์บจุดเปลยนผา่นระบบขนสง่มวลชนและยา่น
ใหม้คีวามหนาแน่นจากการใชป้ระโยชน์ทดินแบบผสมผสานใน
พนืทโดยรอบสถานีขนสง่มวลชน

กรณีศึกษา :

ชอืโครงการ : แผนการพัฒนาพืนทรอบสถานีขนส่งมวลชน
(TODP) บรเิวณคลองบางหลวง
การวางแผนจัดการโครงการ : กระทรวงการต่างประเทศ
และเครอืจักรภพ (FCO), สาํนักการวางผังและพัฒนาเมือง,
UN-Habitat
สถานท : รถไฟฟาBTS สถานีบางหว้า, กรุงเทพมหานคร,
ประเทศไทย

ภาพรวมโครงการ

เพมิการใชบ้รกิารขนสง่สาธารณะทกุรูปแบบในพนืทคลองบางหลวง
และเพมิรูปแบบการเดินทาง ทังทางบกผา่น รถเมล์ ทางยกระดับผา่น
รถไฟฟาบทีีเอสบางหวา้ และทางนาํผา่นท่าเรอืบางหวา้

จุดมุง่หมายของการพฒันาและการแก้ไขปญหา

ชว่ยเหลือกรุงเทพมหานครในการจดัทํา TODP ภายในพนืทคลองบางหลวง
เพอืเสนอใหเ้หน็วา่การลงทนุของรฐับาลเพอืพฒันาการเชอืมต่อระบบคมนาคม
สามารถขบัเคลือนการวางแผนเศรษฐกิจทครอบคลมุและการพฒันาทยงัยนืได้
อยา่งไร

Transit Oriented Developm ent Plan  (TODP)
แผนการพัฒนาพนืทรอบสถานีขนส่งมวลชน

การสง่เสรมิแนวทางพฒันาระบบขนสง่สาธารณะทครอบคลมุไปจนถึง
ประเด็นของการใชป้ระโยชน์ทดิน ทอยูอ่าศัย และการพฒันาเศรษฐกิจ
ท้องถิน

การเพมิความหนาแน่นทางกายภาพตามขอ้กําหนด เพอืปองกันปญหา
ทจะเกิดขนึในอนาคต โดยการจดัระบบการใชป้ระโยชน์ทดินใหส้ามารถ
รองรบัการขยายตัวของเมอืงได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ

สรา้งการเชอืมต่อพนืทสาธารณะ โดยนําคคูลอง แมน่าํ และสวนสาธารณะ
มาเปนเครอืงมอืเพอืแก้ปญหาสงิแวดล้อมและเพมิเสน้ทางการเดนิทาง
ใหส้ามารถรบัมอืกับความเปลยนแปลงทางสภาพแวดล้อมได้

การคมนาคม

การพฒันาเมอืง

ผงัเมอืงรวม

การพฒันาโครงขา่ยระบบ
สาธารณูปโภคสเีขยีว

แผนการสง่เสรมิแผนพฒันาจากสาํนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเทยว
โดยการสนบัสนนุนกัท่องเทยวผา่นการเดนิทางดว้ยเรอื ทางเท้า และ
ทางจกัรยาน

สง่เสรมิการท่องเทยว

ศักยภาพในการพฒันาตามแผนการพฒันาพนืทรอบสถานีขนสง่มวลชน (TODP)

แผนเสนอการพฒันา TODP ในพนืทคลองบางหลวง และสถานีรถไฟฟาBTS บางหวา้

TODP

มรดกทางวฒันธรรม
และประวติัศาสตร์

แนวทางการพฒันา

การสง่เสรมิสขุภาพ
และความเปนอยูท่ดี

การสรา้งองค์ความรู ้
และความรว่มมอื

การจดัทํา TODP ใหส้อดคล้องกับหลักการสาํคัญตามมาตรฐาน TOD 
ทพฒันาโดยสถาบนันโยบายการขนสง่และการพฒันา (ITPD) รวมถึง
การสง่เสรมิการเดินเท้า การขจกัรยาน เครอืขา่ยถนน การผสมผสานของ
การใชป้ระโยชน์ทดิน ความหนาแน่นของทอยูอ่าศัยและแหล่งงาน 
การบรกิารในท้องถิน และพนืทสาธารณะ
การแก้ปญหาความเท่าเทียม  ในเรอืงความเสยงของการเพมิโอกาสทาง
เศรษฐกิจใหกั้บพนืท โดยมคีวามเปลยนแปลงในเรอืงของราคาทดินทเพมิขนึ
(Gentrification) ซงึสง่ผลโดยตรงต่อค่าเชา่ การซอื-ขายอสงัหารมิทรพัยท์
สง่ผลใหค่้าครองชพีในพนืเพมิขนึ เปนผลใหค้นทมกํีาลังซอืน้อยลงถกูบงัคับให้
ยา้ยไปยงัพนืทอืนๆ

สนับสนุนการออกแบบอารยสถาปตย ์(Universal Design) เพอืใหเ้ขา้ถึง
ได้สาํหรบัผูด้้อยโอกาส ไมว่า่จะเปน ผูส้งูอายุ ผูท้พุพลภาพ เด็ก หรอื 
สตรมีคีรรภ์

พฒันาศักยภาพการขนสง่สาธารณะผา่นการเชอืมต่อระหวา่งระบบขนสง่และ
รูปแบบการเขา้ถึงทสนับสนุนการใชจ้กัรยานและการเดิน เพอืลดการพงึพา
รถยนต์สว่นตัว
สง่เสรมิใหผู้ค้นเดนิทางไดส้ะดวก ในระยะทางทสนัลง และใชเ้วลาในการเดนิทาง
นอ้ยลง
ลดการใชเ้ชอืเพลิงและพลังงานในรูปแบบของการขนสง่ด้วยเครอืงยนต์ 
ลดมลภาวะ และผลกระทบต่อสงิแวดล้อมทางธรรมชาติ 
เสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานภายในกรงุเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
สาํนกัยุทธศาสตรแ์ละประเมนิผล สาํนกัการจราจรและขนสง่ สาํนกัการโยธา 
สาํนกัการวางผงัและพฒันาเมอืง สาํนกัพฒันาสงัคม และสาํนกัวฒันธรรม กีฬา และ
การท่องเทยว
สง่เสรมิแนวทางการมสีว่นรว่มรวมถึงการปรกึษาหารอืกับชุมชนผูม้รีายได้น้อย
ในเขตคลองบางหลวง และผูม้สีว่นได้สว่นเสยีนอกพนืททเกยวขอ้งอืน ๆ 

เพอืชว่ยกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานด้านการวางแผนทเกยวขอ้ง 
ในการปรบัปรุงกระบวนการพฒันาระบบขนสง่มวลชนของกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงเมอืงอืนๆ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MRTA Orange Line
(Thailand Cultural Centre-Taling Chan)
MRTA Blue Line (Bangsue-Tha Phra)

MRTA Purple Line (Bangsue-Rat Burana)

SRT Red Line (Hua Lamphong-Bangbon)

MRTA Green Line (Taksin-Bangwa)

Bangkok Mass Transit System
Public Route
Bang Wa BTS Station

Bang Wa Pier

Wat Khampang Pier (Khlong Bang Luang)
Khlong Bang Luang Boat Route

Khlong Phasicharoen Boat Route

Bangkok Tai Canal
Bang Khunsri Canal
Chak Phra Canal

Bangkok Noi Canal

Chao Phraya River
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กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

      กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประกอบไปด้วย 7 สาํนักงานเขต คือ เขตบางซอื เขตจตจุกัร เขตลาดพรา้ว เขตบางเขน เขตหลักส
เขตดอนเมอืง และเขตสายไหม โดยพนืทในเขตนจะค่อนขา้งมคีวามเปนเมอืงสงู ซงึสว่นใหญ่เปนชุมชนหมูบ่า้นจดัสรร โดยมรีถไฟฟา
วงิผา่นทังหมด 7 สาย โดยเฉพาะอยา่งยงิหลังจากมกีารก่อสรา้งโครงการสถานีกลางบางซอืและแผนโครงขา่ยและการพฒันาการ
คมนาคมและขนสง่ในอนาคต แมจ้ะไมไ่ด้มแีผนในเขตสายไหมและเขตบางเขนโดยตรง

      โดยเขตสายไหมเปนเขตทมขีนาดใหญ่สดุ รองลงมาเปนเขตบางเขน ซงึมปีระชากรทังหมด 207,272 และ 187,377 คน ตามลําดับ
แต่หากพจิารณาอัตราสว่นเขตพนืทสเีขยีว เขตบางเขนมมีากทสดุรองลงมา คือ เขตสายไหม ทังนความหนาแน่นของประชากร/ตร.กม.
ไมไ่ด้แปรผนัตรงกับขนาดพนืทแต่อยา่งไร กล่าวคือ แมเ้ขตสายไหมจะมขีนาดพนืทใหญ่สดุแต่กลับมคีวามหนาแน่นเปนอันดับ 3 ของ
กลุ่มเขตด้วยความหนาแน่นเพยีง 4,719 คน/ตร.กม. เชน่เดียวกับเขตบางเขนทเปนเขตทมคีวามหนาแน่นน้อย 4,448 คน/ตร.กม.และ
หากพจิารณาสถิติจาํนวนบา้นในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ พ.ศ. 2559 – 2564 จะพบวา่เขตบางซอืมแีนวโน้มการเพมิขนึของจาํนวนบา้น
โดดเด่นโดยเปรยีบเทียบกับเขตอืน

      กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือประสบปญหาการไล่รอืทอยูอ่าศัยบุกรุกพนืทสาธารณะทมกัสง่ผลถึงปญหาสงัคมและปญหาสงิแวดล้อมเปน
ลกูโซ ่โดยทผา่นมาสาํนักงานเขตมกีารสรา้งความรว่มมอืกับสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) แมเ้ขตไมม่พีนืทรองรบัใกล้
เคียงบรเิวณเดิม ทังนเราจะเหน็ความพยายามของสาํนักงานเขตในการจดัตังสภาชุมชนเพอืเปนตัวแทนของชุมชนในประเด็นทอยูอ่าศัย
โดยเฉพาะการทสาํนักงานเขตสายไหมมกีารจดัตังกลุ่มออมทรพัยข์องชุมชน แมส้าํนักงานเขตจะประสบอุปสรรคจากความไมไ่วว้างใจ
ของประชาชนต่อโครงการและกรอบกฎหมายทไมม่คีวามชดัเจน ทังในแง่กระบวนการความรบัผดิชอบและอํานาจหน้าท จงึทําใหแ้ต่ละ
สาํนักงานเขตไมส่ามารถปฏิบติังานได้เต็มท นอกจากนนั กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือได้เสนอใหม้กีารจดัตังหน่วยงานเฉพาะทประกอบไปด้วย
คณะกรรมการจากทกุภาคสว่นและต้องการเน้นกลุ่มเปาหมายหลักทเปนชุมชนบุกรุกพนืทคลองเพอืวตัถปุระสงค์ในการพฒันาทาง
กายภาพและคณุภาพนาํคลอง

จาํนวนประชากรรวมจาํนวนครัวเรือนรวม
ป 2563ป 2564

แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนบา้น แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนประชากร

 617,077 ครวัเรอืน 1,062,959  คน
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แผนทสดัสว่นบา้นบุกรุกรายเขต

แผนทแสดงสดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด เทียบกับจาํนวนคนในบา้นเฉลย

ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมสีดัสว่นบา้นบุกรุกรายเขตสงู
ทสดุพบในเขตจตจุกัร รอ้ยละ 20.83 จาํนวนชุมชน
บุกรุกจาํนวน 17 ชุมชน และในเขตหลักส รอ้ยละ 13.95
มชุีมชนบุกรุกจาํนวน 14 ชุมชน 

แผนทแสดงสดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด เทียบกับจาํนวน
คนในบา้นเฉลยในกลุ่มเขตกรงุเทพเหนอื พบวา่พนืท
เขตบางซอืเปนเขตทมสีดัสว่นบา้นในชุมชนแออัดสงูทสดุ
รอ้ยละ 92.67 มจีาํนวนคนในบา้นเฉลย 5 คน/บา้น

ทตังชุมชน



53 คู่มอืปฏิบติังานเพอืการพฒันาทอยูอ่าศัย 6 กลุ่มเขต

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

แผนทแสดงสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียม

      กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ พนืทสว่นใหญ่มค่ีาสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียม อยูใ่นชว่งใกล้เคียงกันเกือบทังพนืท 
รอ้ยละ 33.21-35.27 เมอืนําขอ้มูลสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียมมาเทียบกับขอ้มูลจาํนวนผูม้รีายได้น้อยทําใหพ้บวา่ พนืท
เขตสายไหม (3,089 คน) พนืทเขตบางเขน (2,095 คน) และพนืทเขตจตจุกัร (2,022 คน) มจีาํนวนประชากรรายได้น้อย
สงูเชน่กัน

ดอนเมอืง

สายไหม

หลักส

บางเขน

จตจุกัร
ลาดพรา้วบางซอื

100 - 1,300

1,301 - 2,500

2,501 - 3,500

3,501 - 5,000



<40% AMI

<30% AMI $ 23,040

<60% AMI

1.ทพกัอาศัยสาํหรบัผูท้มรีายได้น้อย 151 ยูนิต

จาํนวนยูนิต รายได้เฉลยในพนืท รายได้ต่อครวัเรอืน

AMI เปนตัวยอ่ของ "รายได้เฉลยในพนืท" ซงึเปนสถิติทคํานวนโดย
กระทรวงการเคหะและการพฒันาเมอืงแหง่สหรฐัอเมรกิา (HUD)

 2.ทพกัอาศัยของผูท้มรีายได้ปานกลาง 71 ยูนิต

จาํนวนยูนิต รายได้ต่อครวัเรอืน

***หมายเหต*ุ** สงวน 2 ยูนิต ไวส้าํหรบั ผูอํ้านวยการสรา้ง

รายได้เฉลยในพนืท

39

5

26

13

17

120

<150% AMI

<80% AMI

<175% AMI

$ 30,720

$ 46,080

$ 61,450

$ 115,200

$ 134,400
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กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก

Via Verde คือโครงการพฒันาทอยูอ่าศัยแบบผสมผสาน
ด้วยแนวคิดการออกแบบทยงัยนืด้วยนวตักรรมตอบโจทย์
ความต้องการต่อผูท้มรีายได้หลากหลายระดับ โดยโครงการ
ประกอบด้วยทอยูอ่าศัย 222 ยูนิต พนืทค้าปลีก 7,500
ตารางฟุต พนืทสเีขยีวบนดาดฟา 40,000 ตารางฟุต และ
พนืทสาธารณะรวมกับสงิอํานวยความสะดวกเพอืสขุภาพ

กรณีศึกษา :

ชอืโครงการ : Via Verde Multifamily Housing
รูปแบบอาคาร : อพารต์เมนต์ขนาดกลาง-สงู และทาวนเ์ฮาส์
ผู้วา่จ้าง : The Phipps Houses Group และ
Jonathan Rose Companies
สถาปนิก : Dattner Architects, Grimshaw
สถานทตัง : ยา่นบรอ็งซ,์ รฐันิวยอรก์, ประเทศสหรฐัอเมรกิา
ระยะเวลาดําเนินงาน : 2006-2012
ปทสรา้งเสรจ็ : 2012

ภาพรวมโครงการ

แนวคิดการออกแบบ

ทพกัอาศัยทเหมาะสม
ต่อรายได้ของผูซ้อื

(Affordable Housing)

การออกแบบเชงินวตักรรม
(Innovative Design)

ผลลัพธจ์ากการพฒันา

M ultifam ily Housing
โครงการทอยู่อาศัยแบบครอบครวัขยาย

รูปแบบทพกัอาศัย รูปแบบ Multifamily Housing

การออกแบบอาคารสเีขยีว

ทพกัอาศัยสาํหรบัผูท้มรีายได้หลากหลายระดับ
(Mixed Income Housing) รวม 222 ยูนิต

 ทพกัอาศัยสาํหรบัผูท้มรีายได้น้อย 151 ยูนิต
 ทพกัอาศัยของผูท้มรีายได้ปานกลาง 71 ยูนิต 

1.
2.

สตดูโิอ 1 - 3 หอ้ง

อาคาร Tower
20 ชนั

อาคาร Duplex
6-13 ชนั

Walk-up 
Townhouse

4 ชนั

2 หอ้ง

ตามหลักการพฒันาทอยูอ่าศัยใหม้คีวามยงัยนื Via Verde จงึได้
พฒันารปูแบบทพกัอาศัยตามความเหมาะสมต่อรายไดข้องผูซ้อื
ซงึประกอบดว้ย 2 กลุม่เปาหมาย ไดแ้ก่   กลุม่ผูม้รีายไดน้อ้ยและ
กลุม่ผูม้รีายไดป้านกลาง และเนอืงจากปญหาเรอืงการขาดแคลน
ทอยูอ่าศัยทมรีาคาถกูและมคีณุภาพ    ทกลุม่คนผูม้รีายไดน้อ้ย
สามารถจา่ยได ้    ยงัคงเปนทต้องการในตลาดอสงัหารมิทรพัย์
อยา่งต่อเนอืง จงึสะท้อนใหเ้หน็ถึงความมุง่มนัของสาธารณชนใน
การสรา้งทอยูอ่าศัยเพอืตอบโจทยค์วามต้องการดา้นทอยูอ่าศัย
ของครอบครวัขยายและคนรุน่ใหม ่ดงัน

1 หอ้ง

ห้องนอน

ห้องนงัเล่น
1 หอ้ง

1-3 หอ้ง

ห้องครวั

ห้องนาํ

ห้องแต่งตัว

1 หอ้ง 2 หอ้ง

1 หอ้ง

1-2 หอ้ง

- 1 หอ้ง 1 หอ้ง

- - 1 หอ้ง

การสรา้งสรรค์นวตักรรมทอยู่
อาศัยเพอืตอบโจทยค์นรุน่ใหม่

ต้นแบบการทํางานรว่มกัน
ระหวา่งหน่วยงานทอยูอ่าศัย

การพฒันาทอยูอ่าศัยราคาถกู
และเหมาะสมต่อรายได้ของผูซ้อื

การออกแบบทยงัยนืภายใต้
ขอ้จาํกัดด้านงบประมาณ

การเพมิความหนาแน่นของเมอืง
มาสูบ่รเิวณ South Bronx

การพฒันาแนวพนืทสเีขยีว
ในเมอืงใหเ้ชอืมต่อกับพนืทสเีขยีว

ของทอยูอ่าศัย

การแก้ไขปญหา

การพฒันาทอยูอ่าศัยราคาถกูสาํหรบัผูท้มรีายไดน้อ้ย 
 เนอืงจาก ยา่นบรอ็งซ ์เปนยา่นททยากจนทสดุของเมอืง

การฟนฟูยา่นทอยูอ่าศัยเดิมบนทดิน Brownfield
(Brownfield : ทดินทมหีรอืเคยมสีงิก่อสรา้งทถกู
ปล่อยปละละเลย ไมม่กีารใชง้านหรอืถกูทิงรา้ง)

การแก้ไขปญหาเรอืงงบประมาณในการพฒันาทอยูอ่าศัย
ทจาํกัด ผา่นการออกแบบและการทํางานระหวา่งหนว่ย
งานทอยูอ่าศัย

การใชว้สัดรุไีซเคิล
การหมุนเวยีนขยะจากการก่อสรา้งและรอืถอนกลับมาใชใ้หม่
(C&D Waste Recycled)
การออกแบบระบบนําหมุนเวยีนด้วยระบบกักเก็บนําฝน
การออกแบบหลังคาสเีขยีว 40,000 ตารางฟุต
การติดตังระบบผลิตไฟฟาด้วยเซลล์แสงอาทิตย ์(PV Arrays)
การใชว้สัดทุปลอดสารอินทรยีร์ะเหยง่าย ( VOC Materials)
ฉลากประหยดัพลังงาน

Via Verde - The Greenway ได้รบัการรบัรอง
อาคารทยงัยนืจาก LEED  โดยสภาอาคารสเีขยีว
สหรฐัอเมรกิาหรอื U.S. Green Building Council  
ซงึเปนผูกํ้าหนดเกณฑ์ในการประเมนิอาคารทังใน
สหรฐัอเมรกิาและประเทศต่างๆ เกือบทัวโลก

องค์ประกอบของอาคารสเีขยีว
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กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

       กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบไปด้วย 10 สาํนักงานเขต คือ เขตคลองเตย เขตบางคอแหลม เขตบางนา เขตบางรกั เขตปทมุวนั
เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตวฒันา เขตสาทร และเขตสวนหลวง โดยกรรมสทิธทิดินสว่นใหญ่เปนกรรมสทิธทิดินแบบเชา่จากราคา
ทดินสงู เนอืงจาก นายทนุมกัซอืทดินไวส้าํหรบัเก็งกําไร จงึทําใหชุ้มชนขาดความมนัคงในประเด็นทอยูอ่าศัยกลายเปนปญหาชุมชน
บุกรุกพนืทสาธารณะและชุมชนแออัด ทําใหเ้กิดปญหาขาดพนืทสว่นกลางสาํหรบัประชาชน โดยทผา่นมาสาํนักงานเขตในกลุ่มเขต
กรุงเทพใต้มกีารสรา้งความรว่มมอืกับสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ทังน หากพจิารณาแนวโน้มการเพมิขนึของ
ประชากรในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้จะพบวา่สว่นใหญ่มแีนวโน้มสงูขนึ ยกเวน้ เขตปทมุวนั

       สาํหรบัแนวทางหรอืโครงการพฒันาทอยูอ่าศัย ทางกลุ่มเขตมแีผนวา่จาํเปนต้องมหีน่วยงานกลางทมฐีานขอ้มูล โดยแนวทางการ
แก้ปญหาทอยูอ่าศัยในเขตจาํเปนต้องเปนรูปแบบอาคารสงูทครบวงจรและมพีนืทสาธารณะรองรบัคนในพนืท

แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนบา้น

จาํนวนประชากรรวมจาํนวนครัวเรือนรวม

แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนประชากร

ป 2563ป 2564

575,227 ครวัเรอืน 798,943  คน
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กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

แผนทแสดงสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียม

      เมอืพจิารณาขอ้มูลสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียมในพนืทกลุ่มเขตกรุงเทพใต้พบเขตทมค่ีาสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียมสงู
ทสดุ 3 เขต คือ เขตยานนาวา รอ้ยละ 36.8 เขตวฒันา รอ้ยละ 36.5 และเขตสาทร รอ้ยละ 34 เมอืนํามาพจิารณารว่มกับจาํนวน
ผูม้รีายได้น้อยในพนืทพบวา่ เขตยานนาวา และเขตวฒันา มจีาํนวนผูม้รีายได้น้อยอยูท่ 1,271 คนในเขตยานนาวา และ 1,315
คนในเขตวฒันา

      จากการพจิารณาภาพรวมขอ้มูลทัง 2 ชุดพบวา่ในพนืทกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ในบางพนืทแมจ้ะมค่ีาสม้ปะสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียม
ตํามาก แต่กลับมจีาํนวนผูม้รีายได้น้อยทสงู เชน่ ในพนืทเขตสวนหลวง และเขตบางนาซงึมจีาํนวนผูม้รีายได้น้อยสงูถึง 2,275
คนในเขตสวนหลวง และ 1,831 คนในเขตบางนา

ปทมุวนั
วฒันา

คลองเตย

สวนหลวง

พระโขนง

บางนา

ยานนาวา
บางคอแหลม

สาทร

บางรกั

100 - 1,300

1,301 - 2,500

2,501 - 3,500

3,501 - 5,000



การพฒันาอาคารทอยูอ่าศัยทเน้นชมุชนเปนพนืฐาน ซงึได้มี
การวางแผนรว่มกับผูอ้ยูอ่าศัยเดิม และเปนสว่นหนงึของ
กระบวนการวางแผนแบบมสีว่นรว่มในใจกลางกรุงเวยีนนา
บนเขตพนืท  Nordbahnhof ในเขตทสอง เพอืสนับสนุน
การใชช้วีติในเมอืงทยงัยนื พนืทโครงการประกอบไปด้วยมี
อพารท์เมนท์ 40 หอ้ง พนืททํากิจการค้าขาย 400 ตร.ม.
และพนืทชุมชน 700 ตร.ม. 

กรณีศึกษา :

ชอืโครงการ : Wohnprojekt Wien
รูปแบบอาคาร : การเคหะชุมชน (Social Housing)
นักออกแบบ : Einszueins Architektur, Vienna
นักพัฒนา : Schwarzatal
การบรหิารจัดการโครงการ : raum&kommunikation
สถานทตัง : รฐัเวียนนา, ประเทศออสเตรยี
ระยะเวลาการวางแผน : 2010-2013
ปทสรา้งเสรจ็ : 2013

วสิยัทัศน์

ภาพรวมโครงการ

การสรา้งชุมชนทปกครองตนเองและแนวคิดในการคิดและการใช้
ชวีติอยา่งยงัยนื โดยการนําคนรุน่เก่าและใหม ่ ภาษา วฒันธรรม
และอาชพีต่างๆ มารวมกันภายใต้พนืทเดียวกัน เพอืจดัสรรใหเ้ปน
โครงการทอยูอ่าศัยต้นแบบสาํหรบัวถีิชวีติแบบใหมใ่นกรุงเวยีนนา

แนวคิดการออกแบบ

ทอยูอ่าศัยทเหมาะสม
ต่อรายได้ของผูซ้อื

(Affordable Housing)

การจดัพนืทสาํหรบั
สงิอํานวยความสะดวก
(Public Amenities)

การประหยดัพลังงาน
(Energy Saving)

ทมาของการอยูอ่าศัยรว่มกัน
“สมาคมเพอืการดํารงชวีติทยงัยนื” ได้ตังเปาหมายในการสง่เสรมิและดําเนินชวีติ และ
การทํางานขา้มวฒันธรรมและขา้มรุน่ ในแง่ของความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวม และ
ความเปนนาํหนงึใจเดียวกันรว่มกัน บนวถีิชวีติทยงัยนืในแง่ของการอนุรกัษ์ทรพัยากรและ
ความเขา้กันได้ทางสงิแวดล้อม การกําหนดเกณฑ์การตัดสนิใจตามระบอบประชาธปิไตยให้
เปนค่านิยมทสาํคัญสาํหรบัสมาคมและแบง่ปนความรูแ้ละประสบการณ์โดยการเขา้รว่ม
โครงการแรกของ "Association for Sustainable Living" อีกทังทางสมาคมยงัสง่
เสรมิการรเิรมิทางวฒันธรรมทสาธารณชนสามารถเขา้ถึงได้และสนับสนุนการพฒันา
ชุมชนในละแวกใกล้เคียงปจจุบนัสมาคมมสีมาชกิทเปนผูใ้หญ่ประมาณ 70 คน 

การก่อตัง “สมาคมเพอืการดํารงชวีติทยงัยนื”

หอ้งกิจกกรรม หอ้งเด็กเล่น สวนดาดฟา เครอืงซกัผา้
หยอดเหรยีญ

ซาวน่า หอ้งครวั

หอ้งโถงกลาง อพารต์เมนต์
สาํหรบัแขก

จกัรยานสว่นกลาง
Bike Sharing

สวนผกัชุมชน หอ้งสมุด พนืทเวริก์ชอ็ป

เนอืงจากทดินบรเิวณใจกลางเมอืงเวยีนนามรีาคาค่อนขา้งแพงมาก
ในตลาดเสร ี จงึเปนสาเหตใุหชุ้มชนรวมตัวกัน ซงึชุมชนสามารถขอรบั
การสนับสนุนพเิศษเพมิเติมได้จากสภาเมอืงเวยีนนา ด้วยเงือนไขของ
การได้เงินอุดหนุนจากรฐัสาํหรบัโครงการบา้นจดัสรร โดยจดัใหม้ี
การแขง่ขนัโครงการออกแบบทสถาปนิกและนักพฒันามสีว่นรว่มด้วย

“Wohnprojekt Wien ใชแ้บบจาํลอง "Sociocracy" ซงึเปน
รูปแบบภายในขององค์กรและการตัดสนิใจ โดยใชแ้บบจาํลองน
ในการประชุมเชงิปฏิบติัการการจดัสรรรว่มกับองค์กรต่างๆ 
ซงึทําใหเ้กิดการตัดสนิใจพฒันาอพารท์เมนท์อยา่งยงัยนืขนึ
รวมถึงค่าเชา่ทถกูลง

ผูอ้ยูอ่าศัย 100 คน
(ผูใ้หญ่ 65 คน/ เด็ก 35 คน)

อาคารทพกัอาศัย 
1 หลัง

หอ้งพกั 40 ยูนิต

Com m unity Based Housing
การพัฒนาทอยู่อาศัยโดยเน้นชุมชนเปนพืนฐาน

คู่มอืปฏิบติังานเพอืการพฒันาทอยูอ่าศัย 6 กลุ่มเขต 58

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก
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กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

          กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออกประกอบไปด้วย 9 สาํนักงานเขต คือ เขตบางกะป เขตสะพานสงู เขตบงึกุ่ม เขตคันนายาว เขตลาดกระบงั 
เขตมนีบุร ีเขตหนองจอก เขตคลองสามวาและเขตประเวศ โดยพนืทสว่นใหญ่เปนพนืทแก้มลิงรองรบันาํ ลักษณะทโดดเด่น คือ 
กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออกเปนพนืททมกีารพฒันานิคมอุตสาหกรรมและเมอืงมกีารขยาย จากการหลังไหลเขา้มาของแรงงานก็สง่ผลทําให้
ความต้องการในด้านทอยูอ่าศัยเพมิสงูขนึ ซงึเขตทมพีนืทมากทสดุสามเขต คือ เขตหนองจอกด้วยพนืท 236.56 ตร.กม. เขตลาดกระบงั
128.64 ตร.กม. และเขตคลองสามวา 114.35 ตร.กม. โดยเขตทมปีระชากรมากสดุ คือ เขตคลองสามวา (204,900 คน) เขตประเวศ
(181,821 คน) เขตลาดกระบงั (178,971 คน) ตามลําดับ ทวา่ มแีนวโน้มทจาํนวนแรงงานจะลดลงและกลายเปนสงัคมผูส้งูอายุ ประเด็นท
น่าสนใจ คือ เขตบงึกุ่มเปนเขตทไมม่โีรงพยาบาลในพนืท ทังน แต่ละเขตมจีาํนวนชุมชนทโดดเด่นต่างกัน กล่าวคือ เขตหนองจอกสว่นใหญ่
มลัีกษณะเปนชุมชนชานเมอืง เขตบางกะปเปนชุมชนเมอืง และเขตบงึกุ่มเปนชุมชนหมูบ่า้นจดัสรร

          โดยทผา่นมาสาํนักงานเขตได้มกีารประสานใหม้กีารจดัตังสหกรณ์ออมทรพัยแ์ละการจดัการปญหาสงิแวดล้อม ทังน ทางกลุ่มเขตยงั
ประสบปญหาการบุกรุกพนืทสาธารณะมายาวนาน ทําใหชุ้มชนเหล่านไมส่ามารถเขา้ถึงระบบสาธารณูปโภคแบบถาวร ทังปญหาการนําทดินมา
ใชเ้พอืวตัถปุระสงค์การปล่อยเชา่ต่อและการแยง่ชงิทดินระหวา่งผูม้อิีทธพิลในพนืท โดยปญหาขา้งต้นเปนอุปสรรคในการพฒันาของสาํนักงาน
จากการทบางชุมชนเปนพนืทสาธารณะ ในขณะเดียวกันยงัรวมถึงชุมชนหมูบ่า้นจดัสรร จากการทโครงการบา้นจดัสรรบางโครงการไมไ่ด้โอน
พนืทและสาธารณูปโภคใหเ้ปนของสว่นกลาง หากชาํรุดรฐัจะไมม่อํีานาจในการซอ่มแซม เนอืงจาก เปนทรพัยส์นิของเอกชนเชน่เดียวกับ
กลุ่มเชา่ทดินวดั

           นอกเหนือจากการเสนอใหม้ีหน่วยงานด้านทอยู่อาศัยโดยเฉพาะแล้ว ทางกลุ่มเขตได้มีการเสนอใหเ้พิมอัตรากําลังทมีความเชยวชาญ
เกยวกับทอยู่อาศัยใหกั้บสาํนักงานเขต รวมถึงการเพิมอํานาจใหท้้องถินในการวางแผนพัฒนาทอยู่อาศัย ทจาํเปนต้องมีรูปแบบการรองรบั
ทหลากหลายและราคาเข้าถึงได้ด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบยตํา  ควรใหค้วามสาํคัญกับกลุ่มทมีความเดือดรอ้นมากทสุดอย่างชุมชน
บุกรุกรมิคลอง เนืองจาก คลองเปนทสัญจรหลักในเขต อีกทังจาํเปนต้องการสรา้งแรงจูงใจสาํหรบัภาคเอกชนเพือสรา้งความรว่มมือ

แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนบา้น แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนประชากร

จาํนวนประชากรรวมจาํนวนครัวเรือนรวม
ป 2563ป 2564

675,920 ครวัเรอืน 1,363,839 คน
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กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก

60

เขตมนีบุร ีรอ้ยละ 2.85 จาํนวนชุมชนบุกรุก 2 แหง่
เขตคันนายาว รอ้ยละ 1.09 จาํนวนชุมชนบุกรุก 2 แหง่ และ
เขตบงึกุ่ม รอ้ยละ 0.63 จาํนวนชุมชนบุกรุก 1 แหง่  

ขอ้มูลสดัสว่นบา้นบุกรุก และตําแหน่งชุมชนบุกรุกในแผนทแสดง
ใหเ้หน็ถึงพนืททมสีดัสว่นบา้นบุกรุกในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก
จาํนวนทังหมด 3 เขต คือ

พืนทกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกเมือพิจารณาข้อมูลสัดส่วน
บ้านในชุมชนแออัดในแผนทแสดงให้เห็นพืนททมีสัดส่วนบ้านใน
ชุมชนแออัดสูง 4 เขต คือ เขตคันนายาว รอ้ยละ 30.08 
เขตบางกะป รอ้ยละ 25.7 เขตบึงกุ่ม รอ้ยละ 21.93 
และเขตสะพานสูง รอ้ยละ 5.81 โดยภาพรวมความแออัดเชิง
พืนทส่วนใหญ่จะพบในเขตทมีพืนทขนาดเล็กในส่วนของข้อมูล
จาํนวนคนในบ้านเฉลยภาพรวมในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
ส่วนใหญ่มีจาํนวนคนในบ้านเฉลยอยู่ท 3-4 คน/บ้าน

แผนทสดัสว่นบา้นบุกรุกรายเขต

แผนทแสดงสดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด เทียบกับจาํนวนคนในบา้นเฉลย

ทตังชุมชน
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แผนทแสดงสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียม

            พนืทเขตบงึกุ่ม เขตคันนายาว และเขตคลองสามวา เปน 3 เขตทมค่ีาสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียมสงูทสดุใน
กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก โดยมค่ีารอ้ยละ 33.21 – 36.80 โดยพนืทเขตคันนายาวมค่ีาสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียม
สงูทสดุ อยูท่รอ้ยละ 35.3

        เมอืเทียบกับวงกลมแสดงจาํนวนผูม้รีายได้น้อยในกลุ่มเขตพบวา่ พนืทเขตบางกะป จาํนวนผูม้รีายได้น้อย 4,675 คน
เขตลาดกระบงั จาํนวนผูม้รีายได้น้อย 3,859 คน และเขตประเวศ จาํนวนผูม้รีายได้น้อย 2,611 คน ในสว่นพนืทเขตอืนทมี
ค่าสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียมสงู และมจีาํนวนผูม้รีายได้น้อยสงูควบคู่กันไป พบพนืทเขตคันนายาว จาํนวนผูม้รีายได้น้อย
1,322 คน และพนืทเขตคลองสามวา จาํนวนผูม้รีายได้น้อย 1,912 คน

คลองสามวา

หนองจอก

ลาดกระบงั

มนีบุรี

ประเวศ

สะพานสงู

บางกะป

บงึกุ่ม
คันนายาว

100 - 1,300

1,301 - 2,500

2,501 - 3,500

3,501 - 5,000
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Wohnpark Alt-erlaa สรา้งขนึบนพนืท 240,000 ตร.ม.
เปนโครงการพฒันาทอยูอ่าศัยนอกเขตเทศบาลทใหญ่ทสดุ
ในประเทศออสเตรยี    ซงึถกูสรา้งขนึเพอืเปนสว่นหนึงของ
การพฒันาเมอืงใหมใ่กล้กับเขตเมอืง ด้วยแนวคิดในการ
สรา้งอาคารรูปแบบอพารต์เมนต์ และมชีอ่งอาคารทเปน
ฉากกันเพอืความเปนสว่นตัว นอกจากนโครงการยงัมุง่เน้น
การสรา้งอาคารมคีณุภาพทคนสว่นมากชนืชอบ  แต่ทกุคน
สามารถครอบครองได้

ชอืโครงการ : Wohnpark Alt-Erlaa, Vienna
รูปแบบอาคาร : การเคหะชุมชน (Social Housing)
สถาปนิก : Harry Glück.
สถานทตัง : รฐัเวียนนา, ประเทศออสเตรยี
ระยะเวลาพัฒนา : 1968 - 1985

ลักษณะการอยูอ่าศัยในเวยีนนา

ภาพรวมโครงการ

สงิอํานวยความสะดวกสว่นกลาง

สระวา่ยนํา 7 สระ

กรณีศึกษา : Social Housing
การพัฒนาทอยู่อาศัยภายใต้การดูแลของรฐั

เวยีนนามปีระชากร 
1.9 ล้านคน

60% ของประชากร
อาศัยอยูใ่นบา้นพกั
ของสภาเทศบาล

การพฒันา Social housing ในเวยีนนา มุง่เปาไปททังผูท้มรีายได้น้อยและผูท้มรีายได้ปานกลาง
 

แนวคิดการออกแบบอาคาร

ซาวน่า 20 หอ้ง

โรงเรยีน 3 แหง่ โรงเรยีนอนุบาล
2 แหง่

ยมิเนเซยีม

สถานรบัเลยงเด็ก
ชว่งกลางวนั

หอ้งชมรม 33 หอ้ง ศูนยก์ารค้าศูนยเ์ยาวชน

หอประชุมเทศบาล โบสถ์ ศูนยก์ารแพทย์
2 แหง่

รา้นอาหาร

สนามเทนนิส

“VERTICAL FORESTS ARE AN ANTI-SPRAWL DEVICE”

แนวคิดการพฒันาทอยูอ่าศัยแนวดิงทชว่ยควบคมุและลดการขยายตัวของเมอืง

ทอยูอ่าศัยททกุคนจา่ยได้
(Affordable Housing)

พนืทสเีขยีวแนวดิง
(Vertical Forest)

สงิอํานวยความสะดวกสว่นกลาง
(Communal Facilities)
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          กลุ่มเขตกรุงธนเหนือประกอบไปด้วย 8 สาํนักงานเขต คือ เขตธนบุร ีเขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย
เขตบางพลัด เขตตลิงชนัและเขตทววีฒันา สว่นใหญ่เปนชุมชนแออัด โดยเขตคลองสานเปนเขตทมพีนืทน้อยสดุเพยีง 6.05 ตร.กม. และมี
ประชากร 70,813 คน เท่านนั ลักษณะชุมชนทโดดเด่นของเขตคลองสาน คือ ชุมชนแออัดมอัีตราสว่นพนืทสเีขยีว 3.48 ตร.กม./คน โดย
ปจจุบนักําลังมกีารพฒันาเครอืขา่ยระบบรถไฟฟาสเีขยีวอ่อน

          กลุ่มเขตกรุงธนเหนือประสบปญหาการบุกรุกพนืทสาธารณะและกรรมสทิธทิดินสว่นใหญ่เปนแบบเชา่ ทังของเอกชนและของรฐั ดังนนั 
ทอยูอ่าศัยจงึมลัีกษณะแบบชวัคราว ประกอบกับผูอ้ยูอ่าศัยสว่นใหญ่มกัเปนผูม้รีายได้น้อยจงึเกิดปญหาการไล่รอืพนืทตามมา แต่ทาง
สาํนักงานเขตไมส่ามารถจดัหาพนืทรองรบัทใกล้เคียงกับแหล่งเดิมได้ เนอืงจาก ทดินสว่นใหญ่จะถกูใชส้าํหรบัการทอยูอ่าศัยแนวดิงหรอืการ
พฒันาระบบคมนาคมในพนืท ทังน ทผา่นมาสาํนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือมคีวามพยายามในการสรา้งความรว่มมอืกับสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) แมจ้ะประสบปญหาความเชอืใจต่อโครงการของผูอ้อม นอกจากนนั เขตยงัประสบกับปญหาการไมส่ามารถ
พฒันาระบบสาธารณูปโภคในพนืทสาธารณะและปญหาเฉพาะตัวของเขตททางเขา้-ออกชุมชนมกัเปนพนืทเอกชน ทางเขตจงึไมส่ามารถทํางาน
ได้อยา่งเต็มท

          สาํหรบัแนวทางหรอืโครงการพฒันาทอยูอ่าศัย ทางกลุ่มเขตเสนอวา่สาํนักงานพฒันาทอยูอ่าศัยจาํเปนต้องทําหน้าทแบบครบวงจรด้วย
การเปนแหล่งเงินกู้สาํหรบักลุ่มเปาหมาย ในขณะทสาํนักงานเขตจะทําหน้าทในการใหข้อ้มูลเพอืคัดกรองผูกู้้ ซงึใหค้วามสาํคัญกับกลุ่มผูบุ้กรุก
คนไรบ้า้นและผูเ้ชา่ทประสบปญหาการไล่รอืชุมชน ด้วยการจดัสรรพนืทในลักษณะแนวดิง ทออกแบบทเหมาะสมกับกลุ่มครอบครวัและวถีิชวีติ
ของชุมชน แต่หากไมส่ามารถจดัสรรทอยูอ่าศัยใกล้เคียงกับพนืทเดิมได้ ทางสาํนักงานเขตจาํเปนต้องจดัหางานรองรบัแทน

แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนบา้น แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนประชากร

จาํนวนประชากรรวมจาํนวนครัวเรือนรวม
ป 2563ป 2564

387,771 ครวัเรอืน 760,241 คน
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แผนทสดัสว่นบา้นบุกรุกรายเขต

แผนทแสดงสดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด เทียบกับจาํนวนคนในบา้นเฉลย

ขอ้มูลสดัสว่นบา้นบุกรุก แสดงใหเ้หน็วา่พนืทเขตบางพลัด
เปนเพยีงเขตเดียวในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือทมสีดัสว่น
บา้นบุกรุก และมชุีมชนบุกรุกในพนืทเขต โดยมสีดัสว่นบา้น
บุกรุกอยูท่ รอ้ยละ 0.87 และมชุีมชนบุกรุก 1 ชุมชน  

เขตธนบุร ี(รอ้ยละ 100)
เขตบางกอกใหญ ่(รอ้ยละ 93.66)
เขตบางพลัด (รอ้ยละ 88.1)
เขตบางกอกนอ้ย (รอ้ยละ 84.74) และ
เขตคลองสาน (รอ้ยละ 68.31)

ในพนืทกลุ่มเขตกรงุธนเหนอืทมสีดัสว่นบา้นในชุมชน
แออัดสงู และในขณะเดยีวกันก็มจีาํนวนคนในบา้นสงู
ตามกัน พบทังหมด 5 เขต คือ

โดยมจีาํนวนคนในบา้นเฉลยชว่ง 5-7 คน/บา้น

ทตังชุมชน
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แผนทแสดงสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียม

เขตบางกอกน้อย รอ้ยละ 35 (จาํนวนผูม้รีายได้น้อย 799 คน)
เขตคลองสาน รอ้ยละ 33.1 (จาํนวนผูม้รีายได้น้อย 657 คน)
เขตธนบุร ีรอ้ยละ 32.4 (จาํนวนผูม้รีายได้น้อย 1,086 คน) 

           เขตบางกอกน้อย เขตธนบุร ีและเขตคลองสาน เปนพนืททมค่ีาสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียมสงูทสดุในกลุ่มเขต
กรุงธนเหนือ โดยแต่ละเขตมค่ีาสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียมดังน 

        ในสว่นของพนืททมค่ีาสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียมชว่งรอ้ยละ 29.40 – 31.13 แต่มจีาํนวนผูม้รีายได้น้อยสงู
ทังหมด 4 เขต ได้แก่ เขตจอมทองจาํนวน 2,561 คน เขตบางพลัดจาํนวน 2,142 คน เขตตลิงชนัจาํนวน 1,225 คน และ
เขตบางกอกใหญ่ 1,173 คน

ทววีฒันา
ตลิงชนั บางพลัด

บางกอกน้อย

บางกอกใหญ่

จอมทอง

ธนบุรี

คลองสาน
100 - 1,300

1,301 - 2,500

2,501 - 3,500

3,501 - 5,000
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โครงการ Urban Village เปนโครงการการศึกษาแนวทาง
การอยูร่ว่มกันและนําไปสูก่ารพฒันาทอยูอ่าศัยรูปแบบใหม ่
 มจุีดมุง่หมายเพอืแก้ปญหาการขาดแคลนทอยูอ่าศัยใน
เขตเมอืงทมคีวามหนาแน่นสงู สง่ผลใหเ้กิดการพฒันาพนืท
ทชุมชนสามารถอยูร่ว่มกันได้ และสรา้งทอยูอ่าศัยเพอืรองรบั
ผูอ้ยูอ่าศัยทมรีายได้หลายระดับ เพอืสง่เสรมิการพฒันาโดย
ใหค้วามสาํคัญกับความน่าอยู ่ความยงัยนื และความสามารถ
ในการจา่ยอยา่งเท่าเทียมกัน

ชอืโครงการ : The Urban Village Project
รูปแบบอาคาร : Co-Housing / Co-Living Space
สถาปนิก : Space10 , EFFEKT, Norgram Studio
สถานทตัง : เมืองโคเปนเฮเกน, ประเทศเดนมารก์

ปจจยัทมผีลต่อการพฒันา

ภาพรวมโครงการ

เนืองจากเมอืงกําลังเผชญิกับความท้าทายการขยายตัวของเมอืงอยา่งรวดเรว็
ตลอดจนการเพมิขนึของจาํนวนประชากรสงูอายุ การเปลยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
และการขาดทรพัยากรธรรมชาติ  ทําใหพ้บกับวกิฤตดา้นทอยูอ่าศัย โดยโครงการ
มจุีดประสงค์ทจะออกแบบทอยูอ่าศัยเพอืแก้ไขปญหาเรอืงความไมเ่ท่าเทียมกันในสงัคม
ตลอดจนปญหาทผูค้นกวา่ 1.5 ล้านคน กําลังยา้ยทอยูอ่าศัยไปยงัเมอืงอืนๆทกุสปัดาห์
เพราะไมส่ามารถรบัมอืกับราคาทอยูอ่าศัยได ้ซงึจากการวจิยัสามารถคาดการณไ์ดว้า่ 
ภายในระยะเวลา10 ป ผูค้น 1.6 พนัล้านคนทัวโลกจะขาดแคลนการเขา้ถึงทอยูอ่าศัยราคา
ประหยดัทมปีระสทิธภิาพ เพยีงพอ เหมาะสมต่อการอยูอ่าศัยของคนรุน่ใหม ่และปลอดภัย

แนวคิดการออกแบบ

หลักการออกแบบทอยูอ่าศัย

ดว้ยเปาหมายทครอบคลมุในการปรบัปรงุคณุภาพ
ชวีติของผูอ้ยูอ่าศัย โครงการ Urban Village
จงึรวมเอาแนวทางทหลากหลายในการอยูอ่าศัย
รว่มกัน ไมว่า่จะเปนครอบครวัประเภทต่างๆ และ
สถานการณก์ารอยูอ่าศัย ตังแต่คนคนเดยีวไป
กลุม่เพอืนรว่มหอ้ง ครอบครวั หรอืคูเ่กษียณ 
โดยการออกแบบอาคารใหเ้ชอืมต่อกับ
การใชง้านต่างๆ ดว้ยระบบอาคารแบบแยกสว่น 

การนํารปูแบบของชุมชนมารวมกันเปนหลักการ
ออกแบบทเนน้ความต้องการของผูอ้ยูอ่าศัย 
โดยไดคํ้านงึถึง
ความเหมาะสมและสามารถปรบัเปลยนไดต้าม
ความต้องการของผูใ้ชแ้ต่ละคน นอกจากน  
รปูแบบโครงการสามารถปรบัใหเ้ขา้กับบรบิทและ
สภาพแวดล้อมของพนืทไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

กรณีศึกษา : Co-Living Space
การพัฒนาพืนทอยู่รว่มกันในทอยู่อาศัย

ความน่าอยู่
(Livability)

ความสามารถในการจา่ยได้
(Affordability)

ความยงัยนื
(Sustainability)

พนืทสว่นกลางทชว่ยใหผู้ค้นได้เปนสว่นหนงึของชุมชนทมชีวีติชวีา
และเพลิดเพลินกับวถีิชวีติทางสงัคม
บา้นทยดืหยุน่สาํหรบัการอยูอ่าศัย ไมว่า่จะเปนการอยูอ่าศัยแบบ
ครอบครวั คนโสด คู่เกษียณ หรอืกลุ่มนักเรยีน
การเขา้ถึงสงิอํานวยความสะดวกและบรกิารทใชร้ว่มกัน
แพลตฟอรม์ดิจทัิลทจะชว่ยใหค้ณุดแูลบา้นได้

ระบบอาคารโมดลูารท์ได้มาตรฐาน และชว่ยลดต้นทนุในการก่อสรา้ง
สหกรณ์ทดินชุมชน (Community Land Trusts - CLT)
อัตรารายเดือนสาํหรบัสาธารณูปโภค เชน่ ค่าเชา่ ไฟฟา นาํประปา 

การสมคัรรบัขอ้มูลเสรมิ
ทางเลือกในการซอื 'หุน้' ของอสงัหารมิทรพัย์

       เครอืงทําความรอ้น ค่าบาํรุงรกัษา และสงิอํานวยความสะดวกสว่นกลาง

การบูรณาการระบบประหยดัพลังงาน เชน่ การเก็บเกยวนํา พลังงาน
หมุนเวยีน การผลิตอาหารในท้องถิน และการทําปุยหมกัของชุมชน
การใชท้รพัยากรรว่มกัน
บา้นททําจากไมล้ามเินต ซงึเปนมติรต่อสแิวดล้อมและมปีระสทิธภิาพ
ระบบอาคารแบบแยกสว่น ซงึสว่นประกอบและวสัดอุาคารสว่นมาก
สามารถถอดประกอบและเปลยน นํากลับมาใชใ้หม ่และรไีซเคิลได้ตลอด
อายุการใชง้านของอาคาร

TOOL SHED
โรงเครอืงมอื

PUBLIC GARDEN
สวนสาธารณะ

WASTE MANAGEMENT
การจดัการของเสยี

MINI MARKET
ตลาดขนาดยอ่ม

EVENT SPACE
พนืทจดังาน

FARM
ฟารม์

SHARE LIVING ROOM
แชรห์อ้งนังเล่น

LAUNDRY
ซกัรดี

ALLOTMENT GARDEN 
สวนจดัสรรSTORAGE 

พนืทจดัเก็บ

HEALTH CLINIC
คลินิกสขุภาพ

 EXTENDED FAMILY 
ครอบครวัขยาย

 SINGLE PARENT 
ผูป้กครองคนเดียว

 SINGLE PARENT 
ผูป้กครองคนเดียว

 SINGLE 
โสด

FAMILY 
ครอบครวั

CO-LIVING การอยูอ่าศัยรว่มกัน

WORK AND LIVE

 MULTI-GENERATION 
อยูร่ว่มหลายรุน่

COUPLE 
คู่รกั

MEDIA ROOM 
หอ้งสอื

ENERGY PRODUCTION 
การผลิตพลังงาน FITNESS AND GYM 

ฟตเนสและยมิ

WATERSCAPE 
สวนนําE-BIKE STATION

สถานีจกัรยานไฟฟา

SENSORY GARDENS
สวนประสาท

SHARED KITCHEN
ครวัทใชร้ว่มกัน

CAFE

CAR SHARING
 

MAKER SPACE
พนืทผูผ้ลิต

PLAYSCAPE
 

URBAN VILLAGE
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กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

             กลุ่มเขตกรุงธนใต้ประกอบไปด้วย 7 สาํนักงานเขต คือ เขตภาษีเจรญิ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน 
เขตทุ่งครุ และเขตราษฎรบู์รณะ ซงึกลุ่มเขตนเปนชุมชนชานเมอืงทมคีวามหนาแน่นของประชากรเบาบาง โดยเขตบางแคเปนเขตทมปีระชากร
มากทสดุ คือ มปีระชากร 193,303 คน ลักษณะชุมชนของกลุ่มเขตกรุงธนใต้ทโดดเด่น คือ ชุมชนเมอืงมอัีตราสว่นพนืทสเีขยีว 
7.21 ตร.กม./คน โดยกลุ่มเขตกรุงธนใต้มกีารพฒันาระบบโครงสรา้งพนืฐานทอยา่งรถไฟฟาชานเมอืงสายสแีดงเขม้ ทังน หากเราพจิารณา
สถิติจาํนวนบา้นในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ในชว่งป พ.ศ. 2559 – 2564 จะพบวา่เขตทมอัีตราการเพมิขนึโดดเด่น คือ เขตภาษีเจรญิ

             กลุ่มเขตกรุงธนใต้ประสบปญหาบุกรุกพนืทสาธารณะและปญหาชุมชนแออัด โดยสาํนักงานเขตได้ดําเนินการจดัพนืทรองรบัการไล่รอื
บนทดินของราชพสัดแุละจดัตังคณะกรรมการเมอืง นอกจากน กลุ่มเขตกรุงธนใต้ยงัมแีนวโน้มจะประสบปญหาสงัคมสงูวยัอีกด้วย โดยทาง
กลุ่มเขตได้เสนอแนวทางการจดัหาทอยูอ่าศัยทเหมาะสมและราคาถกูสาํหรบักลุ่มเปาหมาย ซงึสาํนักงานเขตจะทําหน้าทใหค้วามรูแ้ละสรา้งอาชพี
กับชุมชนเพอืใหชุ้มชนพงึพาตนเองได้ผา่นการประสานงานกับสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

จาํนวนประชากรรวมจาํนวนครัวเรือนรวม
ป 2563ป 2564

แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนบา้น แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนประชากร

456,917 ครวัเรอืน  966,721 คน
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กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก

แผนทสดัสว่นบา้นบุกรุกรายเขต

แผนทแสดงสดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด เทียบกับจาํนวนคนในบา้นเฉลย

เขตบางขุนเทียน เปนพนืทเดียวในกลุ่มเขตกรุงธนใต้
ทพบสดัสว่นบา้นบุกรุก และพบชุมชนบุกรุกในพนืท
โดยมค่ีาสดัสว่นบา้นบุกรุกอยูท่รอ้ยละ 1.09 
และมชุีมชนบุกรุกจาํนวน 1 แหง่ 

พนืทเขตบางแค เขตภาษีเจรญิ และเขตราษฎรบู์รณะ
เปน 3 เขตทมรีอ้ยละของสดัสว่นบา้นในชุมชนแออัดสงู
ทสดุ และจาํนวนคนในบา้นเฉลย 5-7 คน/บา้น ของกลุ่ม
เขตกรงุธนใต้ โดยมรีายละเอียดดงัน 

เขตบางแค มสีดัสว่นบา้นในชุมชนแออัดรอ้ยละ 28.3
เขตภาษีเจรญิ สดัสว่นบา้นในชุมชนแออัดรอ้ยละ 17.15
และเขตราษฎรบู์รณะ สดัสว่นบา้นในชุมชนแออัดรอ้ยละ
17.15 แต่ในบางพนืทเชน่ในเขตบางขุนเทียนทมี
สดัสว่นบา้นในชุมชนแออัดรอ้ยละ 2.85 โดยมจีาํนวน
คนในบา้นเฉลย 5 คน/บา้น

ทตังชุมชน
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กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

แผนทแสดงสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียม

       พนืทในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ทังพนืทมค่ีาสมัประสทิธคิวามไมเ่ท่าเทียม อยูใ่นค่าชว่งเดียวกันทังพนืท โดยมค่ีาสมัประสทิธิ
ความไมเ่ท่าเทียม รอ้ยละ 29.40-31.13 เมอืนํากราฟจาํนวนผูม้รีายได้น้อยมาพจิารณารว่มด้วยพบวา่พนืททมจีาํนวนผูม้รีาย
ได้น้อยสงูทสดุทังหมด 5 เขต ได้แก่ เขตบางขุนเทียน (จาํนวน 4,231 คน) เขตบางแค (จาํนวน 3,472 คน) เขตหนองแขม
(จาํนวน 2,287 คน) เขตบางบอน (จาํนวน 2,223 คน) และเขตภาษีเจรญิ (จาํนวน 2,217 คน) 

บางแค

หนองแขม

บางบอน

บางขุนเทียน

ทุ่งครุ

ภาษีเจรญิ

ราชบูรณะ

100 - 1,300

1,301 - 2,500

2,501 - 3,500

3,501 - 5,000



บรกิารดแูลและชว่ยเหลือ

กิจกรรมในพนืทสว่นกลาง

1

2

3

4

5

6

Community Care Apartments จดัเปนโครงการนํารอ่ง
ทอยูอ่าศัยของผูส้งูอายุในสงิคโปร ์ซงึเปนการดําเนินพฒันา
รว่มกันภายใต้องค์กรรฐั โดยมเีปาหมายทจะขยายตัวเลือกท
อยูอ่าศัยทเปนมติรใหกั้บผูส้งูอายุ ด้วยการสรา้งสรรค์พนืท
บรกิารดแูลขนัพนืฐาน รวมถึงการสรา้งกิจกรรมทางสงัคม
เพอืดแูลและสนับสนุนผูส้งูอายุ

กรณีศึกษา :

ชอืโครงการ : HDB Community Care Apartments
รูปแบบอาคาร : อพารต์เมนต์
นักพัฒนา : การเคหะแหง่ชาติ (Housing Development
Board - HDB)
สถานทตัง : ถนนเวสต์ อเวนิว 9, ประเทศสิงคโปร์
เรมิดําเนินโครงการ : 2021

ภาพรวมโครงการ

แนวคิดการออกแบบ

เงือนไขและคณุสมบติัของผู้เขา้อยูอ่าศัย

บรกิารซอ่มแซมบา้นเบอืงต้น

การตรวจสขุภาพเบอืงต้น

แผนกู้ภัยฉกุเฉิน 24 ชวัโมง

การให้บรกิารขนัพนืฐาน

บตัรคียก์ารด์ เขา้-ออก ทอยูอ่าศัย

พนัธมติรโครงการ

กระทรวงการพฒันาแหง่ชาติ กระทรวงสาธารณสขุ การเคหะแหง่ชาติ 

รูปแบบการเคหะสาธารณะ (Public Housing)
คือ ทอยูอ่าศัยทรฐับาลเปนเจา้ของโดยรว่มกันจดัสรรใหป้ระชาชน ซงึสว่นใหญ่คือกลุ่มผูม้รีายได้น้อย

"บา้นอยูอ่าศัยวยัเกษียณ"

ทอยูอ่าศัยททกุคนจา่ยได้
(Affordable Housing)

สงิอํานวยความสะดวกท
เปนมติรกับผูส้งูอายุ

(Senior-friendly Facilities)

บรกิารดแูลและชว่ยเหลือ
(Care Services)

ครอบครวัทประกอบไปด้วยคู่สามภีรรยาและลกูในอุปถัมภ์ซงึถือเปนหน่วยพนืฐานทางสงัคม ต้องมสีถานะการเปนพลเมอืง
สงิคโปรอ์ยา่งน้อย 1 คน หรอืคนโสดทเปนชาวสงิคโปร์

ผูส้มคัรและคู่สมรส (ถ้าม)ี ต้องมอีายุ 65 ปขนึไป สญัญาเชา่ทเลือกจะครอบคลมุสทิธขิองผูย้นืคําขอและคู่สมรส(ถ้าม)ี 
ได้ตลอดจนถึงอายุ 95 ป

รายได้ครวัเรอืนรวมต่อเดือนโดยเฉลยต้องไมเ่กิน 14,000 ดอลลาร์

ผูท้เคยได้รบัเงินอุดหนุนค่าทพกัอาศัยแล้ว หรอืเคยซอืทพกัอาศัยรูปแบบหอ้งสตดูิโอในอพารต์เมนต์หรอืแฟลตเฟล็กซ ด้วย
สญัญาเชา่ระยะสนั 2 หอ้ง จะไมไ่ด้รบัสทิธเิขา้อยูอ่าศัย

ผูส้มคัรจะได้รบักญุแจในการเขา้อยูอ่าศัยท Community Care Apartment ซงึเปนเครอืงหมายของการใหส้ทิธถืิอครอง
กรรมสทิธทิรพัยส์นิของทางการเคหะแหง่ชาติ(HDB) โดยผูส้มคัรจะต้องไมม่กีารถือครองทรพัยส์นิสว่นตัวอืนๆ เชน่ 
บา้น ทดิน ฯลฯ หากมต้ีองดําเนินการยกเลิกการถือครองหรอืเปลยนสญัญากรรมสทิธสิว่นตัว ภายใน 6 เดือน

สถานะการเปนพลเมอืง

อายุ

รายได้

การซอืทพกัอาศัย

กรรมสทิธใินทรพัยส์นิ

Com m unity Care Housing
การพัฒนาทอยู่อาศัยสาํหรบัผู้สูงอายุ
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กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก



      กรุงเทพมหานครได้จดัแบง่กลุ่มเขตในกรุงเทพมหานครเปน 6 กลุ่มเขต ประกอบไปด้วย กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพเหนือ
กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก กลุ่มกรุงธนเหนือ และ กลุ่มกรุงธนใต้ โดยแต่ละกลุ่มเขตล้วนประสบปญหาต่างกันไปตาม
บรบิทของพนืท ดังนนั วธิแีก้ปญหาประเด็นทอยูอ่าศัยของแต่ละทจงึแตกต่างกันออกไป
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กรุงเทพกลาง

กรุงเทพเหนือ

กรุงเทพใต้

กรุงเทพตะวนัออก

กรุงธนเหนือ

กรุงธนใต้

เปนกลุ่มเขตทมปีญหาบุกรุกพนืท ปญหาทดินราคาแพงหรอืมกีรรมสทิธิ ปญหาชุมชนแออัดและปญหาชุมชนเชา่ท ซงึประสบปญหาทดิน
ราคาแพงและสว่นใหญ่มกัมเีจา้ของอยูแ่ล้ว โดยเขตทมคีวามเหลือมลําเชงิความแออัดสงูสดุ คือ เขตหว้ยขวาง เชน่เดียวกับผลสดัสว่น
บา้นบุกรุกรายเขต

เปนกลุ่มเขตทมคีวามเปนเมอืงสงูทมรีถไฟฟาผา่นหลายสาย ในขณะเดียวกันทางเขตประสบปญหาบุกรุกพนืทและปญหาการหาทอยู่
อาศัยใหม่ จากการไมม่พีนืทรองรบัชุมชนไล่รอื โดยเขตทมคีวามเหลือมลําเชงิความแออัดสงูสดุ คือ เขตจตจุกัร เชน่เดียวกับผลสดัสว่น
บา้นบุกรุกรายเขต

เปนกลุ่มเขตทมปีญหาชุมชนเชา่ทและปญหาการขาดพนืทสาธารณะ จากการทนายทนุเก็งราคาทดิน ทําใหก้รรมสทิธสิว่นใหญ่เปนใน
ลักษณะชุมชนแบบเชา่ท โดยเขตทมคีวามเหลือมลําเชงิความแออัดสงูสดุ คือ เขตวฒันา ในขณะทสดัสว่นบา้นบุกรุกรายเขตจะกระจุกตัว
ในพนืทเขตคลองเตยมากสดุ

เปนกลุ่มเขตทมกีารพฒันานิคมอุตสาหกรรมและเมอืงขยายขนึ จงึประสบปญหาบุกรุกพนืท ปญหาทเกิดจากการกลายเปนแหล่งงาน
และปญหาระบบสาธารณูปโภค โดยเขตทมคีวามเหลือมลําเชงิความแออัดสงูสดุ คือ เขตบางกะป

เปนกลุ่มเขตทมปีญหาบุกรุกพนืท ปญหาการหาทอยูอ่าศัยใหม่ ปญหาระบบสาธารณูปโภคและปญหาชุมชนเชา่ท ทังของเอกชน
กรมการศาสนา สาํนักงานทรพัยส์นิพระมหากษัตรยิ์ ผูอ้ยูอ่าศัยมรีายได้น้อย ทอยูอ่าศัยจงึไมถ่าวร จงึมปีญหาไล่รอืทตามมาและ
ไมส่ามารถจดัหาทดินในบรเิวณใกล้เคียงทเดิม โดยเขตทมคีวามเหลือมลําเชงิความแออัดสงูสดุ คือ เขตบางพลัด

เปนกลุ่มเขตชุมชนชานเมอืงทมปีญหาบุกรุกพนืท ปญหาชุมชนแออัด ปญหาระบบสาธารณูปโภคและปญหาชุมชนเชา่ท โดยเขตทมคีวาม
เหลือมลําเชงิความแออัดสงูสดุ คือ เขตราษฎรบู์รณะ ทังน ทางเขตได้มกีารดําเนินการจดัทดินรองรบัทราชพสัดแุละ
จดัตังคณะกรรมการเมอืง

ขนัตอนการดําเนินงานพฒันาโครงการทอยูอ่าศัย



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ปญหา

กลุ่มเขตทเหมาะสมในการพฒันา

ปญหา
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ปญหาบุกรุกพนืท

ปญหาการหาทอยูอ่าศัยใหม่

ปญหาทดินราคาแพงหรอืมกีรรมสทิธิ

ปญหาชุมชนแออัด

ปญหาทเกิดจากการกลายเปนแหล่งงาน

ปญหาระบบสาธารณูปโภค

ปญหาชุมชนเชา่ท

ปญหาการขาดพนืทสาธารณะ

กรุงเทพกลาง

กรุงเทพเหนือ

กรุงเทพใต้

กรุงเทพตะวันออก

กรุงธนเหนือ

กรุงธนใต้

กลุ่มเขต ปญหาปญหา

1, 3, 4, 7

1, 2

3, 7, 8

1, 5, 6

1, 2, 3, 6, 7

1, 4, 6, 7

โครงการ กลุ่มเขตท
เหมาะสมในการพฒันา

1, 2, 4, 5, 6

1, 6

1, 2, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6

4

1, 4, 5

กรุงเทพกลาง

กรุงเทพเหนือ

กรุงเทพใต้

กรุงเทพตะวนัออก

กรุงธนเหนือ

กรุงธนใต้

บา้นประชารฐั1.

2. บา้นมนัคง

3. เคหะสขุประชา

4. ทดินรุกลํา

5. บา้นพกัสาํหรบัขา้ราชการ

6. ทดินของเอกชน

1

1

6

6

2

2

7

3

3

8

4

4

5

5

พจิารณาจากกลุ่มเขตทมทีดินซงึธุรกิจเอกชนสนใจลงทนุตามแนวรถไฟฟา แต่ต้องไมเ่พมิความแออัดของเมอืงเกินไป

พจิารณาจากกลุ่มเขตทมปีญหาชุมชนแออัด ปญหากรรมสทิธทิดิน และผูม้รีายได้น้อย

พจิารณาจากกลุ่มเขตทมปีญหาบุกรุกพนืท เนืองจาก เปน 1 ในเกณฑ์ผูเ้ขา้รว่มโครงการวา่ประสบปญหาการไล่รอื

พจิารณาจากกลุ่มเขตทมปีญหาบุกรุกพนืท

พจิารณาจากกลุ่มเขตทเดินทางสะดวก และมศัีกยภาพในการสรา้งบา้นพกัสาํหรบัขา้ราชการ

พจิารณาจากกลุ่มเขตทมปีญหาราคาทดินสงู

โครงการท 1

โครงการท 2

โครงการท 3

โครงการท 4

โครงการท 5

โครงการท 6
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ขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ หน่วยงานภาคี ผู้มสีว่นได้สว่นเสยี

ขนัตอนการดําเนินงาน บา้นประชารฐั

มเีกณฑ์กําหนดไวว้า่
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
ปจจุบนัต้องไมม่ี

กรรมสทิธใินทอยูอ่าศัย
รฐับาล การเคหะและ ธอส.

ประชาชนผูม้รีายได้
น้อย โดยมรีายได้
ต่อเดือนไมเ่กิน

15,000 บาทหรอื
รายได้ไมแ่น่นอน

กระทรวงการคลัง
สถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจของรฐั

ระยะเวลา โครงการ 2 ป
นับตังแต่ ครม. เหน็ชอบ

คณะรฐัมนตรมีมีติเหน็ชอบ

กําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

สนิเชอืเพอืพฒันา
โครงการทอยูอ่าศัย

(pre finance)

รว่มกันจดัวงเงิน
สนิเชอื อัตราดอกเบย
ผอ่นปรนและกําหนด
ระยะเวลาเงินกู้ การเคหะแหง่ชาติ สถาบนัการเงิน

เฉพาะกิจของรฐั

ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย์

สนิเชอืเพอืทอยูอ่าศัย
(post finance)

กําหนดวงเงิน และ
ระยะเวลาเงินกู้

รว่มมอืกับ
หน่วยงาน
สนับสนุนสนิ
เชอืเงือนไข
ผอ่นปรน

อนุมติัสนิเชอื

สาํหรบั
ซอื
เชา่ซอื
หรอื

สรา้งใหม่

ทดินของ
ตนเอง

มรีาคาซอืขายไมเ่กิน
1.5 ล้านบาทแบง่เปน
เงินสองวงกู้
คือ วงเงินกู้ไมเ่กิน 7
แสนบาท และ
ระหวา่ง 7 แสน - 1.5
ล้านบาท สถาบนั

การเงิน
เฉพาะกิจ
ของรฐั

ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์

หน่วยงานรฐั
เจา้ของทดิน

สถาบนัการเงิน
และบรษัิทบรหิาร
สนิทรพัย์

โครงการ
เอกชน

ทรพัยส์นิ
รอการ
ขาย

(NPA)

สาํหรบัซอ่มแซม
และตกแต่ง
ทอยูอ่าศัย

วงเงินกู้ไมเ่กิน 5
แสนบาทและมูลค่า
ไมเ่กิน 1.5 ล้านบาท

โครงการ
บนทดิน
รฐั

ประชาชนผูม้รีายได้
น้อย โดยมรีายได้
ต่อเดือนไมเ่กิน

15,000 บาทหรอื
รายได้ไมแ่น่นอน



ขนัตอนการดําเนินงาน เคหะสขุประชา

ขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ หน่วยงานภาคี ผู้มสีว่นได้สว่นเสยี

คณะรฐัมนตรมีมีติเหน็ชอบ

จดัตัง บรษัิท เคหะสขุ
ประชา จาํกัด (มหาชน)
เปนบรษัิทในเครอืการ
เคหะแหง่ชาติเพอืพฒันา
อสงัหารมัทรพัยต์ามรูป

แบบ PPP

บา้นเคหะสขุประชารม่เกล้า
และบา้นเคหะสขุประชา

ฉลองกรุง
กรุงเทพมหานคร

สญัชาติไทยทบรรลุ
นิติภาวะ ประสบปญหา
จากโรคระบาดโควดิ-19
หรอืผูว้า่งงาน ครอบครวั
เลยงเดยว คนพกิาร ผูส้งู
อายุได้รบัผลกระทบ
จากปญหาไล่รอื
ขา้ราชการเกษียณ
พรอ้มรูปแบบบา้น

ธอส.
หน่วยงานรฐั
เจา้ของทดิน

และสาํนักงานสภา
พฒันาการ
เศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติ

ผูร้บัเหมา
เอกชน

หน่วยงานเจา้ของ
ทดิน

กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและ
ความมนัคงของ
มนุษย ์(พม.)

การเคหะแหง่ชาติ

ประชาชนผูม้รีายได้
น้อยทวา่งงาน โดย
มรีายได้ตังแต่

0- 30,000 บาท/
เดือน/ครอบครวั

การเคหะแหง่ชาติ

สรา้งโครงการนํารอ่ง 2 โครงการ

เปดเงือนไขผูเ้ขา้รว่มโครงการ

สง่มอบบา้นเชา่

เรยีกผูล้งทะเบยีนสาํรอง

หากผูไ้ด้รบัสทิธไิมต่รง
ตามเงือนไขหรอืสละสทิธิ
ผูม้สีทิธสิาํรองจะมี

ระยะเวลา 6 เดือนหลังสง่
มอบอาคาร

การเคหะแหง่ชาติ

การเคหะแหง่ชาติ

กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและ
ความมนัคงของ
มนุษย ์(พม.)

มอบสทิธใิห้
กลุ่มเปราะบางทได้รบั
การคัดเลือกโดยเฉพาะ
เชน่ ผูส้งูอายุ คนไรบ้า้น
และคนไขติ้ดเดียง

ใชว้ธิจีบัสลากเพอื
ความโปรง่ใสในการ

ดําเนินงาน

สง่มอบเปนชุดตาม
โครงการ

คัดเลือก

ผูเ้ขา้รว่ม

โครงการ

ลงทะเบยีนจอง
โครงการ คัดกรอง
คณุสมบติัเบอืงต้น
และจบัสลากผูไ้ด้

สทิธเิชา่

คณะกรรมการ
คัดเลือก
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ประชาชนผูม้รีายได้
น้อยทวา่งงาน โดย
มรีายได้ตังแต่

0- 30,000 บาท/
เดือน/ครอบครวั



ขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอียด

 สถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน

(องค์การมหาชน)
 

สาํนักพฒันาสงัคม
 

สาํนักงานเขต

องค์กร
ชุมชน ตัวแทนชุมชน

 และหน่วยงาน อืนๆ 
ทเกยวขอ้ง

 
 

ผู้รบัผิดชอบ หน่วยงานภาคี ผู้มสีว่นได้สว่นเสยี

ประสานงานหน่วยงาน

ท้องถิน และแกนนํา

ชุมชนระดับเมอืง

ประชุมชแจงระดับเมอืง

ประชุมชแจงระดับชุมชน
และจดัตังคณะกรรมการ

ระดับชุมชน

องค์กรชุมชน
เจา้ของทดิน

ขนัตอนการดําเนินงาน  บา้นมนัคง

จดัตังคณะกรรมการโครงการ
บา้นมนัคงระดับเมอืง

วางระบบการทํางานของ
คณะกรรมการโครงการ
บา้นมนัคงระดับเมอืง

สรา้งความเขา้ใจ ใหข้อ้มูล แนวทาง
กับชุมชนและหน่วยงานทเกยวขอ้ง
เพอืใหชุ้มชนและท้องถินได้มี

สว่นรว่มตังแต่แรกเรมิโครงการ

เพอืใหท้ราบและแลกเปลยนขอ้มูล
และใหค้วามเหน็เกยวกับแนวทาง

การดําเนินงานในขนัต้น

รว่มจดัเวทีในระดับชุมชน 

เพอืใหชุ้มชนได้รบัทราบขอ้มูล
สรา้งความพรอ้มในการดําเนิน

โครงการ และจดัตังคณะกรรมการ
โครงการบา้นมนัคงระดับชุมชน
สาํหรบัชุมชนทมคีวามพรอ้ม

เปนการตังคณะกรรมการรว่ม
กันเพอืดําเนินโครงการ

บา้นมนัคงกับผูเ้กยวขอ้งและ
ภาคีหลายฝาย เรมิด้วยการตัง 

คณะทํางานเพอืใหส้ามารถเรมิ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ

สถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน

(องค์การมหาชน)
 

ประกอบไปด้วย 

ระบบการประชุมคณะกรรมการ 

การสาํรวจขอ้มูลชุมชน 

การวางแผนการแก้ไขปญหา
ทอยูอ่าศัยโดยโครงการ

บา้นมนัคง การพฒันา โครงการ
เพอืขอรบัสนับสนุนงบประมาณ
และการสนับสนุนการออกแบบ

วางผงัชุมชน เปนต้น

 สถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน

(องค์การมหาชน)
 

สาํนักพฒันา
สงัคม

 
สาํนักงานเขต

 
แกนนําชุมชน

ชุมชน
หน่วยงานภาครฐั
ทเกยวขอ้ง

 
 
 

ชุมชน
หน่วยงานภาครฐั
ทเกยวขอ้ง

 สถาบนัการศึกษา
และภาคีพฒันา

อืนๆ
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โครงการบา้นมนัคงเมอืง เปนโครงการสนับสนุนการพฒันาทอยูอ่าศัยชุมชนแออัดทเน้นการแก้ไขปญหาทอยูอ่าศัยท
ครอบคลมุทังเมอืง สง่เสรมิกระบวนการเรยีนรู ้และการสรา้งเครอืขา่ยของชุมชนในการหนุนชว่ยซงึกันและกัน



จ

ช

ก

ขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอียด

สาํนักพฒันาสงัคม
คณะกรรมการรว่ม
สาํนักงานเขต

องค์กร
ชุมชน

ชุมชน

ผู้รบัผิดชอบ หน่วยงานภาคี ผู้มสีว่นได้สว่นเสยี

สาํรวจขอ้มูลชุมชน/

เมอืง

วางแผนการ

พฒันาทังเมอืง

ขนัตอนการดําเนินงาน บา้นมนัคง

กระบวนการ
พจิารณาสทิธิ

ในระยะเวลา 1 เดือน ขอ้มูลภาพรวมประเด็น
สาํคัญชองชุมชน ประกอบไปด้วย 

ขอ้มูลเกยวกับจาํนวนบา้น/ครอบครวั 
สถานภาพความมนัคงในการอยูอ่าศัย 

การครอบครองทดิน ระบบสาธารณูปโภค 
องค์กรชุมชน กลุ่มออมทรพัย์
กลไกการพฒันาทมอียู ่เปนต้น

จดัใหม้กีารวางแผนพฒันาทครอบคลมุ
ชุมชนทังเมอืง 

ด้วยแผนทเสนอภาพรวมการพฒันาและ
สรา้งความมนัคงในการ

อยูอ่าศัยของคนจน ภายในระยะเวลา 3-5 ป
เจรจาตกลงการซอื-ขายทดิน

กับเจา้ของทดิน

1) จดัทําขอ้มูล เพอืยนืยนัการอยูอ่าศัย
ในชุมชน ได้แก่ ขอ้มูลรายครวัเรอืน
ขอ้มูลภาพรวมชุมชน ผงัชุมชนเดิม
2) ประชุมผูเ้ดือดรอ้น หน่วยงานและ
ผูท้เกยวขอ้ง เพอืสรา้งเกณฑ์กลาง

ในการพจิารณาสทิธิ
3) ประชุมพจิารณาสทิธ ิ

ชุมชน
สถาบนัการศึกษา

เจา้ของทดิน

คณะทํางาน
พจิารณาสทิธิ
สถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน

(องค์การมหาชน)
สาํนักพฒันาสงัคม
สาํนักงานเขต

ตัวแทน
ผูเ้ดือดรอ้น/

ผูแ้ทนเครอืขา่ยทอยู่
อาศัยระดับเมอืง

/เจา้ของทดิน
หน่วยงานภาคี/
หน่วยงาน
ทเกยวขอ้ง

สาํนักพฒันาสงัคม

คณะกรรมการรว่ม

สถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน

(องค์การมหาชน)

จัดตังกลุ่มออมทรพัย์

สง่เสรมิการจดัตังกองทนุเพอืแก้ไขปญหา
ทอยูอ่าศัยและกองทนุสวสัดิการชุมชน

ระดับเมอืง
โดยการออมเงิน รายเดือน 

จากสมาชกิกลุ่มออมทรพัยใ์นชุมชน
คณะกรรมการรว่ม
สถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน

(องค์การมหาชน)
สาํนักงานเขต

 

ระบบการเงินพนืฐานของการสรา้งบา้น
โดยชุมชน ซงึการออมมเีปาหมาย

ทจะออมสมทบ ใหส้อดคล้องกับพนืท
เปาหมายทจะพฒันา จาก พอช.,  

ออมเพอืเชา่ทดินและเปนหลักคําประกัน
จากกรมธนารกัษ์  ฯลฯ

สมาชกิในชุมชน

พฒันาโครงการใน
ชุมชนทมคีวามพรอ้ม

 

เรมิจากชุมชนทมปีญหาเรง่ด่วน หรอื ชุมชน
ทจะเปนตัวอยา่งใหชุ้มชนอืนๆได้ มกีาร
สาํรวจขอ้มูลทกุครวัเรอืนทอาศัยอยูใ่น
ชุมชน ใชส้าํหรบัการวางแผนพฒันาทาง

กายภาพและวางผงัรว่มกับชุมชน รวมไปถึง
การสรา้งเครอืขา่ยเชอืมโยงระหวา่งองค์กร

ชุมชนททําโครงการด้วยกัน

สถาบนัการศึกษา  
สถาปนิกชุมชน
และฝายโยธา
สาํนักงานเขต

การก่อสรา้ง
รวมถึงการเตรยีมการก่อสรา้ง การ
บรหิารงานก่อสรา้ง การตรวจรบังาน

และ การประกันคณุภาพ

คณะทํางานและ
ประสานงาน

บรษัิทรบัเหมา
ก่อสรา้ง

เจา้ของบา้น/ชุมชน
การปดโครงการและ
การดแูลชุมชนหลัง

การก่อสรา้ง
 

 

ดแูลระบบภายใน/ กองทนุชุมชน/ 
ระบบสวสัดิการ และดแูลสงิแวดล้อม 
สงิก่อสรา้งสว่นกลางของชุมชน 
และ ประชุมสรุปงานของชุมชน 

คณะทํางาน
สาํนักงานเขต
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แนวทางการดําเนินงาน ทดินรุกลํา
(การแก้ไขปญหาทดินรุกลําในกรุงเทพมหานคร)

ขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ หน่วยงานภาคี ผู้มสีว่นได้สว่นเสยี

การสาํรวจและจดัทําแนวเขต
ทดินของรฐั

 
คัดเลือกแปลง

ทสาธารณประโยชน์ทมกีารบุกรุก

ประสานหน่วยงานอืน ๆ
ทเกยวขอ้ง

ชแจงทําความเขา้ใจ
ประชาชนทอยูใ่นพนืท

แต่งตัง คณะกรรมการ และ
ตรวจสอบการครอบครองทดิน

จดัทําและนําเสนอโครงการ
จดัการทดิน

โอนเงินงบประมาณ

จดัทดินใหทํ้ากินหรอืใหอ้ยูอ่าศัย

คัดเลือกคณุสมบติั
บุคคลผูอ้ยูอ่าศัย

จดัระเบยีบการถือครองทดินของ
รฐั และออกหนังสอือนุญาตให/้
ทํากินในทดินของรฐัต่อไป

จดัทําทะเบยีนหรอื
หนังสอืสาํคัญสาํหรบั
ทดินของรฐัไวเ้ปน

หลักฐาน

หน่วยงานทเกยวขอ้ง
เชน่ องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิน

องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิน/

ผูค้รอบครองทดินให้
ความเหน็ชอบ และยอมรบั
แนวทางการจดัทดิน

สง่โครงการใหก้รม
ทดินตรวจสอบ

จดัสรรงบประมาณเพอื
การรงัวดัทดินและจดั
ทําสาธารณูปโภค

 
ภาครฐัจะแก้ไขปญหา
โดยการนําทดินของรฐั
มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์

สงูสดุ

รงัวดัแปลงทดินและ
พนืทสาธารณูปโภค

เปนบุคคลทผา่นการ
ตรวจสอบ คณุสมบติั
คนยากจน จากการจดั
ทําประชาคม และสรุป
รายชอืของผูไ้ด้รบัการ

คัดเลือก

ผูว้า่ราชการจงัหวดัอนุมติั
โครงการบรหิารจดัการ
การใชป้ระโยชน์ในทดิน
สาธารณประโยชน์

ทมกีารบุกรุก เพอืแก้ไข
ปญหาสงัคมและความ
ยากจนเชงิบูรณาการ

ผูค้รอบครอง
ทดิน

กรมทดิน
สาํนักงานเขต

สาํนักงานเขต
สาํนักงานทดิน

กรุงเทพมหานคร
 

สาํนักการคลัง
 

สาํนักงานเขต

หมายเหต:ุต้องดําเนินการตามกระบวนการจดัทดินทํากินใหชุ้มชนตามนโยบายของรฐับาล
 

สาํนักพฒันาสงัคม

กรุงเทพมหานคร

 
สาํนักงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร

 

หน่วยงานท
เกยวขอ้งกับการ
พฒันาทอยูอ่าศัย
เชน่ สถาบนั
พฒันาองค์กร

ชุมชน
(องค์การมหาชน)

คณะกรรมการ

ชุมชน 
ผูค้รอบครอง

ทดิน

77 คู่มอืปฏิบติังานเพอืการพฒันาทอยูอ่าศัย 6 กลุ่มเขต

หน่วยงาน

กรุงเทพมหานคร
 

สาํนักงานเขต

 
 

สาํนักงานเขต
 

สาํนักงานทดิน



คัดเลือกขา้ราชการและลกูจา้ง
 

ตามแบบทพกัอาศัยท
หน่วยงานต้องการ เชน่
ทพกัอาศัย 5 ชนั

จดัจา้งใหเ้อกชนเขา้มา
ดําเนินการก่อสรา้ง

ผา่นการประมูลจา้งด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

สาํนักการคลัง
 

สาํนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร

 
สาํนักพฒันาสงัคม

 
สาํนักงานพฒันา
ทอยูอ่าศัย

 
สาํนักงานเขต

เปนไปตามเงือนไขและกลุ่ม
เปาหมายทระบุไว ้ไมว่า่จะเปน
หน่วยงานสงักัด การกําหนด
เกณฑ์รายได้และระบบ

ลักษณะประเภทตําแหน่ง เชน่
ระบุไวว้า่ต้องขา้ราชการสงักัด
กรุงเทพมหานครสามญั     

 ผูด้ํารงตําแหน่งประเภท
ทัวไป ไมเ่กินระดับชาํนาญการ
ตําแหน่งประเภทวชิาการ  
 ไมม่บีา้นเปนของตนเองใน
กรุงเทพฯและปรมิณฑล ไมม่ี
ธนาคารใหส้ทิธกิู้ยมืสาํหรบั
ทอยูอ่าศัย และไมไ่ด้รบัเงิน
ค่าเชา่บา้นสาํหรบัขา้ราชการ

 

ขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอียด

ขออนุมติันําแบบแปลนมาตรฐาน
โครงสรา้งอาคารทพกั

ผูร้บัผดิชอบ หน่วยงานภาคี ผูม้สีว่นได้สว่นเสยี

ขา้ราชการและ
ลกูจา้งของ

กรุงเทพมหานคร

ผูร้บัเหมา

ขา้ราชการและ
ลกูจา้งของ

กรุงเทพมหานคร

ขนัตอนการดําเนินงาน บา้นพกัสาํหรบัขา้ราชการ
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หน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร



ขนัตอนการดําเนินงาน รายละเอียด

เพอืใหป้ระชาชนทัวไปทมี
ทดินเสนอขายทดินให้

ภาครฐั 
หน่วยงานรฐั
ทประกาศ

หน่วยงานรฐัท
ต้องการทดินเพอื
สาธารณประโยชน์

รวมทัง
กรุงเทพมหานคร

รฐัจะต้องเขา้ไปสาํรวจ
ขอ้เท็จจรงิในทดินท
ต้องการจะซอื

 

ผูร้บัผดิชอบ หน่วยงานภาคี ผูม้สีว่นได้สว่นเสยี

กําหนดเงือนไข
ทดินทสนใจ

กําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

2.กรณีทําความรว่มมอืกับเอกชน

 3.กรณีซอืทดินทติดจาํนอง
ธนาคารหรอืเปนหน NPL

ประกาศพนืทเพอื
จดัซอืทดินเอกชน

 

เจา้ของทดิน

ซอืขายทดินระหวา่ง
หน่วยงานรฐัและเอกชน

เปนการเสนอใชท้ดิน
เอกสารสทิธซิงึเปน

หนึงในรูปแบบการจดัการ
โครงการบา้นมนัคงชนบท

ประชาชน

เอกชน เชน่ 
บรษัิทบรหิารสนิทรพัย ์
กรุงเทพพาณิชย์

จาํกัด มหาชน (BAM)
 

หน่วยงานท
รบัผดิชอบ
เกยวกับทอยู่

อาศัย เชน่ พอช.
สาํนักงานพฒันา
ทอยูอ่าศัย

สถาบนัการเงิน

แนวการดําเนินงาน ทดินของเอกชน
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1.กรณีทดินเอกชน



จดัทําโดย
กลุ่มงานพฒันาทอยูอ่าศัย สาํนักงานการพฒันาชุมชน
สาํนักพฒันาสงัคม      
4095/25-26 ถนนมติรไมตร ี3 แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร./โทรสาร: 0-2247-9451
เวบ็ไซต์ WWW.BANGKOK.GO.TH/SOCIAL/

1. นางอณุสรา 

1. นางอํานวยพร

1. ผศ.ดร.ณพงศ์

2. นายธนิต

2. นายภราดร 

2. รศ.ดร.กณุฑลทิพย

3. นางสาวกาญจนา

3. นางสาวบุศรนิทร์

3. นางสาวสมสขุ

4. นางสภุมาส

4. นางสาวศิรสิดุา 

4. ศ.ดร.วสิาขา

5. นางสาวพกัตรพ์มิล

5. นางสาวศิราวด ี

5. ดร.พงษ์พศิิษฐ ์    

6. นางอุสา่ห์

6. นางสภุาวดี

6. นางจนัทนา

7. นางสาวสมติา

7. ดร.สจุนิตนา
8. นางสาวศราพร     
9. นางสาวกนกวรรณ
10. นายเตชินท์
11. นางสาวฐิตา      
12. นายปวัตร
13. นางสาวพรทิพย์
14. นายชนกนันท์

ชนืทรวง

เกษราพงศ์

นพเกตุ

ตันบวัคล

ณ สงขลา

พานิชภักดิ

ภพูพิฒัน์ผล

วรรณโสฬส

บุญญะบญัชา

เลขาจารกลุ

ขาํศิร ิ

ภู่จนิดา

เนียวกลุ

รตันกําเนิด 

หยุากรณ์

ไชยพชิติ

เพชรชนะ      

มณีอินทร์

มงักรทอง

ภาวสทิธิ
ไกรยะปกษ์
นิลศรไีพรวลัย์
ก้อนนิล 
วรจนิดา
กาญจนะวงศ์
เวศวงศ์ษาทิพย์
เกตชุยนัต์ 

ผูอํ้านวยการสาํนักพฒันาสงัคม

นักพฒันาสงัคมชาํนาญการ

หวัหน้าโครงการ และผูเ้ชยวชาญด้านสถาปตยกรรมผงัเมอืง

รองผูอํ้านวยการสาํนักพฒันาสงัคม

นักพฒันาสงัคมชาํนาญการ

ผูเ้ชยวชาญด้านการพฒันาเมอืงและเคหะการ

รองผูอํ้านวยการสาํนักพฒันาสงัคม

นักพฒันาสงัคมชาํนาญการ

ผูเ้ชยวชาญด้านการพฒันาชุมชน

ผูอํ้านวยการสาํนักงานการพฒันาชุมชน

นักพฒันาสงัคมชาํนาญการ

ผูเ้ชยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

ผูอํ้านวยการสว่นการพฒันาชุมชนและสง่เสรมิเศรษฐกิจ

นักพฒันาสงัคมชาํนาญการ

ผูเ้ชยวชาญด้านการออกแบบชุมชนเมอืงและการจดัทําคู่มอื

หวัหน้ากลุ่มงานพฒันาทอยูอ่าศัย

นักพฒันาสงัคมชาํนาญการ

นักวจิยัโครงการ

นักพฒันาสงัคม

นักวจิยัโครงการ
นักวจิยัโครงการ
ผูช้ว่ยนักวจิยั
ผูช้ว่ยนักวจิยั
ผูช้ว่ยนักวจิยั
ผูป้ระสานงาน
ผูช้ว่ยผูป้ระสานงาน
ผูช้ว่ยผูป้ระสานงาน

ทปรกึษา

คณะทํางาน

คณะนักวจิยั






